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V supermarketu kradl
člen OCHRANKY!

Tak to je k neuvěření!
Člověk, který měl za
úkol hlídat prodejnu v Anglické
ulici před zloději,
sám kradl! Člen bezpečnostní agentury často spolupracoval s policií, denně
odhalil několik drobných zlodějíčků, kteří se snažili se zbožím projít přes pokladnu bez
placení. Teď mu samotnému
našli v autě plno nakradeného
tovaru.
"Od zaměstnance provozovny
bylo nahlášeno podezření o krádeži členem ochranky v obchodním domě. Strážníci přímo
na místě přistihli pracovníka
bezpečnostní agentury, jak si do
svého vozidla ukládá kávu zabalenou v reklamních letácích.
Navíc na podlaze automobilu
bylo uloženo větší množství nejrůznějších věcí od drogistických
potřeb až po pochutiny. Šlo celkem o 32 kusů v hodnotě přes
1.400 korun. Toto zboží se mu
podařilo odnést z prodejny v
průběhu šesti hodin odpolední
směny," sdělila nám Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.

SKANDÁL

Lapili ho. Strážníci našli v autě člena ochranky nakradené zboží
za čtrnáct stovek.
Obsluha supermarketu v Anglické ulici byla na podivné počínání člena ochranky upozorněna zákazníkem. Tomu se
zdálo divné, že muž si cpe pod
bundu zboží a vynáší ho ven.
"Pro podezření z přestupku proti
majetku byla událost předána
správnímu orgánu, kde mu
hrozí pokuta ve výši až 15 000
korun. Toto ovšem nebylo poslední setkání hlídky s tímto devětatřicetiletým mužem. Při

řešení zmíněné události byl z
jeho dechu cítit alkohol. Strážníci dotyčného zastavili půl hodiny od řešení jeho krádeže při
řízení motorového vozidla na
ulici Josefa Lady. Při dechové
zkoušce bylo u něj naměřeno
1,1 promile. Pro podezření ze
spáchání trestného činu byla na
místo přivolána Policie ČR,
která si věc převzala," dodala
další šokující věc Jana Adámková.
-mik-

ŠOK: Rodiče malých
dětí se zpili pod obraz

Starat se o malé děti a přitom
mít v sobě skoro čtyři promile
alkoholu, tak to je skutečně šokující! Přesně tyto případy ale
řešila minulý týden městská policie.
"Před dvacátou hodinou oznámil
občan na linku 156, že po chodníku jde podnapilá žena se dvěma
malými dětmi, přičemž jedno z
nich je ještě v kočárku. Strážníci
vrávorající osobu nalezli a provedli u ní dechovou zkoušku. Ta
byla pozitivní s naměřenou hodnotou 3,39 promile. Poté byl
zkontaktován její manžel, který
svoji choť i děti ve věku sedmi a

dvou let na místě převzal. Jelikož
sedmatřicetiletá matka pro silnou
opilost nebyla v daném čase
schopna zajistit bezpečnost svých
ratolestí, záležitost pro podezření z
přestupku byla předána správnímu orgánu," uvedla Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
Přibližně za čtyřiadvacet hodin řešili strážníci podobné pochybení
rodiče. Tentokrát šlo o sedmadvacetiletého otce značně posilněného lihovinami, který po ulici
táhl za ruku plačícího sedmiletého
syna. "Strážníci zde zjistili, že dítě
je u táty na prázdninách, ale v prů-

běhu roku pobývá v zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc
při Fondu ohrožených dětí. Chlapec byl vyděšen a sám se chtěl
vrátit zpět do svého druhého domova. Hlídka hocha po dohodě s
pracovníky převezla do zařízení,
kde pobýval před školním volnem. Mezitím se chtěl opilý rodič
vrátit domů. Ve svém stavu však
netrefil do správného vchodu a při
dobývání se dovnitř rozbil skleněnou výplň dveří. Při dechové
zkoušce bylo u něho zjištěno 3,88
promile. Putoval na záchytku,"
sdělila nám k druhému případu
Jana Adámková.
-mik-

Loupili ČTRNÁCTILETÍ
V Prostějově už přepadávají a
loupí i děti. Příkladem toho je
případ z Dolní ulice, kdy trojice
čtrnáctiletých mladíků z menšinové komunity přepadla a okradla cyklistu. Precizní kriminalisté pachatele dopadli, ale
žádný trest jim nehrozí. Jsou to
ještě děti...
"V neděli 22. srpna ve večerních
hodinách jel poškozený mladý
muž na jízdním kole po cyklostezce na ulici Dolní v Prostějově

směrem do centra města. V prostoru přechodu pro chodce mu do
jízdní dráhy vstoupili tři neznámí
mladíci a to tak, že uvedený mladý
muž musel zastavit. Následně trojice pachatelů poškozeného obstoupila a požadovala po něm, aby
jim vydal svůj mobilní telefon.
Když uvedené trojici poškozený
svůj mobilní telefon nevydal, začali
mu mladíci vyhrožovat, kdy přitom
jeden z nich sáhnul poškozenému
do kapsy kalhot a z ní vytáhl mo-

bilní telefon, který si vzal a následně s ním utekl. Pachatelé svým
jednáním způsobili škodu nejméně
2 500 korun," uvedl k případu loupeže Petr Weisgärber, tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Šetřením prostějovských kriminalistů se podařilo pachatele vypátrat
a zatknout, ovšem žádný trest jim
bohužel nehrozí. "Z důvodu nízké
věkové hranice nebudou pachatelé
stíháni a celá věc bude odložena,"
potvrdil mluvčí policie.
-mik-

Šance pro krásné slečny!
Startuje Miss středních škol

Po letech se do Prostějova vrací
soutěž krásy Miss středních
škol. Sličným slečnám se naskýtá šance, jak nastartovat
svou kariéru v modelingu! Finálový galavečer se uskuteční v
pátek 8. října od 19.00 hodin ve
Společenském domě.
S nápadem obnovit tradici Miss
prostějovských středních škol přišla Milada Sokolová, předsedkyně

Okrašlovacího spolku Prostějov a
DJ Jarek Šmída. „Od začátku
školního roku budeme oslovovat
prostřednictvím ředitelů studentky
na školách a provádět předvýběr.
Na samotnou soutěž bude zajištěna spousta cen, vítězka získá
poukaz na zpracování profibooku
– katalogu svých fotografií,“
uvedla M. Sokolová.
Programem bude provázet prostě-

jovský rodák Ladislav Županič, se
svou skupinou zazpívá rocker
David Spilka. O vysokém kreditu
soutěže hovoří i složení poroty.
Účast mimo jiné přislíbili Jiří Balvín, ředitel TV Óčko, v jehož hledáčku je spousta budoucích hvězd
a Miroslav Macek, známý svůdce
i gurmán a další osobnosti. Podrobnější informace přineseme v
příštích číslech.
-red-

Co s nimi Uchytil: Ještě tady
bude dál? poteče
Už je to jasné. Po dlouhých letech práce pro občany na radnici definitivně končí. Jejich
mateřská ODS se zřekla jejich
služeb a posílá je do politického
důchodu. V letošních volbách na
ně na kandidátce prostě nezbylo
místo. Řeč je o dosavadním starostovi města Janu Tesařovi a
místostarostech Pavlu Drmolovi
a Vlastimilu Uchytilovi. Co ale
budou tito pánové dělat za měsíc
a půl, co ve funkcích skončí? Večerník se jich na to zeptal.
Nejdříve naše kroky zamířily za
starostou Tesařem. Ten přiznal, že
na svoji ODS nezanevřel, i když v
první chvíli byl z vyškrtnutí z kandidátní listiny trochu rozmrzelý.
"Pokud bude zájem, rád straně pomůžu, dál zůstávám jejím členem.
Rád bych i nadále využil politické
zkušenosti a kontaktů, které jsem
za dvanáct let starostování získal.
Určitě to ale nebude ve formě získání místa dobře placeného úředníka na radnici, o žádnou
takzvanou trafiku rozhodně nestojím," řekl hned na začátku Jan
Tesař, starosta Prostějova. Co ale
bude dělat? Přestože je už v důchodovém věku, na velký odpočinek zrovna dvakrát nemyslí.
"Určitě nejsem ten typ, který by si
obul bačkory a s viržínkem v puse
sledoval televizi. Už nyní vím, že
budu mít stále co dělat tam, odkud
jsem na radnici přišel. Tedy v hotelu Avion, kde můj bratr počítá s
mou pomocí. Tam je neustále potřeba něco zařizovat či vylepšovat.
Samozřejmě, že budu mít daleko
více času na ježdění na kole či
tenis, nebo na práce okolo domu a
chaty. Určitě nepředpokládám, že
bych se nudil, navíc se chci konečně dostat k tomu, abych si podstatně zvýšil svoji počítačovou
gramotnost. Snad už bych se mohl
naučit alespoň pořádně mailovat,"
zasmál se Jan Tesař.
To, že končí v politice, odmítá
místostarosta Uchytil. On však
není ještě ani zdaleka v důchodovém věku, takže jeho prioritou je
nyní shánění nového zaměstnání.
"Skutečně to není ten správný
výraz, že končím s politikou. Končím v pozici místostarosty, ovšem
politika jako taková je o tom,
čemu věříte a pro co jste se veřejně
angažovali. Co bude dál, to vím už
určitě. Počítám s tím, že v nejbližších dnech oznámím svému bývalému zaměstnavateli, což je
Komerční banka, že končím své
volební období na radnici a vracím
se zpět do zaměstnání v bance. Ze
zákona mám totiž možnost vrátit
se zpět do původního zaměstnání,
čehož využiji. Osm let je ale samozřejmě dlouhá doba, bankov-

Pana Říhu
určitě nevyšoupnu!

Snad mi
drží místo
v bance...
nictví zatím pokročilo mílovými
kroky a tak nevím, zda tuto práci
ještě zvládnu," řekl Vlastimil
Uchytil, místostarosta Prostějova.
Jak nám prozradil, osm let ve
funkci pro něho znamenalo nabrat
obrovské životní zkušenosti.
"Práce místostarosty mě bavila a
naplňovala. Myslím si, že za dvě
volební období kdo chce, tak vidí
výsledky, které se tady udály. Za
osm let mého vedení správy majetku města se podařilo přivést do
městské pokladny zhruba 900 milionů korun. A to určitě není k zahození. Nemusím se za nic stydět,
odcházím s tím, že jsem pro toto
město něco dobrého vykonal,"
dodal Vlastimil Uchytil. Pokud při
hledání následného zaměstnání v
Komerční bance nenajde uplatnění, může zamířit i do jiné sféry.
"Nevylučuji to, ale teď je o tom
ještě předčasné mluvit. Bavila by
mě práce pro město, ale mohu se
objevit i v soukromé firmě. Uvidíme," uzavřel toto téma V. Uchytil.
Pavla Drmolu jsme během čtvrtka
nemohli dlouho sehnat. Až odpoledne jsme ho vyzpovídali na
schodech radnice, když se vracel
ze služebního jednání. V jeho případě rozjela jiná média kampaň,
kdy má údajně současný místostarosta Drmola vystřídat na pozici
vedoucího odboru školství Františka Říhu. Podle některých spekulací má tak právě Drmola dostat
od vedení města onu nefalšovanou
"trafiku" v podobě vedoucí funkce
na Městském úřadu. Ten to ovšem
Večerníku razantně popřel.
"Máme přece stávajícího vedou-

Čeká mě
brácha
v Avionu
cího odboru školství pana Říhu a
není možné jen tak říct, že se prostě vystřídáme! Nebo mu říct jen
tak, pane vedoucí, odejděte! Jednalo by se samozřejmě o porušení
zákoníku práce. To by bylo moc
jednoduché, kdybych si ukázal na
jakýkoliv post na radnici a dostal
ho. Tak to určitě není," dementoval
novinové články Pavel Drmola.
Podle svých slov i on bude hledat
uplatnění ve své profesi. "Nyní nabízím své služby různým společnostem. Dříve jsem dělal i
projektového manažera, řídil jsem
kolektiv v oblasti výpočetní techniky a příbuzných oborech. A ve
volných chvílích se opět vrátím k
mé velké lásce, a to k divadlu,"
dodal Pavel Drmola.
Na samotný závěr musíme také

uvést na pravou míru vyjádření
Vlastimila Uchytila, který prohlásil, že ještě za jeho působení v
křesle místostarosty poteče na radnici krev! V první chvíli jsme se
tak trochu otřásli, ale brzy jsme
poznali, že místostarosta má na
mysli daleko prozaičtější a hlavně
záslužnou věc. "V rámci projektu
Zdravého města jsme se rozhodli
vyzvat všechny zaměstnance
Městského úřadu v Prostějově,
aby pomohli řešit katastrofální nedostatek krevních zásob v prostějovské nemocnici tím, že sami
darují krev. Samozřejmě já budu
první z těch, který svoji krev rád
dá. Ale neberte to prosím tak, že
na závěr svého účinkování na radnici bych chtěl někomu schválně
pustit žilou," uvedl Uchytil. -mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì

Přisvojil si poklop

Několik minut po půl deváté
bylo přijato na linku 156 sdělení o muži, který má na vozíku naložen železný poklop a
jde po ulici J. V. Myslbeka.
Hlídka v uvedené lokalitě dotyčného objevila. Chlapík vypověděl, že víko nalezl na Určické ulici a tak si ho vzal za
účelem zpeněžení ve sběrných surovinách. Dle přestupkového zákona je sedmapadesátiletý muž podezřelý z
přestupku, neboť si přisvojil
cizí věc, byť nálezem. Poklop
mu byl odebrán a celá událost
postoupena správnímu orgánu.

Honička s hledaným

V podvečerních hodinách se
strážníkům podařilo zadržet
osobu hledanou Policií ČR. V
tomto měsíci se již jedná o
třetí případ. Třiadvacetiletý
recidivista se nacházel v oblasti Sídliště svobody a jakmile spatřil hlídku, dal se zběsile na úprk směrem do Kolářových sadů. Strážníci běželi
za ním. Až na několikátou výzvu "jménem zákona stůj" se
zastavil a útěk vzdal. Strážníci ho následně po zjištění totožnosti předali policistům na
služebnu k dalším úkonům.

Podivná zábava

O půl druhé v noci byl pomocí městského kamerového
systému zjištěn mladík, který
odhodil odpadkový koš z
chodníku do silnice a poté
opět na chodník. Vyslaní
strážníci dvacetiletého muže
vyzvali k prokázání totožnosti a k řádnému vrácení nádoby na své místo. V tomto případě nevznikla hmotná škoda. Přestupek byl vyřešen domluvou

Spadl ze židle

Dopoledne vyjížděla hlídka
na žádost záchranné služby
do pivnice k prověření události pádu muže z barové židle. Strážníci na místě zjistili
značně opilého chlapíka.
Probrat ho se jim nepodařilo.
Neměl žádné viditelné zranění. Jeho životní funkce byly
zachovány. O jeho stavu byla
informována záchranka, která posléze přijela a osmačtyřicetiletého muže odvezla do
nemocnice.

Hrozil sebevraždou

Hodinu po půlnoci sdělila na
linku 156 třiačtyřicetiletá žena potíže s manželem, který
je podnapilý a opakovaně vyhrožuje sebevraždou. Při
vstoupení do bytu strážníci
spatřili ležícího muže na pohovce v kuchyni, kde měl
puštěný plyn. Hlídka jej zastavila a místnost odvětrala.
Vyšlo najevo, že dvojice je v
rozvodovém řízení a muž
manželce neustále ztrpčuje
život. Čtyřiapadesátiletý muž
neustále opakoval, že se otráví léky a hned jak hlídka odejde, oblékne se a skočí pod
vlak. Byla u něj provedena
dechová zkouška s výsledkem 3,24 promile. Byl přivolán lékař, který byl následně
obeznámen s celou situací. Po
provedeném vyšetření doporučil nejprve umístění osoby
na záchytnou stanici a poté
vyšetření na psychiatrii. Převoz byl uskutečněn přepravní
sanitkou s doprovodem strážníků.

Sprejer v křoví

Uplynul týden a opět se díky
všímavosti občana podařilo
chytit sprejera. Tentokrát se
jednalo o sedmadvacetiletého
muže. Informace o jeho počínání byla přijata na linku 156
po dvaadvacáté hodině. Na
ulici Manhardova již na hlídku čekal oznamovatel, který
ukázal strážníkům směr jeho
pohybu a uvedl i jeho popis.
Hlídka podezřelou osobu objevila v křoví. Podařilo se zajistit i jeho „nádobíčko„. Při
kontrole okolí vyšlo najevo,
že není pomalována jen popelnice, ale i několik domů v
této lokalitě a způsobená škoda bude zřejmě větší. Pro podezření z trestného činu byla
přivolána Policie ČR, která si
událost na místě převzala.

Ztráta paměti!
Je naprosto nepochopitelné, že
vláda České republiky dne 11.
srpna tohoto roku bez projednání se zástupci krajů zrušila
spolufinancování státního rozpočtu na Regionálních operačních programech Evropské
unie od roku 2011. Kraje tímto
neseriozním rozhodnutím přijdou v příštím roce o více než
dvě miliardy korun.
K tomuto systému spolufinanco-

vání se krajům zavázala bývalá
Topolánkova vláda až do roku
2013. Škrtnout tyto státní dotace
může znamenat i zastavení rozběhnutých projektů. Díky čerpání
peněz z Evropské unie udržují
kraje nejen zaměstnanost. Omezení financování bude mít z
mnoha důvodů velmi negativní
efekt také na ekonomiku České
republiky. V současnosti nejsou
výhodnější peníze na realizaci in-

vestic než z fondů Evropské unie.
Vláda se tímto nekorektním rozhodnutím nepomstí krajům, ale
jeho občanům. Je nezbytné dodržovat kontinuitu a dohody především ve finančních a ekonomických rozhodnutích a neztrácet paměť, když se to náhodou hodí.
Alois Mačák,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje a zastupitel města
Prostějova

Vidìno - Slyšeno
Tombola

„Jestli vyhraju tu digitální osobní váhu, tak mě to na-píp-,“ komentovala dle svého soudu korpulentnější dáma svoje rozhodnutí zakoupit si lístek do tomboly. Jestli jí nakonec přinesl štěstí nebo ne, to jsme už nezaznamenali, nicméně z pohledu dámy šlo zajisté o dávku adrenalinu hraničícího s masochismem.
O co by jí bylo líp, kdyby nechala tombolu tombolou a nemusela se hlodat obavou, kam
doma osobní váhu schovat.
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kupní taškou, kde to ovšem až
podezřele cinkalo. No pravda,
pravda. Dlouho nezapíral, že si
prostě skočil pro pár lahváčů,
které ovšem do důsledku bráno
nabízí léčivé účinky na přírodní
bázi. A těch vitamínů, co pivko
v sobě ukrývá. Jenom farmaceutické firmy nám pořád podstrkují nějaké dreky. No snad to
prokouknou i zdravotní pojišťovny.

Že by?

„Už nejsme taky nejmladší,“
zhodnotil mezi vrstevníky svoje
vyhlídky klučina, který měl pocit, že už to nějak není, co to bývala. Otázkou ale zůstává, jestli
Medicína
když to bývalo, tak zda to vůbec
„Byl jsem si koupit homeopati- nějaké bylo… Ovšem to se v zaka,“ upřesňoval muž důvody, svěcené debatě na dané téma
proč si potřeboval odskočit s ná- nějak výrazně neřešilo. -MiH-

Srpen v Prostějově zkrvavěl...
"Strýčku, že nebude válka?"
Do komunálních voleb
jde i Strana zelených

Tato slova vyšla z úst vyděšeného tehdy školáka, dnes
padesátníka, v jednom prostějovském domě před dvaačtyřiceti lety dne 25. srpna
1968 něco po osmé hodině
večerní. V tu dobu jednotky
sovětských okupantů, které
již čtyři dny "bratrsky pomáhaly" společně s Bulhary,
Poláky, Maďary a východními Němci Československu
s "kontrarevolucí" a začaly
v centru našeho města a blízkých ulicích pálit po všem,
co se hýbalo.
Co se tehdy stalo? Karel Kryl
zpíval "…beránka vlku se
zachtělo…" a opravdu v noci
z 20. na 21. srpna 1968 vojska
spojeneckých armád zastavila
proces demokratizace Československa svojí okupací. Ráno
21. srpna i Prostějované uviděli vojenská auta s bílými
pruhy. Jak vzpomíná jedna pamětnice - důchodkyně, tehdy
zdravotní sestra, pohled to
nebyl radostný do tváří vojáků, z nichž mnozí dle obličejů pocházeli z oblastí SSSR,
kde už snad ani lišky nedávají
dobrou noc a kteří neustále
tvrdili, že jsou doma na manévrech a až důstojníci prohlašovali: „Přijeli jsme vás znovu
osvobodit„. Odpoledne pak při
odchodu ze svého pracoviště
zažila mířící hlavně kulometů
na sebe a své spolupracovníky.
Beránek se však nedal a tak po
vzoru Prahy bojoval proti vlku
plakáty, diskuzí s vojáky o
tom, že u nás nejsou vítáni, ale
také tichým protestem proti
všemu okupačnímu a kolaborantskému (rozhlas a letáky

Místo tragédie. Na Vojáčkově náměstí byl sovětskými okupanty zastřelen první
Prostějovan - Josef Boháč.

Èerná kronika
Okradena v obchodě

V dopoledních hodinách v
prodejně na ulici T. G. Masaryka v Prostějově využil dosud neznámý pachatel nepozornosti poškozené ženy, která
se vzdálila od svého nákupního vozíku, kde měla odloženou dámskou kabelku. Pachatel z této kabelky odcizil pánskou peněženku s hotovostí,
platební kartu a osobní doklady. Škoda činí 1 500 korun.

Obviněn z podvodu

Z trestného činu podvodu je
obviněný čtyřiapadesátiletý
muž z Prostějova, který uzavřel s poškozeným mužem
smlouvu o dílo, ve které se zavázal k provedení a dodání díla, a to projektu pro stavební
povolení k rekonstrukci objektu. V souladu s předmětnou
smlouvou o dílo byla obviněnému předána finanční částka,
kterou převzal s tím, že si byl
plně vědom toho, že je ve finanční tísni, a že předmětné dí-

Samé tanky. Sovětské
tanky zcela zablokovaly provoz v Dolní ulici.
okupantů a případné provokování). Existují výpovědi, že
vojáci, prostějovští výsadkaři,
chtěli dokonce jít do boje třeba
i partyzánského. Aktivním od-

techniky od Olomouce směrem na Vyškov a dál, došlo v
centru Prostějova ke zmatku v
řadách vojáků, kolona se rozdělila a opět setkala a ještě
střetla s další kolonou a nervózní vojáci začali po dvacáté
hodině pálit, nejdříve do vzduchu a pak…
…zastřeleni byli: na Vojáčkově náměstí Josef Boháč,
dělník v podniku Sigma Lutín
- 22 let, na náměstí 9. května
(dnes T. G. Masaryka) Marta
Říhovská, v domácnosti - 27
let, na Žižkově náměstí Ladislav Lang, hlídač mlýna v Čechovicích, člen KSČ - 70 let.
Dalších devět Prostějovanů
bylo zraněno a později ošet-

monstraci tichého odporu a
nenávisti k okupantům. V
době pohřbu, přestože den po
tragédii byli ujišťováni sovětským generálem představitelé
města, že nedojde k žádným
aktivitám Sovětů, byly shazovány sovětské propagandistické letáky okupantským
vrtulníkem.
V dobách normalizace se rodiny obětí, postřelení občané a
dokonce jejich ošetřující personál v OÚNZ dočkali šikany
ze strany normalizátorů a nálepky kontrarevolucionářů a
kupříkladu smrt Ladislava
Langa byla v normalizačních
pamfletech prezentována tak,
že zešílel, vrhl se na sovětský
tank, údajně s nožem a tudíž
byl „zneškodněn„! Pokud by
nešlo o smrt člověka, šlo by se
tomu jen zasmát, neboť výše

Nezapomněli. Ve středu uctili představitelé města tři prostějovské oběti tragického srpna roku 1968.
porem občanů také bylo vytahování jmenovek ze zvonků,
zamalovávání názvů ulic, obracení směrovek.
A právě poslední dvě činnosti
mimo jiné způsobily, že v neděli 25. srpna při přesunu větší
skupiny sovětské vojenské

řeno v OÚNZ Prostějov na
tamním chirurgickém oddělení.
Dne 29. srpna 1968 v 10.00
hodin se konal před prostějovskou radnicí pohřeb obětí se
státními poctami a změnil se v
podstatě v celoměstskou de-

Čtyři dny poté. Pohřeb Josefa Boháče, Marty Říhovské a Ladislava Langa byl brán zároveň jako tichý protest Prostějovanů proti
vpádu vojsk Varšavské smlouvy do naší země.
lo nevypracuje a peníze použije pro vlastní potřebu na úhradu dřívějších závazků. Dílo do
současné doby nevypracoval a
předmětnou hotovost nevrátil.
Svým jednáním obviněný muž
způsobil škodu bezmála 25
000 korun. Za trestný čin podvodu muži hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Zloděj v domě

Neznámý pachatel vnikl na
pozemek rodinného domu v
obci Nezamyslice a následně
vnikl taktéž do domu, ze kterého odcizil broušené sklo, elektrický holící strojek, napařovací žehličku, elektrický zastřihovač vlasů a bankovky se
sběratelskou hodnotou. Svým
jednáním způsobil pachatel
škodu nejméně 19 000 korun.
Za trestné činy krádeže a porušování domovní svobody pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Straka na koupališti

Dosud neznámý pachatel vnikl do areálu koupaliště v obci
Vrahovice, kde z kiosku odci-

zil dosud blíže neurčené
množství cigaret, alkoholických a nealkoholických nápojů a cukrovinek. Škoda nebyla
doposud vyčíslena. Pachatel
se svým jednáním dopustil
trestného činu krádeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Poničil škodovku

V noci z úterý na středu došlo
ze strany neznámého pachatele k poškození vozidla Škoda
Superb, které bylo z důvodu
technické závady odstaveno
nedaleko obce Vranovice. Dosud neznámý pachatel poškodil vozidlo tak, že rozbil čelní
sklo a dále poškodil celou karoserii vozidla. Majiteli vozidla způsobil pachatel škodu nejméně 60 000 korun. Za trestný čin poškození cizí věci pachateli hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Kradl na stavbě

Ve čtvrtek v poledne odcizil
dosud neznámý pachatel ze
stavby na ulici Komenského v
obci Konice volně odložený

jmenovaný byl přesvědčený
komunista a věřil v ideje socialismu a komunismu. Omluva
za celou tragédii ze strany
okupantů nepřišla a zda byl
někdo za tento masakr potrestán? Vzhledem k poměrům
v tehdejší sovětské armádě,
kdy prostý voják byl nic a
klidně mohl být zastřelen bez
výstrahy a soudu (viz osobní
vzpomínky důstojníka čs. armády v Brně), o tom dnes můžeme jen spekulovat.
Mimo jiné právě proto bychom neměli na oběti našich
spoluobčanů nikdy zapomenout a měli bychom jim vzdát
čest, což se naštěstí děje aspoň
formou květin u jejich pomníků a věřme, že se již nikdy
nebude muset ozvat z dětských úst: „Strýčku, že nebude
válka?„
M. Mokroš
(s užitím archivních materiálů a vzpomínek pamětníků)
vibrační pěch. K odcizení došlo v době polední přestávky,
kdy na stavbě nebyl přítomný
žádný ze zaměstnanců, kteří
zde provádí výkopové práce
na stavbě kanalizace. Svým
jednáním pachatel způsobil
celkovou škodu nejméně 50
000 korun. Za trestný čin krádež pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět
let.

Až pět let basy

Dne 17. 7. 2010 v ranních hodinách byla v Plumlově v areálu zámku odcizena hudební
aparatura složená ze skříně,
mixážního pultu, equalizeru,
zesilovače, včetně dalšího příslušenství. Majiteli tohoto zařízení byla tímto způsobena
škoda více jak 51 000 korun.
Šetřením kriminální policie
byl jako pachatel tohoto činu
ustanoven sedmadvacetiletý
muž z Plumlova, proti němuž
bylo zahájeno trestní stíhání.
Uvedený muž byl v celé věci
obviněn z trestného činu krádeže a hrozí mu až pět let vězení.

Strana zelených v Prostějově minulý týden zveřejnila dva dokumenty pro nadcházející komunální volby ve dnech 15. a 16.
října 2010. Lídrem strany se stal
Jan Navrátil (na snímku).
"Oficiální kandidátní listina Strany
zelených v Prostějově má věkový
průměr 39 let, převažují na ní vyšokoškoláci z 54 % a muži z 68 %.
Naše programové body byly po
několika pečlivých delších diskuzích zkoncentrovány do 10 bodů
PRO a 3 bodů PROTI. V tomto
duchu budeme jednat, hlasovat a
předkládat návrhy v městském zastupitelstvu, radě a komisích,
pokud ve volbách uspějeme. Tento
pro nás závazný dokument je k nalezení na www.prostejov.zeleni.
cz," informoval nás Jan Navrátil.
Podle jeho vyjádření bude prostějovská Strana zelených v případě
volebního úspěchu hlasovat v zastupitelstvu vždy pro živé město
Prostějov, více zeleně ve městě,
zlepšení komunikace radnice s občany, zodpovědné transparentní
hospodaření města, bezpečné ulice
a parky, podporu neziskovek a občanských aktivit, důsledné dodržování územního plánování, třídění
odpadů a dodržování pořádku,
podporu podnikání a zaměstna-

nosti a úctu k rodině, práci a tradičním hodnotám. "Naopak vždy
chceme hlasovat proti zadlužování
města a občanů, dalším supermarketům a hernám a také proti korupci, konzumu, vandalství a
nezodpovědnosti," dodal lídr kandidátky Strany zelených v Prostějově.
-mikKandidátní listina SZ
1. Jan Navrátil
2. Eva Zatloukalová
3. Ivo Lužný
4. Dagmar Kindlová
5. Jan Mochťák
6. Jan Lázna
7. Jitka Ungermannová
8. Lukáš Slouka
9. Martin Hájek
10. Petr Novák
Kompletní kandidátka na
www.prostejov.zeleni.cz

Policie přitvrdí kontroly

Blíží se začátek září a většina
našich občanů se vrací zpět z
dovolených do svých domovů.
Ulice městských i venkovských
aglomerací se začínají opět zaplňovat chodci a řidiči motorových i nemotorových vozidel.
Na základě zvýšení hustoty dopravy bude policie od pondělí
po celý týden pořádat v celém
Olomouckém kraji řadu dopravně bezpečnostních akcí.
"Hlídky dopravní, pořádkové a
cizinecké policie se zaměří zejména na kontrolu dodržení nejvyšší
povolené
rychlosti
motorových vozidel v obci i
mimo obec a na kontrolu zákazu
požívaní alkoholických nápojů
před jízdou. Samozřejmostí bude
i prověrka technické způsobilosti
provozu vozidla na pozemní ko-

munikaci," upozornil Michal Pižurin, mluvčí krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
V souvislosti se začátkem školní
docházky a zvýšeným počtem
dětí v silničním provozu budou
policisté kontrolovat také přechody pro chodce, jež se vyskytují v blízkosti škol a jiných
vzdělávacích zařízení. "Policisté
budou dále kontrolovat bezpečnost a plynulost silniční dopravy
na železničních přejezdech. Pozornost bude věnovaná i pátrání
po hledaných osobách, věcech a
po odcizených motorových vozidlech. Během dopravně bezpečnostních akcí budou policejní
hlídky pokutovat i neukázněné
chodce a cyklisty, kteří porušují
zákon," dodal Michal Pižurin.
-mik-

Informace do této rubriky poskytují: Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo nám. 19, tel.: 582344073, mobil 602/581098, Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o., Dolní 21, tel. 582340004, Mlýnská 31, tel.:
582343883, Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel. 582332100.

Nejsou jiz mezi námi...
Ema Dostálová 1954 Prostějov Anna Cásková 1923 Určice
Naděžda Zavadilová 1928
Ludmila Kunertová 1945
Plumlov
Prostějov
Ing.František Faltýnek 1934
Helena Nováková 1926
Prostějov
Čelechovice
Jitka Kopečná 1931 Růžov
Anna Hanáková 1920
Prostějov Anastazie Bohanosová 1923
Smržice
Květoslava Nováková 1934
Dobrochov František Buchta 1925 Ivaň
Antonín Jakeš 1927 Dobrochov Rudolf Zvára 1952 Krasice
Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 30. srpna 2010
Jarmila Všetičková 1939 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Nováková 1918 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 31. srpna 2010
Žofie Jedličková 1926 Čechovice 10.00 kostel Mostkovice
Marie Adamcová 1917 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Josef Augustín 1939 Vrbátky 11.00 Obřadní síň Demelova
Středa 1. září 2010
Jaroslav Muzikant 1959 Přemyslovice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Ing. Alois Souček 1931 Prostějov 14.00 kostel Určice
Metoděj Sedláček 1937 Prostějov 13.00 kostel Kralice na Hané
Pátek 3. září 2010
Jana Selingrová 1942 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Zelinková 1932 Šternberk 13.00 C+M Prostějov
Sobota 4. září 2010
Jaroslav Chlup 1926 Buková 14.00 kostel Protivanov
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JIŘÍ POSPÍŠIL Ubytovnu v Pražské čekají změny
Od nového roku přebírá správu Azylové centrum
v terénu se strážníky

Jak jsme vás již informovali
před týdnem, jedním ze stěžejních témat volebního programu ODS Prostějov v
komunálních volbách je
otázka bezpečnosti. V pátek se
lídr kandidátky Mgr. Jiří Pospíšil vydal společně se dvěma
strážníky městské policie na
cestu po okrscích. Co podstatného zjistil?
"Na základě osobní inspekce a
rozhovorů se strážníky se mi potvrdilo, že program, který pro
příští volební období připravujeme, vychází opravdu z reálných potřeb našeho města.
Největším problémem je dle
městských policistů vandalismus, který se dá řešit pouze ve
spolupráci s občany. Jedině my
všichni můžeme svou všímavostí a upozorňováním na vandalské jednání postupně přispět
k pořádku v našem městě. Nesmíme se ovšem bát na problém
upozornit, nesmíme se obávat
vzít telefon a vytočit číslo 156.
Neméně rozšířeným jevem je i
sprejerství – vytváření takzvaných graffiti. Dopadení viníků
je velmi problematické a bez
pomoci veřejnosti se tohoto jevu
asi těžko zbavíme. Na místě by
byly určitě tvrdé finanční postihy, které by toto jednání
mohly do budoucna odstranit.

Jiří Pospíšil se vydal společně se dvěma okrskovými strážníky po
jejich rajonech.
V poslední době se do popředí
dostalo i nepřijatelné chování
mládeže ve večerních hodinách
– zejména rušení nočního klidu,
vyvracení dopravních značek či
nepořádek v místech, kde mladí
lidé tráví volný čas. Problémem
mnohdy bývá i dodržování pořádku v místech ukládání tříděného odpadu," říká Mgr. Jiří
Pospíšil.
A co je přáním strážníků
obecně?
"Především modernizace kamerového systému a větší spolupráce a aktivita občanů. Neměli

bychom být lhostejní k tomu, co
se kolem nás děje.
Na závěr bych chtěl poděkovat
Petru Sekaninovi a Františku
Souškovi, že jsem s nimi mohl
strávit část jejich služby a zároveň bych chtěl popřát městské
policii, ač to může znít paradoxně, aby měla práce co nejméně. K tomu můžeme určitě
přispět i my všichni, když budeme včas upozorňovat na nešvary kolem nás," vzkazuje
všem občanům Prostějova Mgr.
Jiří Pospíšil, lídr kandidátky
ODS Prostějov.
-red-

Mladá řidička srazila důchodkyni na kole

Kdo za nehodu na Okružní může, šetří policie
Ani uplynulé dny se bohužel na
našich silnicích neobešly bez
karambolů. Například předminulou sobotu byla v Okružní
ulici sražena osobním vozidlem
starší cyklistka, která musela
být po nehodě rychle převezena
do nemocnice. Její zranění se
později naštěstí ukázalo jen jako lehké.
"V sobotu 21. srpna ve večerních
hodinách jela třiadvacetiletá řidička s osobním vozidlem značky
Škoda Felicie po ulici Okružní v
Prostějově, když náhle ve stejném
směru jízdy před sebou uviděla jet
sedmdesátiletou cyklistku. Došlo
ke střetu a k lehkému zranění cyklistky, která byla převezena na

traumatologickou ambulanci do
nemocnice v Prostějově. Alkohol
byl vyloučen negativní dechovou
zkouškou. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna
ani uplatněna," uvedl k nehodě
Petr Weisgärber, tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Jak na vozidle, tak na bicyklu
vznikla hmotná škoda 11 tisíc korun. Z toho, že mladá řidička cyklistku přehlédla, se bude zodpovídat. Její vina ale doposud není
jasná. "Míra zavinění celé dopravní nehody je nadále v šetření
Skupiny dopravních nehod Policie ČR Prostějov," uvedl mluvčí
policistů.
-mik-

Tvrdá srážka. Starší cyklistka při srážce prorazila
čelní sklo vozidla, které řídila třiadvacetiletá řidička.

Hledají se zloději a krkavčí matka
Dva muži a žena se dosud
skrývají před spravedlností.
Bylo po nich vyhlášeno celostátní pátrání a prostějovská
policie žádá veřejnost o pomoc.
MARTIN SMEČKA se narodil
24. srpna 1984 a
trvalé bydliště
má hlášeno na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Okresní soud v Olomouci
příkaz k zatčení pro trestný čin
krádeže. Jeho zdánlivé stáří je 26
let, měří 180 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči a
plavé blond krátké vlasy.

Pohledem shora
Pohledem shora

KATEŘINA PACHULOVÁ se
narodila 5. června 1963 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v Divišově ulici číslo
12 v Prostějově.
Na hledanou vydal Okresní soud v Novém Jičíně
příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 50 let, měří 170 centimetrů,
má střední postavu, modré oči a
hnědé dlouhé vlasy.
VLASTIMIL DANIEL se narodil 29. listopadu 1965 a trvalé
bydliště má hlášeno na náměstí T.
G. Masaryka číslo 14 v Prostě-

jově. Na hledaného vydal
Okresní soud v
Karviné příkaz k
zatčení pro trestný čin krádeže.
Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 45 do 50 let,
měří 170 centimetrů, má hnědočerné dlouhé a husté vlasy, nosí
knír a bradku.
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-

ZAPLAŤPÁNBŮH ZA POVODNĚ?

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ení to asi věcí diskuze, ale očekávání holého faktu: nápad na to,
že by každý daňový poplatník měl stokorunou měsíčně
přispět do povodňové kasičky, se zdá být jako něco, proti čemu není ani morální se nějak ohradit. Nicméně se zdá, že strůjce
toho nápadu pouze využil příležitosti a povodně pojal jako zástěrku, aby tuto ideu předložil světu. Že jde o pouhý bypass, jak náhradní cestou přivést
další kačky do státního rozpočtu, už nikdo moc přiznat nechce. Samozřejmě příměr na
úrovni toho, že stovka měsíčně nikoho nezabije, má svoje opodstatnění. Jenomže ono
se totéž říkalo i o školném a totéž se třeba bude říkat o nějakém dalším finančním
výmyslu, jak vytáhnout z lidí další prachy a v celkovém sumáru se zjistí, že tu stovka, tu tisícovka sice nemusí být smrtící, ovšem pokud se to posčítá, je to pro státní kasu pěkný Ježíšek sponzorovaný daňovými poplatníky. Zdůvodňovat to, že se zrušily
poplatky u dětských lékařů, tím pádem i za naše robátka nám si stát vezme 240 korun
ročně, je přitažené za vlasy v tom, že oněch třicet kaček účtoval konkrétní lékař, zatímco takto vybrané peníze jsou znovu státním sponzoringem. A bohužel, podstata
všeho je ta, že erár se znovu rozhodl jít cestou nejmenšího odporu a získat další peníze od těch, co už tak státu pravidelně přispívají. Místo toho, aby si víc ohlídal šedou
finanční sféru, aby se prostě a jednoduše snažil získat, co mu patří a ne hledat jiné důmyslné alternativy. Opravdu si nemyslím, že nápad na povodňovou stovku byl vyvolán povodňovými emocemi a soucítěním s poškozenými. Určitě byl v záloze už mnohem dřív, jen s velkou vodou připlula šance s tím vyrukovat. A to je cynismus docela
hrubého zrna.

N

Je to rok, co město Prostějov realizovalo projekt pro ubytování
osamělých matek s dětmi v objektu domu v Pražské ulici č. 1.
Ze strany radnice se jednalo o
pomoc matkám, které se ocitly v
těžké sociální situaci, kterou nemohly řešit bez pomoci města, a
to zejména ve vztahu k zajištění
bydlení.
"Vzhledem k tomu, že šlo a jde o
velmi důležitou problematiku,
kterou jsme řešili jak z hlediska sociálního, společenského, ale zejména právního, bylo rozmístění
do 11 malometrážních bytů ubytovny prováděno i ve spolupráci s
Azylovým centrem Prostějov.
Proti minulosti, kdy ubytovna
sloužila mladým lidem do věku 26
let, byly zpřísněny podmínky
všech ubytovaných k zabezpečení
bezproblémového provozu hotelového domu pro matky s dětmi.
Takto město poskytlo přechodné
ubytování celkem 15 rodinám na
dobu časově omezenou vyplýva-

jící z účelu ubytování," sdělila
nám Marie Hájková, vedoucí odboru kanceláře ředitele Domovní
správy v Prostějově.
Za ubytování a služby s tím spojené rodiny dosud platí správci objektu, kterým je právě Domovní
správa. A to za velmi přísných
podmínek. "Za rok provozu ubytovny Domovní správa řešila dva
případy hrubého porušování ubytovacího řádu a dva případy neplnění povinnosti vyplývající ze
smlouvy. Ve třech případech byla
sjednána náprava a jeden případ
byl řešen odstoupením od smlouvy bez další možnosti ubytování.
Praxe ukázala, že tam, kde vládnou jasná a často i velmi přísná
pravidla, následné kontroly plnění
opatření k odstranění zjištěných
závad a také možnost rychlého postihu, je tato problémová skupina
schopna, aspoň ve své většině,
přizpůsobit se novým podmínkám
a akceptovat je. Ti, kteří toho
schopni nejsou, musí odejít, což ve

svém důsledku má pozitivní dopad na ostatní ubytované," míní
Marie Hájková.
V současné době je město Prostějov stále častěji stavěno před nutnost řešit případy, kdy část obyvatel přijde o své dosavadní bydlení,
přičemž příčiny ztráty bydlení
jsou různé. Zkušenosti ukazují, že
lze za předpokladu postupného
vytváření materiálního, technického, ale i personálního zvládat
i tuto oblast. Příkladem slouží i
záměr města nově zřídit Azylový
dům pro osamělé rodiče s dětmi
právě v objektu Pražská číslo 1 v
Prostějově. "Potřeba Azylového
domu pro osamělé rodiče v Prostějově vyplývá jak od potencionálních uživatelů, ale i z analýz
provedených v rámci komunitního plánování sociálních služeb
ve městě Prostějov. Záměr provozovat tuto službu v Prostějově má
Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov, které provozuje
Azylové centrum. Největší přínos

Od 1. ledna 2011 předává radnice správu nad ubytovnou
Azylovému centru v Prostějově. Na toto téma jsme požádali o rozhovor ředitele tohoto sociálního zařízení Jana Kallu.

situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem je pomoci těmto lidem
zabezpečit pobyt v azylovém
domě a to formou nabízené služby, zajištění základních životních potřeb a poskytnutí základ-

snad ještě důležitější, že klienti a
klientky azylového domu se budou moci se svými záležitosti obrátit na sociálního pracovníka,
který bude taktéž přímo v budově k dispozici každý pracovní

Pane řediteli, můžete veřejnosti popsat, k jakým změnám dojde od nového roku v ubytovně
v Pražské ulici?
Zásadní změna spočívá v systému provozování a změně provozovatele služeb v tomto objektu.
Ubytovnu či hotelový dům nahradí poskytování služby sociální prevence Azylové domy pro
osamělé rodiče s dětmi. Azylový
dům poskytuje služby sociální
prevence rodičům a dětem bez
přístřeší, komplex služeb zajišťujících individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční
pomoc těmto osobám. Cílem
azylového domu je naplňovat
své poslání nabídkou a realizací
dostupné, vysoce kvalifikované
odborné sociální služby. Zaměřujeme se na poskytování pomoci rodičům s dětmi, které se
nacházejí v nepříznivé sociální

ROZHOVOR NA TÉMA

ního a odborného sociálního poradenství. Služba azylového domu je klientům poskytována každý den v nepřetržitém provozu.
V současnosti již máme s Domovní správou uzavřenu smlouvu o výpůjčce budovy platnou od
1. ledna 2011.
Správu ubytovny přebírá vaše
Azylové centrum, v čem se bude lišit organizace tohoto sociálního zařízení?
Jako organizace poskytující ucelený a navazující komplex služeb
pro osoby bez přístřeší máme s
touto cílovou skupinou a pomoci
pro ni dlouholeté zkušenosti.
Forma poskytování služby se liší
zejména tím, že v budově bude
24 hodin denně pracovník, který
bude klientům k dispozici. Co je

den. S klienty tedy bude moci
probíhat intenzívní sociální
práce spojená s poradenstvím.
Vedení tohoto zařízení bude
určitě finančně náročné, kolik
bude jeho provoz stát ročně a z
jakých zdrojů ho budete financovat?
Finanční náročnost si samozřejmě
uvědomujeme již od prvotní myšlenky zřídit tuto službu. Město
Prostějov naší organizaci poskytuje příspěvek na provoz stávajících
služeb ve výši pětset tisíc korun
ročně, za což jsme velice vděčni,
neboť tyto finanční prostředky
jsou v našem rozpočtu nezastupitelné a pomáhají nám také překonat období, kdy ještě fyzicky nemáme přiznané dotace z jiných
zdrojů na účtu organizace.

Marie Hájková z Domovní
správy provedla v ubytovně v
Pražské ulici během roku několik
kontrol.
výše uvedených změn vidím jednoznačně v pozitivní motivaci
ubytovaných a v prostupnosti
celého systému nejen směrem dolů, ale i nahoru. Práce sice nepřinese okamžitý výsledek, ale z hlediska zdravého vývoje obce je nezbytná," dodala Hájková. -mikBylo nám jasné , že město Prostějov nebude moci na provoz
této služby najít finance, neboť
i městský rozpočet je velmi napnutý a navíc se příjmy minulý
rok zmenšily. Velký přínos i po
stránce provozních nákladů je
výpůjčka budovy, bez které by
tato služba nemohla vzniknout
i podpora města pro vznik této
služby a zachování všech
stávajících. Také díky tomu má
město Prostějov komplex služeb pro osoby bez přístřeší,
které se v každém městě nepodaří zrealizovat.
Pokud se týče konkrétních finančních nákladů, jsou zatím
pouze orientační, neboť neznáme přesné provozní náklady na budovu, nicméně bude
potřeba zajistit tým pracovníků. Odhadované finanční náklady se pohybují přes dva miliony korun. Většina těchto nákladů bude hrazena z Individuálních projektů Olomouckého
kraje, které nahrazují u vybraných služeb financování z Ministerstva práce a sociálních
věcí.
-mik-

NEZAMĚSTNANOST se drží pod hranicí 10 procent
Oděvní podnik ale propouští další pracovníky

Prostějovsko je stále v popředí
statistik s nejnižší nezaměstnaností na Moravě. Přesto se tato
lichotivá zpráva může brzy o
něco zhoršit. Na Úřad práce
totiž zamíří desítky, možná
stovky absolventů středních a
vysokých škol, dále propouští
Oděvní podnik a skončí sezonní práce.
"V polovině prázdnin bylo na
našem úřadě evidováno zhruba
5 700 uchazečů o zaměstnání.
Míra nezaměstnanosti se pohybovala okolo 9,5 procenta. Nových uchazečů jsme v červenci
zaevidovali 600, přičemž jsme
jich vyřadili 594, což je červencové maximum v celé historii
úřadu," sdělil nám na úvod Adolf
Tomandl (na snímku) z Úřadu
práce v Prostějově.
Minulý měsíc tedy získalo
novou práci nejvíce lidí. "Částečně se na tomto úspěchu podílely
sezonní práce, ale velký vliv na
tom mělo vytváření veřejně prospěšných prací a aktivní politika
zaměstnanosti Úřadu práce. Trh
práce navíc nestagnuje, zaměstnavatelé zatím nahlašují dostatek volných pracovních míst.
Během července tak bylo našim
klientům k dispozici 155 volných míst," uvedl důvody Adolf
Tomandl. I přesto ale dnes statistika nezaměstnanosti není příliš
lichotivá v tom ohledu, že na
jedno volné pracovní místo registruje pracovní úřad 31 uchazečů.
Míra nezaměstnanosti na Prostějovsku se ovšem drží pod magickou hranicí deseti procent. Na
Moravě je tak na tom náš region
velice dobře. Podle Adolfa Tomandla se však tato statistika
může změnit k horšímu. Do registru úřadu práce totiž přibudou
vysokoškoláci i středoškoláci,
kteří nesehnali práci. Navíc náš
dřívější největší zaměstnavatel
Oděvní podnik i nadále propou-

ští své pracovníky. "Na začátku
srpna jsme zaevidovali celkem
51 osob, jejichž posledním zaměstnavatelem byl právě Oděvní
podnik. A již dnes víme, že začátkem září se u nás bude hlásit
dalších zhruba 50 lidí propuště-

ných z tohoto podniku. Tito lidé
jsou ale velice šikovní, sami si
aktivně hledají nové zaměstnání
nebo se ve velkých počtech
účastní rekvalifikačních kurzů,"
pochválil bývalé zaměstnance
OP Adolf Tomandl.
-mik-

30. srpna 2010

Nemocnice otevřela nové prostory na onkologii
Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny AGEL, v pondělí slavnostně otevřela zmodernizované prostory onkologického oddělení. Díky rekonstrukci za bezmála šest milionů
korun se pacienti dočkají vyššího komfortu a zkvalitnění
zdravotní péče. Původně se onkologické oddělení nacházelo v
5. patře budovy Polikliniky, po
rekonstrukci se oddělení
přestěhovalo do zcela nových
prostor pavilonu následné péče.
Nově zrekonstruované onkologické oddělení nabízí pacientům

tři nové klimatizované ambulance, včetně odběrové místnosti a
prostorný moderní sál pro podávání cytostatik, který bude vybaven televizemi. „K rekonstrukci jsme se rozhodli zejména
proto, abychom zvýšili komfort
pro pacienty a také, abychom
zlepšili pracovní podmínky a
zázemí pro zaměstnance,„ řekl
při slavnostním otevření nových
prostor ředitel Nemocnice Prostějov Ing. Tomáš Uvízl.
Rekonstrukce trvala celkem tři
měsíce a během léta nemocnice
dovybavila oddělení onkologie

Slavnostního otevření nových prostor se účastnili primář onkologického oddělení MUDr. Brtník, ředitel nemocnice Uvízl a náměstek hejtmana Fischer.

Onkologické oddělení se přestěhovalo z prostor polikliniky do pavilonu následné péče

novým moderním nábytkem.
„Kvalita zdravotní péče je na oddělení onkologie velmi vysoká,
ale původní prostory v budově
polikliniky již nebyly vyhovující.
Chtěli jsme našim pacientům nabídnout nejen vysokou úroveň
medicíny, ale také moderní a
příjemné prostředí,„ dodal ředitel.

Prostějovská nemocnice trvale
investuje do modernizace svého
vybavení. Jen za minulý rok nemocnice proinvestovala téměř
40 milionů korun, přičemž
největší investiční akcí bylo vybudování nového pracoviště počítačové tomografie. „Bez vysoce kvalifikovaných zdravotníků
a kvalitního přístrojového a tech-

nického vybavení se moderní
medicína dělat nedá. Kromě
těchto předpokladů se ale stále
více dbá na příjemné, komfortní
a intimitu pacienta podporující
prostředí. Proto neustále modernizujeme jednotlivá oddělení,
abychom těmto trendům vyhověli,„ vysvětlil ředitel Ing.
Uvízl.
-red-

HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY A PÉROVNY uvedly
do provozu první část nové linky na výrobu pružin
"Důvodem pořízení linky je potřeba plnit rostoucí kvalitativní
požadavky zákazníků," říká
předseda představenstva a generální ředitel firmy Ing. Petr
Vaněk s tím, že v současné době
má prostějovská společnost již
dvě linky na výrobu trapézových
a parabolických pružin. "Výhodou nově pořízené linky je
kromě výroby nových typů pružin, sdružení výrobních operací,
které se dříve prováděly na izolovaných pracovištích, a také
snížení energetické náročnosti
výroby, zvýšení produktivity a

odstranění fyzické práce," doplnil.
Prostějovská společnost má dvě
dominantní oblasti působení, a
to výrobu parabolických pružin
pro nákladní vozy pro automobilový průmysl a produkci šroubových pružin pro železnici. V oblasti parabolických pružin firma
dodává pro významné automobilky SCANIA či IVECO. Šroubové pružiny směřují všem
výrobcům nákladních vozů v
Evropě, kde největší podíl dodávek je do Tatravagónka Poprad a IRS. Pro komplexnost do-

dávek od tramvají, metra, přes
příměstské a regionální vlaky až
po rychlovlaky jsou Hanácké železárny a pérovny vyhledávaným dodavatel pro významné
firmy Alstom, Bombardier, Rotem, Ansaldobreda.
V současné době směřuje na export téměř veškerá produkce Hanáckých železáren a péroven,
přičemž stále více výrobků směřuje mimo Evropu. Pružiny z
Prostějova jsou například v
příměstských vlacích v americkém Bostoně, regionálních
vlacích Vlocity train přes aus-

tralský Bombardier , nebo v
ruském metru Mytišč. "Pro hodnotu firmy z hlediska prestiže,
významu a reference je nutné se
zmínit o dodávkách pružin na
rychlovlaky TGV, kde světový
rekord 574 kilometrů v hodině
byl dosažen na podvozcích odpružených pružinami vyráběných u nás," sdělil Ing. Petr
Vaněk.
Společnost Hanácké železárny a
pérovny v současnosti zaměstnává 280 lidí. Tržby firmy v roce 2009 dosáhly 482 milionů korun.
-red-

OZNÁMENÍ o přerušení dodávky elektrické energie

Soudní dražba
movitých věcí

Společnost Hanácké železárny
a pérovny, která je již dva roky
ovládaná firmou Moravia Steel, uvedla do provozu první
část nové linky na produkci
pružin. První část linky tvoří
dva roboti, kteří v automatickém
cyklu zajišťují obsluhu pecí,
dále tvarovací a kalící automatu,
rovnačky a děrovačky. Druhá
část – válcovací linka – bude instalována do konce letošního roku. Zcela nové výrobní zařízení,
které patří k nejmodernějším v
Evropě, přijde celkem na více
než 105 milionů korun.

Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obce: Víceměřice, Doloplazy
Dne: 13. 9. 2010 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Víceměřice vč. podnikatelských subjektů, mimo úpravnu
vod, celá obec Doloplazy vč.
podnikatelských subjektů, ČOV
a fa. Revital, mimo dřevovýrobu.
Obec: Hruška
Dne: 13. 9. 2010 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Hruška včetně podnik. subjektů a farmy ZD.
Obce: Doloplazy, Dřevnovice,
Nezamyslice
Dne: 15. 9. 2010 od 7:30 do
13:30 hod. - vypnutá oblast: Doloplazy dřevovýroba, fa. Centrokov Dřevnovice, část obce
Nezamyslice s ul. Dřevnovická
od č. 333 po konec obce směr
Dřevnovice včetně domu č. 115.
Obce: Stínava, Holubice, Po-

hodlí
Dne: 15. 9. 2010 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Stínava včetně farmy, Severky, Holubice včetně chat, Pohodlí vč. chat.
Obce: Brodek u Prostějova,
Otaslavice
Dne: 15. 9. 2010 od 8:00 do
15:30 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: 16. 9. 2010 od 7:30 do
11:15 hod. - vypnutá oblast: celé
ulice: Budovcova, Miličova, A.
Krále, Lužická, jednostranně ul.
Barákova od č. 2 (kotelna s autoservisem) po č. 26 vč., nám. Spojenců č. 10, 12, 13, Olomoucká
ul. od potravin Bartoš po č. 48
včetně, + Olomoucká č. 45, 47

včetně prodejen.
Dne: 16. 9. 2010 od 11:15 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celá
ulice Křžkovského vč. FÚ, Hradební č. 25, Komenského č. 2 a č.
6 - KAS centrum, Lutinovova 5
FÚ, Netušilova č. 6 a č. 15, Kostelní č.2 + pí Taberyová, Úprkova č. 2, č. 6, č. 20, dále p. Komínek a stavební agentura.
Obec: Dzbel
Dne: 16. 9. 2010 od 8:00 do
14:00 hod. - vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Dzbel
ACHP
Obec: Mostkovice, Domamyslice
Dne: 17. 9. 2010 od 7:30 do
14:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Mostkovice s ulicemi: Prostějovská od města po č. 221, U
hřiště, Na paloučku, Nová, Podskalí, Jižní, Uličky od ul. Podskalí po č. 116 a 121, Za vodou,
Severní, vč. podnikatelských
subjektů, ČS PHM Mostkovice,
fa Redam, Domamyslice nová
zástavba za ul. Šeříkovou, Šeříkova ul. č. 16, 18, 19. odběra-

telská trafostanice Domamyslice drůbežárna, odběratelská trafostanice Redam.
Obec: Vícov
Dne: 17. 9. 2010 od 7:30 do
12:30 hod. - vypnutá oblast: horní část obce Vícov od č. 179 po č.
127, od č. 170 po č. 183 a 163. od
č. 176 po č. 168 až 158. od č. 105
po č. 17, od č. 108 po č. 28 dále
celá ulice od č. 89 po č. 140, od č.
170 po č. 158, všechny novostavby na býv. hřišti, jednostranně domy s č. 149 -116,
odběratelská trafostanice Vícov
Vepřín.
Obec: Prostějov
Dne: 17. 9. 2010 od 8:00 do
10:00 hod. - vypnutá oblast: celá
ulice Pod Kosířem za vodotečí
Hloučela včetně sportovní haly a
podnikatelských subjektů, ul.
Olympijská a Atletická.
Obec: Mostkovice
Dne: 17. 9. 2010 od 8:30 do
16:00 hod. - vypnutá oblast:
odběratelské trafostanice Mostkovice VOZ , a Photon.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Okresní soud v Prostějově nařídil
dražbu movitých věcí, která se
uskuteční dne 3. září 2010 v 9.00
hodin v budově bývalé kotelny na
Sídlišti svobody v Prostějově.
Dražba je nařízena proti Antonii
Spilkové z Prostějova, Danuši
Markové z Prostějova, Marice
Štěpánkové z Prostějova, Miroslavu Kroupovi z Prostějova, Miroslavu Bartoňkovi z Prostějova
a Zdeňku a Anně Spilkovým z
Kostelce na Hané. Dražit se bude
konferenční stůl (2 ks), houpací
kůň, zrcadlo,paroží, rozložená
skříň, obraz psa, akvárium, (to
vše s vyvolávací cenou od 1 do 20
korun), sedací souprava, barevný
televizor, obývací stěna, kabely s
kuchyňskými potřebami (to vše s
vyvol. cenou od 1 do 50 korun),
třídílná šatní skříň s vyvol. cenou
3 koruny, a další movité věci za
velmi nízké vyvolávací ceny.
Prohlídka dražených věcí je možná pouze v den konání dražby po
dobu registrace dražitelů. Ta se
uskuteční od 8.30 do 9.00 hodin.

S Asociací Radost za Marco Polem
Jak je známo, tento občan tehdejší Benátské republiky se
proslavil svými objevnými cestami do Číny, kde pobýval několik let u dvora čínského císaře. Pro Evropu pak dovezl několik důležitých poznatků. Vše
započalo roku 1254, kdy se měl
podle tradice narodit na ostrově
Korčula v nynějším Chorvatsku.
V rámci svého rehabilitačního pobytu v Dalmácii pro rodiny s těžce
postiženými dětmi byla uskutečněna plavba na ostrov, kde se měl
významný cestovatel narodit. Dodnes je tam i jeho muzeum. Nalodění účastníků této výpravné
plavby bylo v malém přístavu Zaostrog. Cestou bylo nutno překonat Neretvanský záliv a obeplout
cíp poloostrova Pelješac. Za ostrovem Korčula je potom již otevřené Jaderské moře.
Během plavby přivítali loď blížící

V malém přístavu Zaostrog se konalo nalodění i se šesti vozíčkáři.

Po vylodění zamířila výprava vzhůru do opevněného rodného města Marca
Pola.

se k protějšímu břehu mořští rackové v očekávání možného odhozeného zbytku jídla přes palubu.
Naštěstí moře bylo klidné a všichni občas pozorovali hladinu, zda
se neobjeví zdejší delfíni. Toho
dne se ovšem v zálivu neukázali.
Po vylodění na ostrově ve stejnojmenném přístavu Korčula se tato

této akce a patří mu velký dík.
Plavby se zúčastnilo také šest vozíčkářů. Výprava měla naučně
poznávací a integrační charakter,
protože zde po delší čas seděli
vedle sebe na lodi rodiny se zdravými i postiženými dětmi, vznikla nová přátelství, která touto akcí
neskončila.

„expedice„ vydala vzhůru do
opevněného města a na samém
vrcholu uvnitř hradeb byl skutečně dům, který v patře byl zařízen
jako muzeum tohoto cestovatele.
Nutno podotknout, že na samotnou plavbu z větší části přispěl na
základě smlouvy Olomoucký
kraj, čímž byla možná realizace

Asociace Radost sdružující rodiny s dětmi - držiteli průkazů ZTP,
ZTP/P, pořádá pro ně celoročně
různě zaměřené akce, kterých se
účastní i ostatní rodiny s dětmi jako přátelé. Více informací o činnosti najdete na www.klubra
dost.eu.
Petr Frantal,
předseda Asociace Radost
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 30.8. DO 5.9.2010:

POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy v pondělí ve 21. 30 hodin a ve
čtvrtek ve 20. 30 hodin.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátku výše
zmíněných pozorování.
Přihlaste své děti do klubu! Další ročník klubu
GEMINI je již připraven! Členem klubu se
může stát kdokoliv ve věku 10 – 20 roků, koho láká poznání základů astronomie, kosmonautiky, osvojení práce s velkým hvězdářským dalekohledem a počítačových programů
z astronomie. Členové klubu se, s výjimkou
prázdnin a svátků, schází na hodinová setkání
každý čtvrtek. Klub ve školním roce 2010/11
zahájí sice činnost až 7. října v 16. 30 hodin,
přihlásit se je však možné již nyní. Kapacita
klubu je totiž omezená.

30. srpna 2010

5

Klas z Kralic na Hané zazářil ve Francii
Folklórní soubor písní a tanců
Klas z Kralic na Hané se letos
opět podíval do zahraničí a
přiblížil hanáckou kulturu cizím zemím. Tentokrát se tanečníci, zpěváci a kapela zúčastnili 23. Mezinárodního festivalu světových tanců a písní FIFI
2010 ve francouzském Issoire
v regionu Auvergne ve střední
Francii nedaleko města Clermont-Ferrand.
„Festival měl po celý týden
úžasnou atmosféru. Naši průvodci, Stéphane a Ghislaine, se o
nás starali přímo ukázkově. Program nabízel pestrý výběr vystoupení. Nejdříve to byl zahajovací večírek se společným představením na hlavní scéně, potom
postupně akce v kulturním sále a
v různých částech města. Každé
odpoledne se v městských zahradách konaly menší koncerty
a výuka tanců jak profesionálním choreografem, tak jednotlivými soubory. My jsme přispěli
mazurkou, „šátečkovou„ a několika dalšími žertovnými tanci,„ s nadšením vyprávěla své
zážitky Hana Pospíšilíková, která ve Francii studuje a k souboru

se připojila na místě.
Festival nabídl řadu neobvyklých zpestření. Největší úspěch
u muzikantů slavilo malé pojízdné pódium, na kterém hodinu a
půl kroužili po městě a vesele
hráli, pak obcházeli hospůdky a
zahrádky a hráli místním lidem k
posezení.
Vyvrcholením festivalu byla
volba krále a královny. Každý
soubor si zvolil jeden reprezentativní pár, který měl za úkol
naučit se choreografii na tango,
rock’n’roll a oblíbenou „atomic
polku„, navíc ještě nacvičit volnou disciplínu. „Naši zástupci,
Pavlína s Františkem, vše poctivě pilovali. Porotu si získali
kouzelným dialogem ve francouzštině a v konkurenci Guadeloupe, Bolívie, Běloruska, Uruguay, Slovinska, Irska, Taiwanu
a Madagaskaru vybojovali báječné druhé místo,„ ocenila Hanka.
Prezidenta festivalu potěšila neobyčejná aktivita všech zúčastněných souborů, v jejichž centru
byl samozřejmě Klas. Všichni si
pochvalovali otevřenost, zápal
pro vystoupení i nadšení pro ko-

Ve Francii se potkaly folklórní soubory z celého světa. Ten hanácký byl středem pozornosti.
munikaci Hanáků. Muzika
ochotně hrála i mimo vystoupení a vyzkoušela si i hru s madagaskarským souborem, jazzovým orchestrem z USA nebo ir-

skou skupinou v tradiční irském
pubu.
Nádherný hanácký kroj vzbuzoval zaslouženou pozornost, tolik
vrstev, kterými se pyšní, neměly

ani všechny kroje madagaskarských tanečnic dohromady. Česká republika neboli „République
tchèque„ se v Issoire stala pojmem.
-hp, jap-

Soutěž o vstupenky do divadla

Divadelní představení OTYLKA podpořil
Okrašlovací spolek města Prostějova
Okrašlovací spolek města Prostějova, jehož čestným členem
je i známý herec Pavel Trávníček, se stal opět patronem

dívadelního představení Otylka v podání Divadla Pavla
Trávníčka. Je to již třetí
vzájemná spolupráce, protože

rodák z Prostějovska se na
oplátku podílí na řadě kulturně-společenských akcí spolku.
Pavel Trávníček dnes šéfuje nejen svému vlastnímu divadlu,
kde je dramaturgem, režisérem i
hercem, ale je také oblíbeným
moderátorem a patří rovněž k
nejvyhledávanějším hercům dabingových studií. Svůj hlas propůjčil řadě světových filmových
hvězd. Prostějovsko je místem
jeho dětství a školních let, proto
se sem stále rád vrací. V úterý 16.
září se mohou prostějovští milovníci divadla a příznivci s Pavlem Trávníčkem setkat na prknech divadla, kde uvede spolu se
svými hereckými kolegy hru
současného autora Jaromíra Břehového OTYLKA.

SOUTĚŽ
Prostějovský Večerník je mediálním partnerem divadelního představení OTYLKA. Už počtvrté budou čtenáři soutěžit o vstupenky na toto představení. Dnešní otázka zní :
Kolikrát se stal Okrašlovací spolek města Prostějova patronem představení Divadla Pavla Trávníčka?
a) 5 krát
b) 4 krát
c) 3 krát
Výherci minulé soutěžní otázky: Květa Šilhánková, Prostějov,
Vlasta Grymová, Prostějov
„Pavel Trávníček se jako rodák z
nedaleké Konice stal čestným
členem okrašlovacího spolku,
podílí se na programech, které
pořádáme a naopak spolek podporuje jeho divadelní aktivity v
Prostějově. Už o hodové neděli
odpoledne se mohou prostějo-

vští milovníci kultury a zvláště
prostějovské slečny a dámy s
Pavlem Trávníčkem setkat na
módní přehlídce v přednáškovém sále Národního domu," řekla předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.
-jap-

Velké letní sportování zakončily hrátky na ledě
Čtvrtek za čtvrtkem po celé
prázdniny nabízel projekt Města Prostějov v rámci Prostějovského léta bohatý a velmi pestrý
program dětem i dospělým. Ve
Smetanových sadech a knihovně probíhaly kulturní soutěže, hry, koncerty, filmová a divadelní představení. V aquaparku se pak sportovně naladění teenegeři, děti i dospěláci vydováděli při vodních hrátkách i
soutěžích na trávě.
Sportovní aktivity vyvrcholily ve
čtvrtek 26. srpna v areálu zimního
stadionu – na ledové i travnaté ploše. Tady mohly děti i dospělí zažít
poslední prázdninový adrenalin
při soutěžích, hrách a veselém
sportování, ale především při losování soutěžních kartiček za letní
úkoly v aquaparku.
„Ten, kdo pravidelně sportoval
celé prázdniny, užil si především
vodních hrátek. Ten, kdo přišel i na
závěrečné sportování s Prostějovským létem, vydováděl se také na

vodě, ale tentokrát v pevném skupenství. Poslední sportování probíhalo především na ledové ploše,
což se všem teď v horkém létě velmi zamlouvalo. Hry a soutěže byly spojené samozřejmě s bruslením – ice freesbe, ledový fotbal,
překážková dráha, výstřel na gumolaně a další veselé a vážné bruslení. Program pak poklačoval na
travnaté ploše. To přišly ke slovu
aktivity na lanech, in line brusle,
střelba ze vzduchovky, freesbe na
cíl a mnohé jiné zábavné soutěže,„
uvedla Jana Lukelová, která je duší všech sportovních aktivit Prostějovského léta.
Děti nejmenší i odrostlejší i dospěláky lákaly všemožné hříčky a
soutěže a také disciplíny přímo adrenalinově zábavné. A ti největší
šťastlivci si odnášeli trvalou památku na letošní prázdninové
sportování v podobě gumového
člunu a dalších hodnotných cen
věnovaných pořadateli, prostějovskou radnicí i sponzory.
- jap- Hrátky na bruslích a opičí lanová dráha zpestřily dětem poslední prázdninové dny.

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 3. září 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 .
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REGION
Dzbelácká osma: KOHOUT

ZNOVU DO BŘEZSKA!

Dzbelácká osma, ale také recesní mistrovství republiky. To je
to, oč běželo minulou sobotu na
hřišti ve Dzbeli. Netradiční hasičská soutěž zde byla už popáté
a Černý Petr pro nejméně úspěšný tým měl jako vždy podobu kohouta. Ne ovšem toho ohnivého, symbolizujícího živel, se
kterým se hasiči utkávají, ale živého, a k tomu ještě putovního.
„Není umění soutěžit s novou dvanáctkou nebo už nadupanou šestnáctkou,“ znělo mezi těmi, kdo si
přijeli buďto zasoutěžit, nebo třeba i jenom pobavit na Dzbeláckou
osmu. Jenom na vysvětlenou pro
ty, kteří se v hasičské problematice méně orientují, legendární ‚osmička‘, tedy oficiálně požární stříkačka PPS-8, byla hornou novinkou už někdy v polovině 20. století, takže dnes je to už v pravém slova smyslu historický kus, který je
ovšem ještě v mnoha hasičských
vedle novějších ‚dvanáctek‘ nebo
i moderních ‚šestnáctek‘ stále
součástí výzbroje.
A právě tento symbol hasičské
techniky se stal také základem pro
pořádání tak trochu originálního
klání, které sice bylo na první pohled recesí, přesto se nedalo obejít
bez zkušeností a zručnosti. „Toto
je už pátý ročník, pořadové číslo
má ale čtyři. První jsme pořádali
na zkoušku jako nultý. Osmičkové poháry v konickém okrsku už
probíhaly před tím, v posledních
letech však dostaly podobu Dzbelácké osmy a jsou už pořádány výhradně u nás,“ říká starosta SDH
Dzbel Petr Tichý.
Zasvěceným průvodcem celou
soutěží byl jako vždy Bohumil
Novák, který hned v úvodu podrobně všechny seznámil s nástrahami, které na týmy v soutěži čekají. A jak na začátku také s úsměvem upozornil, vylučují se jakékoliv protesty proti rozhodnutí
rozhodčích, neboť pravidla jsou
zcela jasná a k protestům není žádný důvod. „Nejde o žádnou ligu
požárního sportu, tato soutěž má
přiblížit podmínky co nejvíc podobné skutečnému zásahu,“ dodal
na vysvětlenou.
Soutěž byla rozdělena na tři samo-

Na olympiádě mikroregionu Němčicko změřilo síly šestnáct týmů Prázdniny
Šestnáct obcí mikroregionu
Němčicko se sešlo ke každoročnímu společnému setkání při
hrách a soutěžích. Olympiádu
sportu a zábavy připravil tento
rok městys Tištín.
Úvod zábavného odpoledne obstaral průvod obcí, kdy se stovky
účastníků vydaly napříč městysem ke sportovnímu areálu v háječku. Tady už byli připraveni pořadatelé, tak rozsáhlou akci pomáhaly zastupitelům zajistit
všechny místní spolky – hasiči,
myslivci, sportovci TJ Sokol,
Klub přátel školy a Jezdecký klub
Rupije.
„Když olympiáda, tak se vším
všudy, se slavnostním průvodem
a nástupem všech účastníků s
vlajkami a znaky, zajímavé soutěžní disciplíny, jejichž zadání nikdo neví předem. Chceme překvapit, každá obec našeho svazku, která už setkání v předešlých
letech pořádala, chce být nejlepší
a přijít s něčím novým,„ vysvětli-

la starostka Tištína Alena Wagnerová.
A tak pořadatelský tým vymyslel
vskutku originální disciplíny,
které prověřily šikovnost týmů
jednotlivých obcí mikroregionu.
Zahřívací disciplína byla vzpomínkou na léto a dovolenou –
překážkový běh v potápěčských
brýlích a s ploutvemi, skutečná
lahůdka. Druhým měřením sil si
soutěžící připomněli, že mají své
kořeny na venkově a tudíž v zemědělství – slalom mezi balíky
slámy se zednickým kolečkem
plným živého nákladu. Třetí disciplína prověřila spíš důvtip a pohotovost. Navlékání korálků nebylo poetickou činností, místo
korálků navlékali pet lahve do
náhrdelníku pěkně objemného a
neforemného, který museli dopravit do cíle. Čtvrtá disciplína
bezprostředně navazovala a byla
určena přímo starostům obcí jako
kapitánům družstev – soutěž o
nejlepšího třídiče odpadu. V

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák nezapře srdce sportovce. Zapojil se do soutěží a obratně
rejdil mezi balíky slámy se starostkou Tištína na korbě kolečka, aniž ji vyklopil.

Hasiči z Březska putovního kohouta do Dzbele přivezli, ale nikomu ho nepředali.‚Vyhráli‘ ho znovu.
statné části. První štafeta, či spíš
překážkový závod, druhý požární
útok a na závěr znovu štafeta. V té
vždy nastoupili tři členové sedmičlenného týmu a v obou štafetách
se museli prostřídat, nikdo nesměl
běžet dvakrát. Nicméně překážková dráha neměla nic společného s
bariérami a visutými lavicemi, ale
nejdřív slalom s na sobě naskládanými přepravkami, poté vzájemně
propojit ve zvláštním propletenci
tři hadice se třemi rozdělovači a ve
finále přetlačit do cíle přepravní
přívěs na hasičský materiál.
Ani požární útok nebyl takový, jak
je možné ho vídat na jiných soutěžích. „Při zásahu nám mašinu také
nikdo nenastartuje a nenachystá
potřebné věci na základnu,“ vysvětlil B. Novák. Takže i při požárním útoku bylo potřeba začít
úplně od píky, tedy i vyzvednutí
všeho potřebného z přepravního
přívěsu, kde také všechny věci
musely být umístěny podle továrního uložení.
Do soutěže se přihlásilo celkem
19 týmů, z toho 3 žákovské, 5 ženských a 11 mužských, přičemž
nešlo pouze o účastníky z Konicka, ale ve velké míře i ze sousedního Moravskotřebovska, kde Dzbelští často zajíždí se účastnit jejich podniků. Trofejního putovního kohouta za poslední místo od
loňska přechovávali hasiči v Březsku. Těm se nakonec nepodařilo v
soutěžním útoku nastartovat stroj,
takže si svého chovance odvezli
zase zpět…
Kdo tedy obsadil naopak místa na
výsluní? Mezi žáky zvítězila Konice, před Březskem a Šubířovem,
první dvě místa v kategorii žen obsadily dzbelské Pralinky, bronz
připadl děvčatům ze Staré Rovně.
V elitní kategorii mužů všechna
první tři místa putovala za hranice
našeho okresu v pořadí Březina,
Vranová Lhota a Stará Roveň. Nepopulární ‚brambora‘ zůstala dzbelskému ‚béčku‘ složenému z
veteránů, oproti A-tým vybojoval
7. místo.
-MiH-

Hanácké vdolečky z rukou fešné Hanačky chutnaly jako nebeská mana. Dobrůtkou nepohrdl ani poslanec Pavel
Holík a ochutnaly i starostky Alena Wagnerová a Ivana Dvořáková.

oranžových reflexních vestách a
typických kšiltovkách se stala ze
starostů četa pracovníků technických služeb a u kontejnerů museli dokázat, že umí odpad co nejlépe vytřídit.
Zábavu neskýtaly jen recesní disciplíny, ale i pestrý kulturní program. Vystoupil folklórní soubor
Pantlék a Dechový orchestr mladých z Němčic nad Hanou, kluby
dětí z Tištína a Tvorovic, kouzelnické duo Fernando, skupina Revival Kabát Morava, kapela Předina a řada dalších. Nad veškerým děním bděl profesionálním
zrakem lékaře poslanec Pavel
Holík, který vyzval soutěžící k
opatrnosti. Ke zranění naštěstí
nedošlo, všichni soutěžící olympijská klání přežili bez újmy na
zdraví.
„Taková setkání mají své opod-

statnění nejen v tom, že se společně pobaví lidé ze sousedních
obcí, ale neméně důležité je i setkání starostů. Já tu plním roli jakéhosi prostředníka samosprávy
a centrálních orgánů, vyslechnu
připomínky, poznám problémy a
starosti a mohu v rámci svých
možností napomoci řešení nebo
zprostředkovat další kontakty. To
je moje úloha, k tomu je nejen
kontaktní místo v poslanecké
kanceláři, ale i podobná setkání v
terénu,„ vysvětlil svou účast člen
sněmovny. Pavel Holík nebyl na
setkání mikroregionu jedinou celebritou, do olympijského dění se
zapojila i senátorka Božena Sekaninová a náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Alois Mačák. Ten okamžitě prokázal své
sportovní vlohy a do soutěží se s
elánem a nadšením zapojil. -jap-

Letní lenošení to má už spočítané. Datum v kalendáři je neúprosné, blíží se první září, což
znamená nejen návrat dětí za
školními povinnostmi, ale také
jakýsi nepsaný konec období dovolených a letního lenošení.
Konec prázdnin si připomněli ve
čtvrtek také v konickém Srdíčku.
„Během prázdnin jsme kromě pravidelného provozu měli připraveny
také každý čtvrtek zvláštní letní
program,“ říká koordinátorka Mateřské centra Srdíčko v Konici
Markéta Havelková. Na každý ze
sedmi čtvrtků, počínaje 15. červencem, byly buďto přímo v Srdíčku
nebo v prostorách konického
zámku, kde mateřské centrum má
svoje místo, byly připraveny programy určené nejen dětem, ale
celým rodinám. „Začátek července
už třetím rokem bylo Srdíčko zázemím příměstského tábora, který
každoročně organizuje konické občanské sdružení KOZA a po celou
dobu existence centra se na jeho
zabezpečení podílíme,“ dodává s
tím, že v Srdíčku o nějakých svých
vlastních prázdninách ani neuvažovali.
První čtvrtkem ‚Super prázdnin v
Srdíčku‘ byl 15. červenec, kdy
každý, kdo sem přišel, mohl prožít
Historický den na zámku se střelbou z luků, ale také výroby z tradičních středověkých materiálů –
keramické hlíny a kůže. Závěr pak
patřil středověku v podobě vystoupení skupiny historického šermu
Eques Tempus z Ochoze.
„O týden později jsme na zámku
vařili. Měli jsme tady Prostřeno podruhé,“ usmívá se koordinátorka
mateřského centra a hned uvádí
věci na pravou míru. Možná leckdo
nepřehlédl, že v jednom z jarních
sérií pořadů televize Prima Pro-

skončily i v Srdíčku

střeno se objevila Veronika Pavlíková z Ponikve, která je mimo jiné
také jednou z animátorek v Srdíčku. Svoje ‚televizní menu‘ si
tedy zopakovala naživo. Taková
‚live‘ ochutnávka toho, co jsme
mohli imaginárně hltat z televizních obrazovek.
V dalších prázdninových čtvrtcích
se malovalo na tričko, kouzlilo se
ve výtvarné dílně s ekologickými
materiály, na trávě před zámkem
proběhlo odpoledne plné tradičních
i netradičních sportovních aktivit se
skákání panáka, ale taky třeba petanguem nebo kroketem. Další

týden rozezněla zámek africká
bonga a australská didgeridoo, kdo
nechtěl bubnovat, mohl si zkusit
třeba malování na kameny různými
technikami. Anebo klidně taky
všechno dohromady.
Poslední čtvrtek, tedy tento poslední srpnový, se zámecké nádvoří
propadlo do bublinkového světa.
„Chtěli jsme poslední čtvrtek Super
prázdnin v Srdíčku zakončit něčím,
co by si děti opravdu užily. A to asi
balónkovo-bublinková show rozhodně bude,“ míní M. Havelková
a soudě podle zaujetí a reakcí dětí
při vystoupení bublimana Přemíra,

kterému ovšem silný vítr překazil
záměr zabalit do bubliny i některé z
dětí. Prostě vítr byl proti!
Kromě Super prázdnin si mohli v
Srdíčku, nebo spíš se Srdíčkem,
užít i Super výlety za západem
slunce na sv. Kopečku, zábavního
parku Bongo v Brně nebo třeba na
výstavu balkonových květin v Boskovicích. „Končí sice Super prázdniny, ale čtvrteční odpoledne bude
Srdíčko dál k dispozici,“ prozrazuje. Jak řekla Večerníku, během
čtvrtečních odpolední bude Srdíčko
dál přístupné nejen těm, kterým je
v první řadě určeno. „Srdíčko bude

otevřeno pro větší děti i celé rodiny,
všechny generace. Můžou přijít si
třeba jenom tak pohrát nebo si něco
u nás vyrobit a odnést domů. Počítáme i nadále s programovou náplní, ale spíš nepravidelnou, třeba
vztahující se k ročnímu období
nebo svátkům, s dětmi si uděláme
draky, s těmi zručnějšími budeme
vyrábět podzimní dekorace,“ dodává a zároveň upozorňuje, že
všechny programové informace
jsou na stránkách www.mcsrdicko.eu, a už nyní si můžete najít,
co čeká návštěvníky MC Srdíčko v
září.
-MiH-

Na historickou Černou věž pronikly současné hračky a značky V Kostelci na Hané předvedla své kožíšky a peří drobotina ze dvorečků
Tomu, kdo nedává nadpis příliš
smysl, můžeme pro klid jeho duše říct, že ani po nějakém hlubším smyslu se pídit netřeba. Historická Černá věž v Drahanovicích ve svém nejvyšším patře
během sezóny hostí několik výstav. Poslední z nich má právě
název Hračky a značky a potrvá
až do konce září.
Většina dosavadních výstav v
Černé věži měla dosud většinou
spíš sběratelský charakter. Ta poslední letošní měla svoji vernisáž
minulý pátek a její název Hračky a
značky je lehkou slovní hříčkou či
metaforou charakterizující tvůrčí
dvou mladých výtvarníků, ne přímo faktickou přítomnost předpokládaných exponátů.
Pro Janu Musilovou ze Zlína a
Zdeňka Vévody z Drahanovic je
to první společná výstava a jak už
nyní naznačují, není to setkání nijak nahodilé ani příležitostné.
„Někdy v daleké budoucnosti bychom chtěli realizovat takový společný sen a mít vlastní grafické
studio,“ prozrazuje mladičká výtvarnice. V současnosti se oba v
první řadě věnují studiu uměleckých oborů, a zatímco Zdeněk se
už v současnosti věnuje také divadlu, i Jana by mimo jiné chtěla mít
něco společného s divadlem, či
spíš s jeho výtvarnou podobou,
scénografií, pro Zdeňka Vévodu
je už nyní volby vcelku jasná: Už
několik let se věnuje užitné grafice v podobě zpracování log, divadelních plakátů a obecně propa-

gačních materiálů pro společenskou a uměleckou oblast, a také
produkční činnosti.
Ale abychom se vrátili ke Hračkám a značkám. O čem vůbec
jsou? Hračky Jany Musilové jsou
podle ní spíš také trochu hříčkami
s výtvarnými nápady. Asi je nepřehlédnutelný cyklus Můj den,
ztvárňující okamžiky všedního
dne, při nichž se může vidět pouze
ona sama. Tedy svým způsobem
autoportrét rozdělený do několika
částí, ne ovšem pojatý takovou
formou, na jakou jsme u autoportrétu zvyklí. „Bylo to zadání ve
škole. Hrozně jsem na to myslela a
nemohla přijít na to, jak to ztvárnit. Až přišel tento nápad ztvárnit
můj svět, který nikdo nevidí,“ říká
ke svým kresbám. A jak dodává,
myšlenka Mého dne se dá pořád
rozvíjet a objevovat stále nová témata, která se s ním dají spojit,
takže to, co bylo víceméně na samotném počátku, může se jako
červená nit táhnout její tvorbou i
nadále.
Metafora Značek Zdeňka Vévody
spočívá svým způsobem ve vytváření značek ve smyslu symbolů.
Mezi osmi desítkami návrhů se
právě ten jeho stal nedávno novým logem Moravského divadla v
Olomouci, jeho ‚značky‘ nesou i
další projekty. „Není to pro mě prvoplánový kšeft. Svým způsobem
si také hraji s tvary, barvami a formou. Nápadem pro jedno logo byla třeba známá dětská hra tetris, tato tvorba je především hravost,“

Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva má v
Kostelci na Hané svou letitou
tradici a je vyhlášená v širokém
okolí. Neobešla by se bez ní
žádná hodová slavnost, které
bývá vyhrazen třetí srpnový víkend. Letos podruhé ji kostelečtí chovatelé uspořádali v
opraveném areálu ve farské zahradě.
Na jubilejní 10. okresní výstavě
mláďat králíků a Místní výstavě
drůbeže, holubů a exotů nabídli
chovatelé na 160 kusů králíků, v
devíti voliérách čechrali svá barevná pírka desítky exotů, v šestnácti voliérách jim konkurovali
holubi a v jednatřiceti klecích
kdákala, kokrhala a kejhala drůbež. Svůj vousatý čumáček a kva-

litní kožich vystavovaly na odiv i
nutrie.
„Spojení chovatelské výstavy s
hodovými oslavami je velmi výhodné. Je tady hodně návštěvníků
i z jiných míst regionu i mimo něj
a na výstavu tak přijde velký
počet zájemců nejen o prohlídku,
ale i kupců,„ pochvalovali si pořadatelé.
Ve farské zahradě našli kostelečtí
chovatelé nové zázemí. S pomocí
města opravili zděný objekt a pořídili nové voliéry a klece na drůbež. V příjemném prostředí mezi
ovocnými stromy a keři teď mají
výstavy „glanc a šťávu„, nechybí
ani místo pro posezení, kde si návštěvníci a chovatelé mohou v
klidu vychutnat dobroty z udírny
a grilu.
-jap-

Tatínek chovatel vybral svým dcerkám toho nejkrásnějšího králíka.

Ve Vrahovicích soutěžili hasiči, na závody
Zlatý Florián dorazila třicítka družstev
Mladí výtvarníci spolu vystavují poprvé. Svoji budoucnost vidí mimo jiné také ve vlastním grafickém studiu.
říká o užitné grafice, která je hlavně soudobou výtvarnou formou,
nedá se mluvit o nějakém moderní podobě umění, ale o úplně novém uměleckém oboru, který může přecházet i do jiných použitých
médií. „Takovou mojí kratochvílí
je pixelizace videa,“ dodává Zde-

něk s úsměvem. I tuto formu ve
své části výstavy v Černé věži
představuje.
Jak se podařilo spojit historický
objekt Černé věže s veskrze současnými uměleckými formami, se
můžete zajít podívat ještě do konce září. Jak můžou také vypadat

Hračka a značky se pokusí naznačit mladí výtvarníci. „Černá věž je
zajímavý prostor pro výstavy. Pokusili jsme se ho trochu oživit něčím jiným, než tady bylo doposud.
Byla to výzva a uvidíme, jakou si
najde odezvu,“ říká Zdeněk Vévoda.
-MiH-

S velkým potěšením shlížel svatý Florián ze svého podstavce v
parčíku ve Vrahovicích na rej,
který se tu v sobotu odehrával.
Hemžili se tu při závodech o
nejrychlejší zásah proudem vody hasiči všech generací – od
nejmladšího potěru až po veterány.
Vrahovičtí hasiči uspořádali tradiční soutěž v požárním útoku.

Plumlovské vinobraní
letos okoření Fleret
V sobotu 18. září se již pošesté
symbolicky otevřou brány
plumlovského zámku, aby
přivítaly návštěvníky Plumlovského vinobraní. Spolek
Plumlovských nadšenců připravil nejen pro milovníky vína, ale i dobré hudby opravdu
zajímavou programovou směsici.
„Minulý rok se naprostým vrcholem stalo vystoupení cimbálové muziky Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Tradičně stavíme na regionálním folklóru a nebude tomu
jinak ani letos. Z programové
nabídky vybírám hanácký folklórní soubor Kosíř, zahraje také
cimbálová muzika Primáš. Vrcholem by mělo být vystoupení
skupiny Fleret s nestárnoucí Jarmilou Šulákovou,„ prozradil
Prostějovskému Večerníku Marek Otruba, prezident Spolku

Zámecké nádvoří bylo ve čtvrtek plné bublin. Skončili Super prázdniny v Srdíčku, ale čtvrteční odpoledne pro všechny budou pokračovat dál.

Dopoledne patřil plac dětským
družstvům. Mezi pěticí mladších
žáků se podařilo nejrychleji zasáhnout terč Mexikánům z Víceměřic, z devíti týmů starších žáků
si vavříny odvezli Drnovičtí. Odpoledne už vybíhali na start dospělí – muži, ženy i družstva veteránek a veteránů.
„Letošní ročník soutěže hasičských družstev v požárním útoku

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

jsme nazvali symbolicky Zlatý
Florián. Jednak jsme tady v parčíku patrona všech hasičů, jednak
tento název vystihuje úctu, kterou
všichni hasiči k patronu svatému
Floriánkovi cítí. Zasoutěžit si přijedou družstva dětí, mužů a žen i
veteránské týmy. Letos vyšel termín současně se závody Prostějosvké ligy, ale i tak je tady dost
družstev a je o co a s kým soutěžit,„ vysvětlil Mirek Vantuch. Závody mladých hasičů se zapíší do
historie již 5. ročníkem, soutěž
mužů a žen dokonce 19. ročníkem
a v soutěži veteránů O pohár starosty města Prostějova se utkaly
požární týmy už pošesté. Soutěž
hasičů ve Vrahovicích podpořil i
Olomoucký kraj.
Mezi ženami se ve dvojici soutěžních družstev podařil nejrychlejší
požární útok domácím Vrahovicím, mezi pětkou družstev mužů
byli nejlepší hasiči z Náměště na
Hané. Ve věkové kategorii nad 35
let a se stařenkami stříkačkami se
nejvíc dařilo domácím vrahovickým veteránům a veteránkám ze
Ptení. Putovní pohár starosty
města Prostějova pro kategorii
mužů tak tentokrát zůstal doma.
„Předali jsme pohár celý mokrý,
to od slz, které jsme prolévali. V
posledních dvou ročnících jsme
tady zvítězili, letos jsme, bohužel,
neobhájili,„ smutnili veteráni z

Veteránky z Bělé pod Pradědem se pustily do požárního útoku s pořádným fortelem, děvčata ze Ptení je ale předčila v rychlosti.
Vřesovic.
li hasiči až z Náměště na Hané,
Zatímco dobrovolní hasiči z pro- Drnovic a Bělé pod Pradědem.
stějovského regionu zápolili na Prsty svatého Floriánka totiž dozávodech Velké ceny Prostějov- sáhnou do všech míst na zemi.
ska ve Vícově, do Vrahovic přije-jap-

6-7

Plumlosvkých nadšenců.
Kromě hudby se můžou malí i
velcí návštěvníci těšit na doprovodný program. Nebude chybět
vinná stezka nebo košt vína.
Ochutnat budete moci burčák a
téměř padesát vzorků vína. Pro
děti je opět připravena řada soutěží s vinnou tematikou.
Chcete jít na Plumlovské vinobraní zadarmo? Soutěžte s
Prostějovským Večerníkem a
Spolkem Plumlovských nadšenců o volné vstupenky. Odpovězte na jednoduchou otázku
a třeba se na vás usměje štěstí.
Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce dvou volňásků. Dnešní otázka: Která
skupina by se měla stát vrcholem letošního vinobraní? Své
odpovědi volejte na tel. číslo:
582 333 433, nebo zasílejte na email: inzerce@vecernikpv.cz do
pátku 3. září.
-tp-

30. srpna 2010

8

Jedenáctý ročník Memoriálu Otmara Malečka ve znamení deště a bojů pod umělým osvětlením

Hlavní závod pro sebe urvala dvojice mladíků z pražské Dukly Bláha s Hochmanem
PROSTĚJOV - Uplynulý víkend patřil v našem městě dráhové cyklistice. Vyjma deštivého pátku,
který však nahradil veskrze atraktivní večerní a zčásti už také noční program, se po celé tři dny na prostějovském velodromu bojovalo o cenné body do světových či tuzemských žebříčků, ale také o mistrovské tituly. Prostějov se tak stal doslova mekkou nejen české cyklistiky! Obzvlášť, když se na Hanou sjely takové legendy české či dříve československé cyklistiky jako jsou Jiří Daler, Josef Kratina
starší, zakladatel prostějovského velodromu Jiří Nakládal starší a pochopitelně nechyběl ani Vladimír Vačkář, čtyřnásobný mistr světa v tandemu. Mladší generaci zastupoval například Pavel Buráň,
v současnosti kouč rakouské reprezentace. Původně se totiž měl na dráze v Prostějově uskutečnit
vskutku ojedinělý retro závod legend, který však byl nakonec kvůli vytrvalému dešti stejně jako další části doprovodného programu včetně seskoku parašutistů či ukázky historických vozidel a taktéž
rámcových závodů mládeže, bez náhrady zrušen. O to více času nakonec slavné osobnosti měly, aby
si stačily za ta léta, co se mnozí borci neviděli, říct... Zhruba po sedmé hodině večerní počasí umoudřilo a páteční Grand Prix Prostějov, která se už pojedenácté uskutečnila jako „Memoriál Otmara Malečka“, se nakonec odjela! A že se bylo na co dívat... Vždyť letošní ročník mezinárodního závodu byl
zařazen do kategorie „UCI 2“, což se stalo vůbec poprvé v historii tuzemských dráhových závodů.
„Byl zázrak, že se závody podařily uspořádat,“ neskrýval těsně před půlnocí, kdy dojel poslední
závodník do cíle, úlevu ředitel celého klání a současně reprezentační trenér České republiky Josef
Kratina. „Sice se letošní ročník odjel ve zkrácené podobě, ale ze sportovního hlediska nebylo nic, čím
by byly závody znehodnoceny,“ sdělil dále J. Kratina PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku, který byl
mediálním partnerem akce. A tak nakonec jedinými „poškozenými“ se stali diváci... „Bohužel to tak
je,“ přiznal Petr Šrámek, předseda jednoho z organizátorů akcí SKC Prostějov. „Volali nám fanoušci
z Olomouce, Uničova, Šternberku či Litovle, kolem páté hodiny tady bylo dobrých tři sta místních
příznivců, kteří nakonec nevydrželi čekání a před deštěm odešli domů. Obdobně zareagovaly i dva
autobusy fanoušků s bubny, jenž zprvu dojely podpořit Aloise Kaňkovského,“ krčil rameny Šrámek.
„Chtěl bych se všem příznivcům omluvit, ale nemohli jsme za to. Mrzí nás to ale stejně, jako bychom
to ovlivnit mohli! Letos to totiž vypadalo na hodně slušnou kulisu...,“ vzkázal šéf prostějovského oddílu. Ti diváci, kteří vydrželi, či přišli později, ale viděli parádní podívanou, kterou po celé čtyři hodiny oceňovali potleskem. „Myslím, že se jim to líbilo,“ usmál se přece jen na závěr Petr Šrámek, který poděkoval všem, co se na organizaci a vůbec uspořádání podíleli. „Bez finanční podpory Českého
svazu cyklistiky, Olomouckého kraje a města Prostějova bychom na takovou parádu nemohli ani pomyslet. Velké poděkování patří i náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje Aloisi Mačákovi, který
jako již tradičně převzal nad akcí záštitu. Výtěžek z dobrovolného vstupného a tomboly pak organizátoři stejně jako v minulých letech věnovali onkologickému oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci.
Čeští dráhaři jeli v Prostějově
bezkonkurenčně
Čeští jezdci vyhráli na mezinárodním dráhovém mítinku Grand
Prix Prostějov, známého jako Memoriál Otmara Malečka takřka
vše, co se dalo. Zatímco v loňském roce dokázala tuzemská reprezentace vydolovat pouze jediné třetí místo, tentokrát byli
mnohem suverénnější, když v každé disciplíně stáli na stupních vítězů a tři klání dokonce zcela
ovládli! To vše navíc navíc v ještě
větší konkurenci. Dráhový podnik, který jediný svého druhu v
Čechách letos poskočil do prestižnější kategorie UCI 2, však
málem zhatilo počasí...
Jak šel čas? „Zhruba hodinu před
polednem začalo pršet a z bezpe-

čnostních důvodů jsme jezdce na
dráhu nemohli pustit. Program byl
proto dlouho posouván. Počasí se
umoudřilo až k večeru, čímž jsme
museli celý harmonogram zkrátit.
Je ale vůbec zázrak, že se závody
odjely,“ sdělil Josef Kratina, ředitel prostějovské Grand Prix. V jednu chvíli byla i v něm malá dušička, byť podle svých slov pořád
věřil, že nakonec všechno dobře
dopadne. „Já říkám jedno: dokud
dýchám, tak doufám... To čekání
ale bylo nekonečné! Měli jsme
zprávy z meteorologického ústavu, z něhož nás ujišťovali, že večer
to bude dobré. Dráhu se pak podařilo vysušit a ve zkrácené formě
jsme program zahájili. Po sportovní a kvalitativní stránce však
závod nijak neutrpěl. Musím

všem, kdo se o to přičinili, hodně
moc poděkovat,“ zopakoval ředitel závodu Josef Kratina. „Hodně
mě mrzí, že se tady otočilo dost lidí s deštníky, kteří neměli trpělivost čekat. Myslím si, že kdyby
závody začaly v pět a ne až v osm,
padl by divácký rekord!“
Na již vysušené dráze se kolem
osmé hodiny večerní skutečně začaly rozdělovat první body a cenná umístění. A úspěchy českých
jezdců na sebe nenechaly dlouho
čekat. Ve sprintu na 200 metrů
cinklo stříbro překvapivě Adamu
Ptáčníkovi, ačkoliv se nejvíce mezi věřilo mistru Evropy Denisu
Špičkovi, který tentokrát skončil
pátý. S Ptáčníkem pódium obsadili Poláci, když zvítězil Tekliňski a
třetí dojel Dabkowski. Vůbec tato

Ředitel Josef Kratina: „Byl to zázrak, že se závody uskutečnily!“
reprezentace krátký sprint doslova
ovládla, když v první desítce bylo
hned šest jezdců této národnosti!
Pak už ale následovala česká zlatá
smršť. V bodovacím závodě byl
suverénní Milan Kadlec z pražské
Dukly, když se svými devětačtyřiceti body po sto pěti kolech za sebou nechal Rakušana Riebenbauera a Poláka Bujka, jenž měli oba
shodně po jedenačtyřiceti bodech.
„Bez podpory týmu by tu nešlo
zvítězit. Nejeli jsme jako jednotlivci, fungovali jsme jako Dukla a
zejména Lojza Kaňkovský, který
mi navíc rozjel závěrečný spurt,
má na tom velký podíl. Potřebovali jsme body pro nominaci na mistrovství světa a jen tady jsme získali polovinu potřebných. Zaplaťpánbůh, že máme v Čechách
závod v takové kategorii,“ oddechl si radostně zlatý Milan Kadlec.
Další zlato následovalo ihned v
keirinu. Tam si už Denis Špička
spravil chuť, když vybojoval
druhé české vítězství. Ve finálové
jízdě za sebou jezdec Dukly Brno
nechal Poláka Dabkowského a na
stupně vítězů ho pak doprovodil
stájový kolega Tomáš Bábek. Zlato ale přišlo trochu se štěstím. „Jeden z polských jezdců nedodržel
směr jízdy a rozhodčí ho diskvalifikovali. To ale nic nemění na hodnotě toho vítězství. Závod to pro
mě byl těžký a rozhodl se až v posledních metrech. Navíc jsem do
závěru nešel zrovna z nejlepší pozice,“ podotkl vítězný Denis Špička.
Mezinárodní mítink uzavřela nejatraktivnější závodní disciplína v
Prostějově, tedy madison. V bodovacím závodě dvojic na sto dvacet kol nedali čeští jezdci už šanci
nikomu ze zahraničních týmů.
Nejsledovanější podium tak kompletně obsadili právě domácí
dráhaři. Zvítězila dvojka z Dukly
Praha Bláha s Hochmannem, kteří se vedení ujali už od první bodovačky. Pražské duo si pro prvenství přijelo před svými kolegy
Kadlecem a Kaňkovským. Třetí
místo získali úřadující mistři Evropy Hačecký s Dostálem. „Nesoupeřili jsme s kolegy, Kadlec s
Kaňkovským nám naopak pomohli. Pro nás bylo důležité
udržovat náskok, který jsme zís-

kali hned na začátku a pak se nenechat zaskočit především od Poláků,“ řekl Martin Bláha chvilku
poté, co jeho kolega zkropil všechny zlatavým mokem, který mu
věnoval patron závodů Alois Mačák. „Toto šampáňo se rozdává
přímo vítězům Velké ceny Formule jedna v Monte Carlu,“ oslňoval
přítomné náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Neztratili se ani domácí závodníci,
členové prostějovského SKC. Z
nich doslova v bodovacím závodě
zazářil člen výběru „U 23“ Tomáš
Salaj, který dokonce vyhrál jedno
z bodovacích kol a nakonec skončil na skvělém osmém místě.
Vědět o sobě dal i junior Robin
Wagner, který ve finále „B“ kierinu skončil na třetí příčce. „Udělali
nám radost,“ uvedl Petr Šrámek s
tím, že třetí do party Maršálek nemohl startovat z důvodu nemoci a
mládežníkům byly jejich závody
zrušeny.
Na prostějovském velodromu se v
pátek večer rozloučil se svojí
závodní kariérou rozloučil dlouholetý reprezentant Petr Lazar.
„Cyklistika bolí, ale přinesla mi
super zážitky a řadu kamarádů,“
shrnul své počínání na kole člen
pražské Dukly, který se ještě představí v jednom klání bodovacího
závodu jednotlivců. „Dvojice to
však z mé strany byly jistojistě poslední,“ potvrdil přímo Večerníku
skutečnou derniéru Lazar. Ten měl
mít původně v tomto emocionálním prožitku po boku svého kolegu, Slováka Josefa Žabku. I on se
měl na Hané rozloučit se svojí aktivní kariérou. Těsně před závody
však onemocněl a do Prostějova
nedorazil.. „To mě hodně mrzelo,
jsme velcí kamarádi a měli jsme
spolu také jezdit. Musel jsem tak
na poslední chvíli shánět nového
parťáka,“ pousmál se Petr Lazar, s
nímž vám v některém z dalších
čísel přineseme exkluzivní interview.
Co říci závěrem? Prostějovský
mítink, který byl jako první český
závod poprvé zařazen ve 2. UCI
kategorii, tak přinesl domácím
jezdcům především cenné body
pro nominaci na mistrovství světa.
Současně se ukázalo, že dlouhodobou a precizní snahu pořadatelů

VÝSLEDKY Grand Prix Prostějov
- Memoriál Otmara Malečka 2010

Sprint: 1. Adrian Tekliňski (Polsko) 11,013, 2. Adam Ptáčník
(ASO Dukla Brno) 11,153, 3. Konrad Dabkowski 11,157, 4. Maciej Bielecki (oba Polsko) 11,162, 5. Denis Špička (ASO Dukla
Brno) 11,167.
Bodovací závod: 1. Milan Kadlec (ČR) 49, 2. Werner Riebenbauer (Rakousko) 41, 3. Tomasz Bujko (Polsko) 41, 4. Andreas Müller (Rakousko) 36, 5. Marek Mixa (ASC Dukla Praha) 34.
Keirin: 1. Denis Špička (ASO Dukla Brno), 2. Konrad Dabkowski (Polsko), 3. Tomáš Bábek, 4. Adam Ptáčník (oba ASO Dukla
Brno), 5. Clemens Selzer (Rakousko).
Madison: 1. Martin Bláha, Jiří Hochmann (ASC Dukla Praha) 20,
2. Milan Kadlec, Alois Kaňkovský (ČR) 17, 3. Jan Dostál, Vojtěch
Hačecký (ASC Dukla Praha/Atlas Personal) 12, 4. Andreas Müller, Andreas Graf (Rakousko) 7, 5. Marek Mixa, Ondřej Vendolský (ASC Dukla Praha) 5.

ŠAMPAŇSKÉ JAKO V MONTE CARLU. Každoroční patron Grand
Prix Prostějov Alois Mačák předal vítězům hlavního závodu zlatavý mok,
který se podle jeho slov předává nejrychlejším jezdcům formule 1 v Monte
Carlu. Jiří Hochman se už o chviličku později přesvědčil, že je to skutečně
velká síla...
Foto: Zdeněk Pěnička
může jednoduše zhatit počasí, což
by se nestalo pokud by v Česku
byl adekvátní zastřešený velodrom. Organizátoři přitom už
příští rok chtějí opět o kategorii
poskočit výš. „Vše je jen otázkou
financí, ale věřím, že by se nám to
mohlo podařit. Dveře určitě do
první kategorie zavřené nemáme a
jsem přesvědčený, že tomu může
napomoci i naše operativnost při
letošním mítinku. Vše probíhalo
podle pravidel a navíc jsme tu zaznamenali obrovský úspěch, takže po letošku můžeme být plně
spokojeni a já děkuji všem, kteří
ani při dešti neztratili chuť pokračovat,“ dodal spokojeně ředitel
závodu Josef Kratina.
Další informace můžete najít také
na internetových stránkách

www.otmarmalecek.cz. PROSTĚJOVSKÝ Večerník se pak za
celou Grand Prix ohlédne ještě v
příštím čísle, kdy vám přineseme
další ohlasy přítomných osobností a exkluzivní rozhovory se zainteresovanými.
Věnovat se budeme také sobotním závodům Mistrovství České
republiky v Madisonu (bodovací
závod dvojic) a keirinu i celovíkendovému Českému poháru
mládeže. Už teď ale prozraďme,
že v seniorských kategoriích se
novými šampiony stala dvojice
Milan Kadlec - Alois Kaňkovský
(na druhém místě skončili Bláha s
Hochmanem, bronz brali Dostál –
Vendolský) a Tomáš Bábek (ten
zvítězil před Špičkou a
Ptáčníkem).
-pk-

ŽIJÍCÍ LEGENDY. Tradičně největší podporu fanoušků měl na prostějovském Memoriálu Otmara Malečka Alois
Kaňkovský, který na snímku právě vysílá do boje svého parťáka Milana Kadlece. Jejich úsilí nakonec stačilo v tomto
závodě na druhé místo, ovšem o den později už z toho byl titul mistrů České republiky!
Foto: Patrik Pátek

Velká cena Prostějovska v požárním útoku
nezadržitelně spěje ke svému finiši
Před týdnem jsme odstartovali s další novou rubrikou, která bude čtenářům s veškerou úctou připomínat ty, kteří již nejsou mezi
námi, ale zapomenout by se na ně nikdy nemělo! Víceméně pravidelně tak budete na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večenríku
nacházet vzpomínku, která by alespoň trošičku měla zaplnit prázdná místa... V minulém vydání ovšem došlo k politováníhodnému
faux-paux, kdy autor úvodní vzpomínky čerpal z chybných podkladů, kde bylo nesprávné křestní jméno. Abychom proto učinili
spravedlnosti za dost, přinášíme vzpomínku na Rostislava Špičáka ve správné verzi ještě jednou tak, aby si případně i pamětníci mohli zaknihovat vše správně. Také proto naše další vzpomínka, a to na Karla Hanáka, který zamířil do zápasnického nebe, vyjde ještě
s týdenním zpožděním. Děkujeme za pochopení. 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 ROSTISLAVEM
ŠPIČÁKEM, jehož srdce dotlouklo ve věku 88 roků.
Rostislav 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 ja-

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
ko 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

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

Omlouvám se čtenářům za chybu,která se vloudila do článku jako
vzpomínka na legendu sportu v Prostějově a oddílu kopané FC
Morávia Doloplazy. V minulém vydání Večerníku bylo dvakrát
chybně uvedeno jméno František Špičák. Správně mělo být Rostislav Špičák. Děkuji za pochopení.
Autor článku: Miroslav Rohel, FC Morávia Doloplazy.

NIVA/VÍCOV - Dalšími dvěma závody pokračovala o uplynulých víkendech Velká cena Prostějovska
v požárním útoku, čímž se tento dlouhodobý seriál,
konaný v letošním roce premiérově, už dostal doslova na dostřel magické DESÍTCE, což je číslo, kterým letošní premiérový ročník vyvrcholí. Do jeho finálního závěru tak chybí už jen dva podniky. Tento
víkend se hasiči z celého regionu potkají ve Stražisku, aby definitivní rozuzlení nastalo 18. září v
Soběsukách. V čele průběžného pořadí se po
osmi dějstvích stále drží muži z Nové Dědiny, kteří se těší ze suverénního náskoku a jen
těsně, o jediný bod před Krumsínem vedou
hasičky z Otaslavic! Hned další bod na dostřel jsou navíc Dětkovice, tudíž mezi ženami
se dá čekat vskutku nervydrásající koncovka.
Sedmý závod VCP, který se konal v Nivě tradičně až v nočních hodinách pro sebe uzmuly celky Olešnice (muži) a Lipové, sobotní
osmé klání ve Vícově pak vyhráli muži Lipové a ženy Otaslavic. Podrobnější informace i kompletní výsledky najdete na internetových stránkách www.vcprostejovska.cz, kde
se také můžete se svými družstvy rezervovat
na sobotní závod do Stražiska.
Průběžné pořadí Velké ceny Prostějovska
2010 po 8. kole:
MUŽI: 1. Nová Dědina 119 bodů, 2. Lipová „A“ 98, 3. Bílovice 91, 4. Stražisko 88,
5. Dětkovice „A“ 79, 6. Vícov 70, 7. Loučany 65, 8. Krumsín 60, 9. Niva 44, 10. Čelechovice na Hané 41, 11. Soběsuky 40,
12. Horní Štěpánov 23, 13. Brodek u Konice 21, 14. Olešnice „X“ 20, 15. Dětkovice
„B“ 14, 16. Domamyslice, Ptení oba 12,
18. Horní Poříčí 11, 19. Břevenec, Seloutky a Pamětice všichni 10, 22. Benkov 9,
23. Cholina, Určice a Plinkout všichni 8,

26. Drnovice 7, 27. Myslejovice 3, 28. Čelčice 2,
29. Maršovice, Kelčice, Plumlov, Lipová „B“,
Hrochov, Haňovice a Ostrov u Macochy nebodovali
ŽENY: 1. Otaslavice 56, 2. Krumsín 55, 3. Dětkovice 54, 4. Lipová 40, 5. Soběsuky 30, 6. Seloutky 7, 7. Stražisko 1, 8. Ostrov u Macochy, Hodějice, Drahany a Otinoves nebodovaly.
-pk-

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.
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.

KUPÓN č. 34
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

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

Bonsai Klub Haná
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. www.watchtower.org
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.
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 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 koordinátor-

ku dobrovolnictví Pavlínu Bartoškovou v naší kanceláři v poradenských hodinách: Pondělí a
středa 11- 13 hodin, čtvrtek 11- 15
hodin.
CHARITATIVNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Pomocná ruka pořádá charitativní sbírku.
Sbírka se koná: v pátek 17.9.2010
od 10.00 do 16.00 hod. Kde: ZŠ
Jana Železného na Sídlišti svobody a ZŠ a RG Studentská ul.
Sbírá se: oblečení, hračky, lůžkoviny, závěsy, utěrky, ručníky, kabelky, knihy aj. Vše balené v
sáčcích a pytlích. Info na adrese:
OS Pomocná ruka, Školní 32,
Prostějov, tel.: 582 335 251.
Národní dům Prostějov pořádá
výstavu obrazů –DANIEL
KLOSE. Vernisáž proběhne ve
čtvrtek 2. září 2010 v 18.00 hod.
Výstava potrvá do 27.10.2010.
SDH Dětkovice pořádá noční
závod v požárním útoku. Tato
divácky atraktivní akce se uskuteční v sobotu 4.9.2010 na hasičském cvičišti v Dětkovicích, začátek ve 20 hodin. Pro návštěvníky bude připraveno bohaté
občerstvení. Zvou hasiči Dětkovice.
Dětské oddělení Městské knihovny v Prostějově (Vápenice 9 SPORTCENTRUM - dům dětí a
mládeže Prostějov) a mravenečník Eda Vás zvou na výstavu Terezy Skoupilové „Zvíře sem,
zvíře tam…“ Vernisáž se koná v
pátek 10. 9. 2010 v 17.00 hod.
Výstava potrvá od 10. 9. do 29.
10. 2010.
Otevřeno: po, st, čt, pá: 11.00 –
17.00 hod. + vždy 1. sobotu v měsíci 8.00 -11.30 hod. Tel.: 582 329
673
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svatoplukova 15, PV,

Správná odpověď z č. 32: Na snímku je budova na rohu Školní ulice a Perštýnského nám. Vylosovaným
výhercem se stává paní Hanzlová, Karafiátova 18, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 7. září 2010, 15.00 hodin na
adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí
13. září 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV,
WOLKEROVA 37, TEL: 582 346 300

zahajuje od 6.9.2010 počítačový
kurz pro osoby se sluchovým postižením. Kurz bude probíhat každé pondělí od 15.00 do 16.30
hod. v prostorách na výše uvedené adrese. Bude tlumočen do
znakového jazyka. Zájemci nás
mohou kontaktovat osobně,
případně na tel/fax: 582 331 806
nebo na mobil (SMS): 737 267
844.
FIT KLUB LINIE, Újezd 3,
Prostějov, zahajuje od 1. září novou sezonu -denně cvičení dopoledne, odpoledne od 15-20 hod. hlídání dětí, - lekce pro začátečníky i pokročilé, - nové lekce power jogy, zumby, salsy, strečinku,
- novinka: BOSU - různé typy
lekcí, - zápis do kurzů snižování
nadváhy STOP OBEZITĚ.
Zápis dětí do pohybových
kroužků: - cvičeníčko 3-5 let, zumba 5-7, 8-11 let, - břišní tance
8-11,12-16 let, - funky a hip hop 8-15 let, - karate 5-7, 8-11 let, - aerobik a posilování - 8-11 let, - fitbox 10-15 let.
Taneční studio FREE DANCE
(Eden – bývalý Dům služeb ve
Vrahovicích) pořádá od 1. září
zápis do kurzů na novou taneční sezonu 2010/2011. Nově bude výuka probíhat také v tělocvičně na ZŠ Palackého. Od tohoto
školního roku se otvírá výuka
street dance. Zápis probíhá každý všední den od 16.00 hodin
buď v tělocvičně na ZŠ Palackého nebo v Edenu, Vrahovická ul. Bližší info na tel. 777
725 426, www.tsfreedance.cz

Pořádáte
zajímavou
kulturní akci?
Víte, co se kde děje?
Znáte nadaného
umělce?

Pište na e-mail
redakce:
vecernik@pv.cz
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Kino Metro 70
Pondělí 30. srpna:
17.30 Shrek – Zvonec a konec
Americký animovaný
rodinný film
20.00 Shrek – Zvonec a konec
Úterý 31. srpna:
17.30 Shrek – Zvonec a konec
20.00 Shrek – Zvonec a konec
Středa 1. září:
17.30 Shrek – Zvonec a konec
20.00 Shrek – Zvonec a konec
Čtvrtek 2. září:
17.30 Kajínek
Český akční thriller
20.00 Kájínek
Pátek 3. září:
17.30 Kajínek
20.00 Kajínek
22.15 Kajínek
Sobota 4. září:
17.30 Kajínek
20.00 Kajínek
22.15 Kajínek
Neděle 5. září:
17.30 Kajínek
20.00 Kajínek
Kinoklub
DUHA
Kinoklub
DUHA
Pátek 3. září:
17.30 Sex ve městě 2
Americká komedie
20.00 Sex ve městě 2
Sobota 4. září:
17.30 Sex ve městě 2
20.00 Sex ve městě 2
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 3. září:
20.00 ŽENY V POKUŠENÍ
Česká komedie

Simetrix

Simetrix

Pátek 3. září:
DJ Martin Čapka
Sobota 4. září:
DJ Iceman

nebo volejte
582 333 433, 608 960 042

Berani - 21.3.-20.4. Stále je co zlepšovat a ve vašem případě to platí dvojnásob. Nesmíte v žádném případě usnout na vavřínech, to by
se vymstilo ve všech směrech. Pozor ale na záludnosti okolí.
Býci - 21.4.-21.5. Nebudete to mít v nejbližších dnech lehké. Na co
sáhnete, to se vám rozpadne, pozor na chrup. Raději byste měli uvažovat o delší dovolené a zmizet někam do míst, kde nebude ani živáčka, nezapomeňte si ovšem vzít kvalitní hřeben. Ale pozor! Neztraťte se v lese a zajděte k zubaři.
Blíženci - 22.5.-21.6. Pozor na zradu, ta vám může nyní velice
zkomplikovat život. Buďte ve střehu před osobami, které se naoko tváří jako nejlepší přátelé a přitom už na vás šijí pořádnou boudu.
Raci - 22.6.-22.7. Hned z kraje týdne se stane událost, po které získáte sebedůvěru a okamžitě se pustíte i do těch nejodvážnějších
věcí. Nemusí všechny vyjít podle vašeho gusta, ale i tak budete
spokojeni.
Lvi - 23.7.-23.8. Někoho z nejbližšího okolí nachytáte při něčem
nekalém, takže zůstane jen a jen na vás, co podniknete. Každopádně byste měli jednat, mělo by o tom vědět alespoň více lidí.
Panny - 24.8.-23.9. Vám tento týden moc pšenka nepokvete,
zvláště když hned ze začátku pořádně naštvete svého šéfa. Celý
zbytek týdne budete muset vzniklý problém žehlit, nic jiného si
neplánujte.
Váhy - 24.9.-23.10. Neznalost zákona neomlouvá. S tímto faktem
se v nejbližších dnech setkáte hned několikrát. Provedete něco, co
vám nemůže jen tak projít, takže si najměte zdatného právníka.
Štíři - 24.10.-22.11. Líbí se vám společnost a tak není divu, že pro
nějaké domácí práce se nervovat nebudete. Čeká vás pár mejdanů,
na kterých budete hrát prim a budete středem pozornosti. Ale ta
rána...
Střelci - 23.11.-21.12. Nasadili jste blízkému člověku parohy a to
se jen tak neodpouští. Být vámi, dáváme si pozor na to, co jíte. Nelze vyloučit, že vám do stravy bude namícháno projímadlo nebo jedovatá houba!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Rádi byste někoho požádali o pomoc v
nouzi, jenomže v současné chvíli moc přátel nemáte. Naštěstí potkáte úplně cizího člověka, kterému nebudete lhostejní. Držte se ho.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Dostanete se k hodně zajímavým informacím. Můžete je využít pro sebe a dokonce i pro vlastní finanční prospěch. Co se ovšem dozvíte, si nechte jen pro sebe, a to ve vlastním
zájmu.
Ryby - 20.2.-20.3. Partner si u vás žehlí průšvih a dokonce vám nosí květiny i do zaměstnání. Nedejte na rady kolegyně, která by mu
puget raději omlátila o hlavu. Buďte milostiví a odpouštějte.

30. srpna 2010
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Vítejte na světě

Anna Kadláčková

Nela Vránová

20. 8. 2010, 50 cm/2,55 kg
Prostějov

22. 8. 2010, 49 cm/2,95 kg
Němčice nad Hanou

Valentýna Brabcová

Valerie Vyroubalová

23. 8. 2010, 49 cm/3,20 kg
Kostelec na Hané

23. 8. 2010, 50 cm/3,40 kg
Olomouc - Nedvězí

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV GOES TO HOLLYWOOD?!
…každý z nás vyhrává, každý z
nás může být vítěz, stačí si zvolit
jednu z cest a jít po ní za svým vítězstvím… Jednoduché, ne?
Takto vypadá motto dětského
klubu vítězů, klubu pro sociálně
znevýhodněné děti, děti nějakým
způsobem tělesně handicapované nebo naopak děti nadané.
Zkrátka všechny děti, které nezapadají do škatulky „norma.“ Na
návštěvě v tomto klubu, sídlícím
spolu s Braillovou nadací ve Fort
Myers na Floridě, byla lektorka a
majitelka Angličtiny pro děti
Prostějov, Eva Šmídová (na
snímku vlevo v podřepu).
Proklamacemi o vítězství vítaly
zástupkyně Winning KIDS clubu, dramaterapeutičky, psycholo-

žky a lektorky v jednom, také
Evu Šmídovou při její první
návštěvě dramaterapeutické dílny, na kterou se náhodou přihlásila se svoji dcerou ve Fort Myers, aniž tušila, co ji čeká. „Na dotaz, proč jsme vítězem my, jsme
musely odpovědět popravdě prostě proto, že jsme vůbec tady, že
můžeme být zcela náhodou při
tom...,“ řekla E. Šmídová.
To, co viselo ve vzduchu, byla realizace divadelního představení
dětmi klubu. Námětem byly životní osudy jedné slavné bluesové písně „Freight train“ a jeho
autorky a představitelky, neméně
slavné americké písničkářky a
držitelky Grammy – Libby Cotten. Libba písničku o hlučném

nákladním vlaku napsala, když jí
bylo 12 let, někdy kolem roku
1910. Takže doba a hudba na hony vzdálená tomu, co zažíváme
dnes.
„Po tom, co jsem se představila
jako zástupce jazykové školy pro
děti Angličtina pro děti Prostějov
a jako psycholog, jsem musela
závazně slíbit, že nebudu šetřit
svými nápady při pomoci se ztvárněním celkem náročného
námětu pro dnešní děti a že si toto představení odvezu do Česka
jako výzvu pro naši příští letní
školu angličtiny v Prostějově,“
uvedla Eva Šmídová.
Metodologie podle Helen Doron provodu hudby, tím že text slyší, zřejmě, kdo jiný je tím nejlepším nu“ jsme postavili náš oblíbený
Early English hovoří jasně: děti opakují, ochytají si ho a prožijí coachem, než samy děti!
„Choo-choo train“, doplnili jsme
se potřebují učit zážitkem, za do- při tom pozitivní emoce. Samo- „Proti bluesovému „Freight trai- o výtvarné ztvárnění vlaků, tratí a

„ořechové ulice“ v podání dětí
samotných, zapojili jsme maximum pohybu a pantomimy. Naše
pojetí bylo výborně přijato, ale
musela jsem upozornit moje
americké kolegyně, že ani tato
„moderna“ nestačí a bylo by ideální zapojit do představení starší
děti a hip-hopové pojetí této písničky. Shodly jsme se na tom, že
nám jde o výstup: zapojení dětí
do zábavné i naučné aktivity a jejich pozitivní podporování na jejich jedinečné a osobité cestě k
jejich vítězstvím,“ uzavřela Eva
Šmídová.
Před letní školou Angličtiny pro
děti Prostějov 2011 stojí velká
výzva a šance ukázat, že naše děti vyhrávat určitě umí.
-red-

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (15)
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Klukoviny
Toma a Jerryho
08:15- Přátelé II (16)
09:00- M*A*S*H (106)
09:30- Knight Rider II (9)
10:35- To je vražda,
napsala XI (13)
11:35- Policie Hamburk I (5)
12:35- M*A*S*H (107)
13:10- Will & Grace I (19)
13:40- Chirurgové V (6)
14:40- JAG VII (2)
15:30- Big Ben I (6)
17:40- Regionální
zpravodajství
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- Čápi s mákem
21:20- Ať rozhodne srdce
23:20- Na doživotí I (5)
00:15- Kriminálka Kolín II (13)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (10)
04:25- Nikdo není dokonalý
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05.00 - Klášterní
říše (4/4)
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Autíčka (6/26)
06.40 - Kouzelný
kolotoč (32/52)
06.50 - Z klokaní kapsy (5/12)
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - O češtině
07.40 - Chorvatské národní
parky
08.00 - Zeměpis světa
08.20 - Krásy evropského
pobřeží: Andalusie
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
05:59
11.20 - Čétéčko
Snídaně
11.40 - AZ-kvíz
s Novou
12.00 - Zahrada je hra
08:35 Stefanie VII
12.25 - Bílé ovce
09:35 Superman
12.40 - Co nás čeká
11:25 Tescoma s chutí
v budoucnu (3/3)
11:35 Komisař Rex VIII (10)
13.40 - Nehasit! Hořím!
12:35 Superman (1)
14.05 - Moudronos
13:35 Co mám na
14.25 - Můj bratr je pes
tobě ráda (1)
14:05 Hvězdná brána VI (17) 16.00 - Mississippi ol´ man river (2/2)
15:00 Kobra 11 V (7)
16.50 - Dobrodružství vědy
16:00 Námořní vyšetřovací
a techniky
služba III (1)
17.15 - Zprávy v českém
17:00 Odpolední Televizní
znakovém jazyce
noviny
17.30 - FC Zbrojovka Brno
17:30 Dr. House (9)
- AC Sparta Praha
18:30 Ulice (1821)
20.00 - Apokalypsa
19:30 Televizní noviny
21.00 - Neznámí hrdinové
20:00 Chalupáři (11)
- Pohnuté osudy
21:15 Marečku,
21.30 - Stopy ve skle (2/2)
podejte mi pero!
22.25 - Krásný ztráty
23:05 Námořní vyšetřovací
23.05 - Terra musica
služba VI (15)
23.35 - Film point
00:00 Face the Pro
00.05 - Bigbít (31/42)
01:00 Sexy kočky
01.05 - Čtenářský deník...
z celého světa (4)
Květa Legátová:
01:25 Novashopping
01.20 - Jak se zpívá v NJ
01:45 Áčko
02.15 - Po stopách
02:25 Konec vysílání
02.30 - Dobré ráno

05.00 - Hovory H
05.50 - Postřehy
odjinud
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame, pojď si hrát
09.00 - Škaredá dědina
10.20 - Hezky od podlahy
10.55 - Místo nahoře (13/13)
11.50 - Divnopis
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.20 - Dotek anděla (7/35)
15.05 - Vodácká putování
15.20 - Zábavná škola
15.30 - Jak se rodí řeka ST 15.45 - Věříš si?
16.10 - Záhady Toma Wizarda
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Panoptikum Města
pražského (8/10)
21.05 - Na cestě po Sedmiříčí
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Šest dní, sedm nocí
23.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.00 - Politické spektrum
00.25 - Californication III
00.55 - Doktorka Quinnová
01.40 - Muzicírování
02.15 - Příběhy domů
02.35 - Sváteční slovo
02.40 - Cesty víry
03.00 - Stop
03.10 - Z metropole
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

Støeda

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Uloupený smích
10.05 - Mami, já chci bratříčka
11.05 - O poklad
Anežky České
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová (4/17)
14.15 - Dotek anděla (9/35)
15.05 - Partnerské ladění
15.45 - Čarodějnice školou
povinné (9/26)
16.10 - Moudronos
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Diktát
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Poslední kovboj
21.55 - Na stopě
22.20 - Franck Keller (5/5)
23.50 - Losování
Sportky a Šance
23.55 - Losování
Šťastných deset
a Šance milion
05.00 - Objektiv
00.00 - Kód Aurora (1/2)
05.30 - Správy STV 01.40 - Doktorka
06.00 - Autíčka
Quinnová (4/17)
06.25 - Kouzelný kolotoč
02.30 - Československý
06.35 - Z klokaní kapsy (6/12)
filmový týdeník
06.45 - Záhady Toma Wizarda
(796/2379)
07.00 - Kluci v akci
02.45 - Versailles:
07.25 - Ta naše povaha česká
Restaurování Velkého
07.50 - Příběhy z přírody
03.35 - Televizní klub
neslyšících
08.05 - Jak se rodí řeka
04.05 - Ta naše povaha česká
08.20 - Jak (se) dobře
04.30 - Události v regionech
digitálně naladit

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (16)
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:15- Will & Grace I (19)
09:00- M*A*S*H (107)
09:30- Knight Rider II (10)
10:35- To je vražda, napsala XI
11:35- Policie Hamburk I (6)
12:35- M*A*S*H (108)
13:05- Will & Grace I (20)
13:40- Chirurgové V (7)
14:35- JAG VII (3)
15:30- Big Ben I (7)
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- Čápi s mákem
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Myšlenky zločince IV
23:25- Na doživotí I (6)
00:20- Kriminálka Kolín III (1)
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (11)
04:30- Autosalon
05:20- Svět 2010
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06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (17)
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:15- Will & Grace I (20)
09:00- M*A*S*H (1)
09:30- Knight Rider II (11)
10:35- To je vražda, napsala XI
11:35- Policie Hamburk I (7)
12:35- M*A*S*H (2)
13:10- Will & Grace I (21)
13:40- Chirurgové V (8)
14:40- JAG VII (4)
15:30- Big Ben I (8)
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- Čápi s mákem
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Sběratelé kostí IV (3)
23:25- Žralok II (15)
00:25- Kriminálka Kolín III
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (12)
04:35- Na čem záleží (13)
05:00- TOP STAR magazín

1. 9. 2010

Ètvrtek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Milenci a další cizinci
10.40 - My dva a čas
11.05 - V Praze
bejvávalo blaze
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.15 - Dotek anděla (10/35)
15.05 - Divnopis
15.10 - Willy Fog na cestě za
15.35 - Král z džungle (9/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Ztracené hračky (9/13)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.20 - Stop
17.30 - Hodinový manžel
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 (4/13)
20.50 - Na kus řeči
21.35 - Máte slovo
22.25 - Moje rodina VII (4/9)
22.55 - Californication (1/12)
23.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05.00 - Auto Moto
23.35 - Banánové rybičky
Revue
00.05 - Doktorka Quinnová
05.30 - Správy
STV 00.50 - Film o filmu Gympl
06.00 - Autíčka (8/26)
01.00 - Dálky a hlubiny
06.25 - Kouzelný kolotoč
Karla Prokopa
06.35 - Z klokaní kapsy (7/12) 02.00 - Mizející místa domova
06.45 - Návštěva v ZOO
02.15 - Poutní místa (12/17)
06.50 - Pat a Mat se vrací
02.35 - Hledám práci
07.00 - Chalupa je hra
03.00 - Nežádoucí průvodci
07.25 - Learning English with
člověka
07.50
Potomci
slavných
08.30 - Panorama
03.25
Krajan
G. M. (7/7)
08.20 - Divnopis
09.10 - Kosmopolis
03.35 - Maryška
08.30 - Panorama
09.40 - Mýty a fakta historie
03.55 - Krásy evropského
09.10 - Z rodu Přemyslovců
10.35 - Toulavá kamera
pobřeží
09.30 - Babylon
ochutnává Česko (8/8)
04.05 - Kultura v regionech
10.00 - Apokalypsa
11.10 - Čtenářský deník
04.30 - Události v regionech
10.55 - Svět zázraků
11.35 - AZ-kvíz
11.15 - Postřehy Karla Kyncla
12.00 - Bydlení je hra
11.35 - AZ-kvíz
12.25 - Černé ovce
12.00 - Kluci v akci
12.40 - Bořek stavitel (8/26)
12.25 - Černé ovce
05:59
12.50 - Mirabelino domácí kino
12.40 - Reportéři ČT
05:00
05:59
Snídaně
13.20 - Věříš si?
Novashopping 13.00 - Knížka do batůžku
Snídaně
s
Novou
13.05
Teď
vedou
13.50
Záhady
Toma
Wizarda
05:59 Snídaně s Novou
s Novou
08:35
Stefanie
VII
(16)
14.00 - Věda je detektivka
babička s dědou
08:35 Stefanie VII (15)
08:35 Stefanie VII (17)
09:40 Slavná léta Beach
14.30 - Pomáhejme si
13.10 - Mach, Šebestová
09:35 Malý Manhattan
09:40 Burani ve městě
Boys
(1/2)
14.50 - Retro Prague 2010
a kouzelné sluchátko
11:20 Tescoma s chutí
11:30 Tescoma s chutí
11:25 Tescoma s chutí
15.10 - Osudná vrtule
11:35 Komisař Rex VIII (11)
14.55 - O Květušce
11:40 Komisař Rex VIII (13)
11:35 Komisař Rex VIII (12) 16.05 - Jak přežít (2/13)
12:35 Superman (2)
15.15 - Vltava v obrazech
12:35 Superman (3)
12:40 Superman (4)
16.20
O
vědě
a
vědcích
13:35 Co mám na tobě ráda (2) 15.35 - Svět zázraků
13:35 Co mám na
13:35 Co mám na tobě ráda
16.40 - Jeden společný svět
14:05 Hvězdná brána VI (18) 16.00 - Versailles
tobě ráda (3)
14:05 Hvězdná brána VI (20)
17.00 - Diagnóza
15:00 Kobra 11 V (8)
16.50 - Potomci slavných
14:05 Hvězdná brána VI (19)
15:00 Kobra 11 V (10)
17.20
PORT
16:00 Námořní vyšetřovací
17.20 - Zoom
15:00 Kobra 11 V (9)
16:00 Námořní vyšetřovací
17.45
Chvilky
služba III (2)
17.35 - Střípky času
16:00 Námořní vyšetřovací
služba III (4)
s matematikou (1/3)
17:00 Odpolední Televizní
18.00 - Televizní klub
služba III (3)
17:00 Odpolední Televizní
17.50 - Přidej se
noviny
17:00 Odpolední Televizní
neslyšících
noviny
18.05 - Nedej se
17:30 Dr. House (10)
noviny
18.30 - Babylon
17:30 Dr. House (12)
18.30 - Hledám práci
18:30 Ulice (1822)
17:30
Dr.
House
(11)
18.55 - Zprávy v českém
18:30 Ulice (1824)
18.55 - Zprávy v českém
19:30 Televizní noviny
18:30 Ulice (1823)
znakovém jazyce
19:30 Televizní noviny
znakovém
jazyce
20:00 Ordinace v růžové
19:30 Televizní noviny
19.05 - Islandská peříčka
20:00 Talentmania
19.05 - Sabotáž
zahradě 2 (207)
20:00
Talentmania
19.30 - Learning English with
21:15 Kriminálka Miami VII
19.30 - Adult English Zone
21:25 Kriminálka
20:55 Dokonalý svět (1)
20.00 - Callasová a Onassis (2/2)
20.00 - Ta naše povaha česká 22:10 Stahovák
Miami VII (3)
21:55 Příběhy bez scénáře
21.40 - Škola chodí za dětmi
22:50 Tudorovci II (10)
20.25 - Jeanne Poisson
22:20 Zákon a pořádek:
22:30 Collateral
23:50 Mořská bestie
22.10 - Dokumentární klub
Útvar pro zvláštní oběti 22.10 - Evropský manuál
00:50 Novashopping
22.30 - Q
23.05 - Berlín
01:40 Smallville VII (2)
23:15 Poslední obrněný vlak
01:15 Smallville VII (1)
23.00 - Control
02:20 Novashopping
01:45 Můj přítel Monk V
02:00 Rady ptáka Loskutáka 00.05 - Partnerské ladění
00.45 - Přesídlenci
01.00 - Na cestě po Sedmiříčí
02:45 Rady ptáka Loskutáka
02:30 Novashopping
02:35 Tabu
01.45 - Cesty
01.25 - Retro
03:20 Áčko
02:50 Blízké nebezpečí
03:15 Áčko
02.00 - Politické spektrum
04:35 Dva z Queensu VII
04:35 Dva z Queensu VII
01.50 - Recitál Jakuba Nohy
04:40 Dva z Queensu VII
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
02.30 - Dobré ráno

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Nasredin
09.45 - Hry bez hranic
11.05 - Hraje vám Moravanka
11.45 - Moudra starého klauna
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.20 - Dotek anděla (8/35)
15.05 - Kostičky
15.15 - Zábavná škola
15.30 - Věda je detektivka
15.55 - Pomáhejme si
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat se vrací (6/12)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Kosmický věk
20.55 - Deník doktorky (1/16)
21.45 - Za zrcadlem
22.15 - Vinci
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - Doktorka Quinnová
00.55 - To bylo Pražské
jaro 2010
01.40 - Terra musica
02.05 - Mizející místa domova
02.25 - Blues ze Staré Pekárny
03.00 - Čtení na dobrou noc
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý
Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Straty a nálezy (3/5)
10.00 - Vyprávěj - ohlédnutí
10.30 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.15 - Dotek anděla (11/35)
15.00 - Návštěva v ZOO
15.05 - Franklin (43/52)
15.30 - Kouzelný strom (6/7)
16.00 - Ovečka Shaun II
16.05 - Garfield a přátelé II
16.30 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Případ pro
ombudsmana (1/16)
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 - Vyprávěj (1/16)
20.55 - 13. komnata
Martina Zacha
21.25 - Všechnopárty
22.10 - Losování Euromiliony
22.15 - Californication III
05.00 - PORT
05.30 - Správy STV 22.45 - Divoká jízda
00.10 - Losování Šťastných
06.00 - Autíčka
deset a Šance milion
06.25 - Kouzelný kolotoč
06.35 - Z klokaní kapsy (8/12) 00.15 - Doktorka Quinnová
01.00 - Na kus řeči
06.45 - Moudronos
01.40 - Sabotáž
07.00 - Pod pokličkou
02.10 - Dobrodružství vědy
07.25 - Adult English Zone
a techniky
07.50 - Diagnóza
02.35 - Malá Velká Británie
08.10 - Jak přežít (2/13)
03.05 - Máte slovo
08.30 - Panorama
03.55 - Karel Bušina
09.10 - Přidej se
04.20 - Divnopis
09.25 - Nedej se
04.30 - Události v regionech
09.45 - Kosmický věk:
Příběh NASA (2/4)
10.40 - Poslední kovboj
11.40 - AZ-kvíz
12.05 - Chalupa je hra
12.30 - Diktát
12.50 - Géniové, blázni
13.05 - Futuroskop
13.35 - Začarovaná láska
05:59
14.30 - Bludiště
Snídaně
15.00 - Toulavá kamera
s Novou
15.30 - Kvarteto
08:35 Stefanie VII (18)
16.00 - Prizma
09:40 Slavná léta
16.25 - Kus dřeva ze stromu
Beach Boys (2/2)
16.40 - EduArt (1/3)
11:25 Tescoma s chutí
17.00 - Turecko
11:40 Komisař Rex VIII (14)
17.20 - Ztráta paměti
12:35 Superman (5)
18.20 - Evropský manuál
13:35 Co mám
18.40 - Štýrsko
na tobě ráda (5)
18.55 - Zprávy v českém
14:05 Hvězdná brána VI (21)
znakovém jazyce
15:00 Kobra 11 V (11)
19.05 - Zlatá Medúza
16:00 Námořní
vyšetřovací
19.45 - Počesku
služba III (5)
20.00 - Manželské
17:00 Odpolední Televizní
etudy:
noviny
Marcela a Jiří
17:30 Dr. House (13)
20.40 - Manželské etudy
18:30 Ulice (1825)
po dvaceti letech
19:30 Televizní noviny
21.45 - Historie.cs
20:00 Talentmania
22.40 - Kronika smrti
21:15 Do hlubiny
00.20 - Evropský manuál
23:35 Srdeční potíže
00.40 - Železné dámy
01:30 Novashopping
z Libérie
01:50 Zlatíčka
01.35 - Q
02:50 Tabu
02.00 - Malíř František
03:35 Ptákoviny
Janula
04:55 Dva z Queensu VII
02.30 - Dobré ráno
05:20 Novashopping
06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (18)
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:15- Will & Grace I (21)
09:00- M*A*S*H (2)
09:35- Knight Rider II (12)
10:35- To je vražda, napsala XI
11:35- Policie Hamburk I (8)
12:35- M*A*S*H (3)
13:05- Will & Grace I (22)
13:40- Chirurgové V (9)
14:40- JAG VII (5)
15:30- Big Ben I (9)
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- Čápi s mákem
21:20- Selhání anestezie
22:25- Zoufalé manželky VI
23:25- Ve službách FBI (1)
00:20- Řecký magnát
02:20- Volejte Věštce
04:00- Na čem záleží (14)
04:30- Na čem záleží (15)
04:55- Receptář prima nápadů
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Sobota

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (19)
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:15- Will & Grace I (22)
09:00- M*A*S*H (3)
09:35- Knight Rider II (13)
10:35- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk I (9)
12:35- M*A*S*H (4)
13:10- Will & Grace II (1)
13:40- Chirurgové V (10)
14:40- JAG VII (6)
15:30- Big Ben I (10)
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- Čápi s mákem
21:10- Soukromá dramata
21:45- Show Jana Krause
22:55- Smrtonosná zbraň 3
01:15- Nezvratný osud 2
03:00- Volejte Věštce
04:45- Na čem záleží (16)

05.00 - Sama doma
05.55 - Návštěva
v ZOO
06.05 - Raníček s Dádou
06.20 - Šikulové
06.35 - Sezame, pojď si hrát
07.00 - Garfield a přátelé II
07.25 - Kouzelný strom (6/7)
07.50 - U nás na farmě
08.05 - Tintin a chrám Slunce
09.25 - Ovečka Shaun II
09.35 - Zprávičky
09.50 - Kuchařská
pohotovost
10.20 - Nová dobrodružství
Pipi Punčochaté
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Chcete je?
13.10 - Malá farma
13.40 - Clarissa
15.25 - Návrat na Brideshead
16.20 - Profesionálové
17.10 - Deváté srdce
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Machři
21.00 - Bláznivá škola
22.25 - Jiná perspektiva
05.00 - Jak přežít
05.10 - Zoom
00.10 - Losování Šťastných
05.30 - Správy STV
deset a Šance milion
06.00 - Autíčka
00.15 - 13. komnata
06.25 - Kouzelný kolotoč
Martina Zacha
06.35 - Z klokaní kapsy (9/12) 00.40 - Pošta pro tebe
06.45 - Vodácká putování
01.35 - Všechnopárty
07.00 - Hodinový manžel
02.20 - Folklorní magazín
07.25 - Kus dřeva ze stromu
02.40 - Na cestě po Sedmiříčí
07.40 - EduArt (1/3)
03.10 - Po hladině
08.01 - Turecko
03.25 - Kuchařská
08.20 - Počesku
pohotovost
08.30 - Panorama
03.55 - Babylon
09.10 - Na stopě
09.35 - Na plovárně s Genesis 04.15 - Hraje vám
Moravanka
10.05 - Neznámí hrdinové
10.35 - Škola chodí za dětmi
11.00 - Kuchařská pohotovost
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká
13.05 - Zlatá Medúza
13.45 - Šikulové
14.00 - Čarodějnice
06:15
školou povinné (9/26)
Pirátova
14.30 - Sportovci světa
rodinka (29)
15.30 - Království divočiny
06:45 Bolek
16.00 - Alchymie bytí
a Lolek (58, 59)
16.25 - Rodina a já
07:10 Liga
16.45 - Hledáme své předky
Špačků II (3, 4)
17.10 - Vášeň sběratelská
17.25 - Historické mini
08:05 Tom
příběhy a kuriozity
a Jerry II (9)
17.40 - Chcete mě?
08:35 Vteřiny před
17.55 - City Folk 2010 - Praha
katastrofou
18.25 - Kosmopolis
09:30 Příběh Tarzana
18.55 - Zprávy v českém
- pána opic
znakovém jazyce
12:00 Volejte Novu
19.05 - Hledám práci
12:30 Tři chlapi na cestách
19.30 - Auto Moto Revue
14:25 Bez východiska
20.00 - Zázračná planeta
16:45 Finty Dicka a Jane
20.55 - Ptáčata aneb
18:35 Koření
Nejsme žádná
béčka (1/16)
19:30 Televizní noviny
21.20 - Glastonbury 2008
20:00 Talentmania
22.20 - Bigbít (32/42)
21:15 Na vlastní nebezpečí
23.20 - Malá Velká Británie
23:10 Nebezpečné hry
23.50 - Gorodok
01:10 Novashopping
00.15 - Evropané
01:30 Příběh Tarzana
01.15 - Posezení
- pána opic
s Janem Burianem
03:35 Volejte Novu
01.45 - Za zrcadlem
04:45 Dva z Queensu VII
02.15 - Po stopách
05:05 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
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05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Potomci
slavných
05.55 - Kus dřeva ze stromu
06.10 - Divnopis
06.20 - Správy STV
06.40 - Diagnóza
07.00 - Střípky času
07.15 - O vědě a vědcích
07.40 - Krásy evropského
pobřeží
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Náš venkov
09.45 - Folklorní magazín
10.10 - ...a tuhle znáte?
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Szent István... osud
12.00 - Game Page
12.30 - Medúza
13.10 - Simpsonovi XX
13.35 - Musicblok
14.05 - Jistě, pane ministře
14.35 - Abbey Road: Live II
15.25 - Království divočiny
15.55 - Zpověď třetího
ze skupiny Mašínů
16.10 - Poutní místa (13/17)
16.30 - Bohové a proroci
17.00 - Úsměvy Josefa
Kobra
17.45 - S profesorem
Františkem Dvořákem
18.00 - Mizející místa
domova (7/13)
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina VII (4/9)
19.30 - Malá farma
20.00 - Bezpředmětná
křehkost & Bolero
20.30 - Rigoletto z Mantovy
21.30 - Zlomvaz 2010
21.50 - Divadlo žije!
22.20 - Artmix
23.15 - ČT Live
00.10 - Glastonbury 2008
01.10 - Sešli se...
02.00 - Na Kloboučku
02.35 - Hudební vizitka
03.30 - Hudební vizitka
04.10 - Banánové rybičky
04.35 - Grotesky

05:10- Na čem
záleží (17)
06:10- Párty s kuchařem
06:40- Winx Club (15)
07:05- Pokémon: Diamant
a perla XI (28)
07:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:40- Frasier VIII (20)
08:05- Will & Grace II (1)
08:35- Autosalon
09:45- M*A*S*H (5)
10:15- Knight Rider
- Legenda se vrací (7)
11:10- Půlnoční běh
13:50- Honba za diamantem
16:00- Julie Lescautová IV
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé II (17)
20:00- Eragon
22:15- Tajný agent Jack T.
00:25- Rychlý jako blesk
02:15- Volejte Věštce
04:00- S Italem v kuchyni
04:35- Nikdo není dokonalý

4.9. 2010
Ponecháni napospas
Střepiny
Dva z Queensu VII
Novashopping

06:10- Párty
s kuchařem
06:40- Winx Club (16)
07:05- Pokémon: Diamant
a perla XI (29)
07:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:40- Přátelé II (17)
08:10- Hitlerovi muži I (4)
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (6)
10:25- M*A*S*H (7)
11:00- Partie
12:00- Receptář prima nápadů
13:05- Closer III (10)
14:05- Cry Baby
15:50- Vraždy v Midsomeru
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé II (18)
20:00- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT
21:20- Drž hubu!
23:10- Moře lásky
01:20- Odložená žena (3)
02:05- Volejte Věštce
03:45- Hitlerovi muži I (4)
04:45- Miláčci

01:50
03:30
04:40
05:00
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05.00 - Retro
05.25 - Bohové
a proroci
05.50 - Z dílny České
filharmonie
06.40 - Stop
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk 2010 - Praha
07.40 - Jak (se) dobře
digitálně naladit
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Artmix
09.40 - Svět umění
10.35 - Chcete je?
10.40 - Čtenářský deník..
. Jiří Šimáček:
10.55 - Knižní svět
11.10 - Tančící skály (1/16)
11.30 - Film 2010
12.00 - Mezičas
13.45 - Příběh carského
pečetítka
14.00 - Rigoletto z Mantovy
14.35 - Experiment za šest
miliard dolarů
06:05 Pirátova
rodinka 15.25 - Tichomořské hlubiny
06:35 Bolek a Lolek (60, 61) 16.20 - Mýty a fakta historie:
Válečníci (2/6)
07:00 Senzační Spiderman
17.10 - Kamera na cestách:
07:25 Baby Looney Tunes
Expedice Borneo
07:50 Tom a Jerry II (10)
08:15 Dobrodružství Zacha 18.05 - Cesty víry:
Česká křesťanská akademie
a Annie
18.25 - Křesťanský magazín
09:05 Záhady přírody
18.40 - Kultura.cz
09:35 Skippy (1)
19.05 - Jistě, pane ministře
10:10 Páni kluci
19.35 - Simpsonovi XX
11:55 Moto 2 20.00 - Apokalypsa
VC San Marina
20.10 - Voda, která bolí
13:30 Pomsta ženy
21.05 - Zapomenutí?
středního věku
21.30 - Vyjdi z korábu...
15:25 Pánská jízda
22.00 - Na plovárně
17:00 Odpolední Televizní 22.25 - Vzkaz Blanky Říhové
noviny
22.40 - Izrael tančí
17:25 Babicovy dobroty
23.30 - Rigoletto z Mantovy
18:00 Rady ptáka Loskutáka 00.05 - Abbey Road: Live II
18:55 Občanské judo
00.55 - Čétéčko
19:30 Televizní noviny
01.15 - Machři
20:00 Talentmania
02.10 - Svět umění
22:00 Střepiny
03.00 - Kamera na cestách:
22:35 Sejměte Cartera!
Expedice Borneo (3/3)
00:35 Policejní odznak II (13) 03.55 - Krásný ztráty
01:30 Novashopping
04.30 - Syn Kopanic

05.00 - Poutní
místa (13/17)
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Trojčátka (19/26)
06.25 - Už nám byly tři
06.35 - Německé
pohádky (2/7)
06.45 - U nás na farmě (16/26)
07.00 - Raníček s Dádou
07.15 - Ztracené hračky (9/13)
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
10.55 - Hříchy pro diváky
detektivek (8/10)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O perlové panně
14.25 - Kaleidoskop
14.50 - Anička jde do školy
16.05 - Film o filmu
Největší z Čechů
16.25 - Smím prosit? (1/8)
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo
jezuity Miroslava
17.15 - Pravěk útočí (2/13)
18.05 - Návštěvníci (3/15)
18.35 - Na cestě za Maiou
z Havany
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 - Gympl
21.55 - EXPOminuty 2010
22.05 - 168 hodin
22.35 - Wallander (1/3)
00.05 - Losování Sportky
a Šance
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Hotel Babylon I (5/8)
01.05 - Všechnopárty
01.50 - Úsměvy Josefa Kobra
02.30 - Tančící skály (1/16)
02.45 - Setkávání
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
30. srpna 2010
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30. srpna 2010
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Fotbal

ROZHLEDNA ČÍSLO TŘI
Obsáhlé zpravodajství
nejen z víkendových
událostí na zeleném
trávníku
STRANA 21-23
Volejbal

ŠAMPIÓNKY DO AKCE!
„Na druhou
ligu budu
pořád
použitelný.
Úplně
v klidu!“
Velezkušený hokejový zadák PETR DOSEDĚL v
rozhovoru pro Večerník
ohlásil, že věšet brusle na
hřebík ještě zdaleka nehodlá.

Prostějovský ženský
tým VK Modřanská
čeká první přípravná
prověrka

BARTOŠEK
SE
VRACÍ!
více info na straně 20

Jako sedmý nasazený
vstupuje do posledního
grandslamového turnaje
roku US Open tenista
prostějovského TK Agrofert Tomáš Berdych.
Přinese mu štěstí?

LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV
Nově se rodící tým ukazuje, že by mohl mít ¨v nové
sezóně slušnou sílu! Poté,
co dvakrát skolil hanáckého rivala z Přerova, dokázali svěřenci trenéra Petra Zachara zdolat i největšího favorita nadcházejícího ročníku druhé ligy šumperské Draky. Rozhodující nájezd prostějovských hokejistů si připsal
jeden z několika navrátilců
Patrik Šebek.

KYLE
LANDRY
Kanadský pivotman prožil
v uplynulém týdnu hořkou
chvilku. Právě hráč BK
Prostějov jako jediný z
týmu Orlů živil až do poslední chvíle naději startu
na právě začínajícím mistrovství světa basketbalistů
v Turecku, avšak nakonec
se do finální dvanáctky
země javorového listu nevešel, když zůstal tím „třináctým vzadu“...

MALÁ KOPANÁ
SERIÁL TURNAJŮ
O POHÁR MĚSTA PROSTĚJOVA
SOBOTA 4. 9. 2010 8:00 HODIN
Prostějovsko

NE, NELEKEJTE SE, ŽÁDNÝ DALŠÍ TŘESK
A UŽ VŮBEC TEN JAKKOLIV PODOBNÝ
NÁVRATU VELENÍ Z LET 2004 AŽ 2008 SE
NECHYSTÁ! JE OVŠEM MOŽNÉ, ŽE JMÉNO
MICHALA BARTOŠKA, PŘEDSEDY HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV Z UVEDENÉHO OBDOBÍ, SE PŘECE JEN OPĚT SPOJÍ S
PROSTĚJOVSKÝM HOKEJEM. V TOMTO
PŘÍPADĚ SE VŠAK JEDNÁ O SYNA JMENOVANÉHO MUŽE, KTERÝ NA RODNÉ
HROUDĚ HODLÁ NAVÁZAT NA SVOJI ZADRHNUVŠÍ SE HRÁČSKOU KARIÉRU.
JESTLI BUDE MICHAL BARTOŠEK MLADŠÍ
SKUTEČNĚ ČLENEM KÁDRU DRUHOLIGOVÉHO TÝMU LHK JESTŘÁBI, O TOM SE
ROZHODNE V NEJBLIŽŠÍCH DNECH.

Cyklisty nezastavil ani déšť,
na velodromu se jezdilo
TAKŘKA DO PŮLNOCI

PROSTĚJOV -Tak to byla panečku paráda! Cyklistický mítink na
dráze „Grand Prix Prostějov“, který se jel už pojedenácté jako „Memoriál Otmara Malečka“ a vůbec
poprvé byl zařazen do kategorie
UCI 2, sice přinesl zpočátku trable
v podobě přetrvávajícího deště,
avšak poté, co kapky z nebe ustaly, došlo na skvělou podívanou.
„Byla to výborná prezentace špičkové dráhové cyklistiky,“ shodovali se přítomní experti. A že se
jich v pátek sešlo na prostějovském velodromu více než dost.
Organizátoři totiž chtěli v rámci
doprovodného programu uspořádat ojedinělý „Retro závod legend“! Od něj však museli obdobně jako od řady jiných naplánovaných částí programu
upustit. Věhlasné osobnosti československé cyklistiky minulosti,
z nichž tou nejvýraznější byl Jiří
Daler, který na letních olympijských hrách v roce 1964 v Tokiu

„PUPA“ ZNOVU V AKCI
Exkluzivní interview
s velezkušeným
zadákem
Petrem Dosedělem
„BRCAN“ ZPĚT? S mužstvem
prostějovských hokejistů začal trénovat i
hrát přátelské zápasy Michal Bartošek mladší. Zůstane jednadvacetiletý útočník i pro
mistrovskou sezonu? Foto: Zdeněk Pěnička

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
IZRAEL ALL STARS
STŘEDA 1. 9. 2010 18:00 HODIN
Městská hala-Sportcentrum DDM

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ JUNIORŮ
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - HC DRACI
ŠUMPERK
ČTVRTEK 2. 9. 18:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS Prostějov

NOHEJBAL
PŘEBOR OLOM. KRAJE MUŽŮ - 9. KOLO
TJ SOKOL I PROSTĚJOV „B“
NK FEMAX HRANICE NA MORAVĚ
SOBOTA 4. 9. 2010 9:00 HODIN
kurt u sokolovny, Skálovo nám.

HÁZENÁ
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
SOKOL HC PŘEROV
ČTVRTEK 2. 9. 19:00 HODIN
Městská hala u ZŠ, Kostelec na Hané

ŠACHY
8. ROČNÍK TURNAJE POD ŠIRÝM NEBEM
PRO REKREAČNÍI REGISTROVANÉ HRÁČE
„LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“
SOBOTA 4. 9. 2010 9:00 HODIN
občerstvení „U Abrahámka“, lesopark Hloučela
více info na straně 19

ZÁVODY MTB LUKOSTŘELBA POŽÁRNÍ SPORTY
SERIÁL O POHÁR
DRAHANSKÉ VRCHOVINY
VELKÁ CENA OBCE BUKOVÁ
SOBOTA 4. 9. 2010 od 9:30 HODIN
prostory Bukovského lomu
více info na straně 19

STRANA 24

DNES SPORT TAKÉ NA STRANĚ 8

Byla to PRAVÁ HANÁCKÁ NOC!

LEGENDY PĚKNĚ POHROMADĚ. Bývalí špičkoví reprezentanti k retrozávodu nevyjeli, tak alespoň společně zapózovali našemu fotografovi. Cenný
snímek!
Horní řada zleva: Jiří Daler, Vladimír Vačkář, Josef Kratina starší, Jiří Král, Miloš Jelínek, Svatopluk Buchta, Iva Zajíčková, Pavel Soukup, Vratislav Šustr, Jindřich Vačkář mladší, Bořivoj Nakládal, Jindřich Vačkář starší. Přední řada (v dřepu): Pavel
Buráň, Jan Panáček, Jiří Nakládal starší - zakladatel prostějovského velodromu, Jiří
Nakládal mladší.
Foto: Zdeněk Pěnička

LEDNÍ HOKEJ

TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ
ČTYŘHRA MUŽŮ
SOBOTA 4. 9. 2010 8:00 HODIN
tenis areál Dušan Běhal, Za Kosteleckou ulicí
více info na straně 19

rozhovor týdne

získal zlatou medaili ve stíhacím
závodě jednotlivců, si tak měly
možnost alespoň popovídat a zavzpomínat na staré časy. Od půl
osmé hodiny večerní pak viděli
vskutku kvalitní závody, které i
přes zkrácený harmonogram trvaly až téměř do dalšího dne! Poslední kolo závěrečného hlavního
klání odjeli cyklisté necelou hodinu před půlnocí.. A domácím jezdcům přinesl cenné body pro nominaci na mistrovství světa.
Kompletní výsledky včetně reportáže z páteční cykloparády
najdete na straně 8 dnešního vydání.
-pk-

VOLEJBAL

TENIS

STRANA 18

ZÁVOD FITA TARGET
4. KOLO 1.LIGY DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN
SOBOTA 4. 9. 2010 10:00 HODIN
NEDĚLE 5. 9. 2010 9:15 HODIN
areál golfového hřiště v Kostelci na Hané,
ulice Legionářská
více info na straně 19

VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA - 9. závod
hasičská liga
„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
OBCE STRAŽISKO“
SOBOTA 4. 9. 2010 11:00 HODIN
koupaliště ve Stražisku
více info na straně 8

ČTENÁŘŮM VEČERNÍKU BUDE ODPOVÍDAT MICHAL TOMIGA!

Jak jsme informovali již v minulém vydání, 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 SOUČASNĚ SE STARTEM NOVÉHO ROČNÍKU DRUHÉ HOKEJOVÉ LIGY! PODLE POSLEDNÍCH INFORMACÍ BY SE TAK MĚLO STÁT V PÁTEK
10. ZÁŘÍ 2010!
OTÁZKY NA NĚJ VŠAK MŮŽETE POKLÁDAT UŽ NYNÍ!
STAČÍ ZASLAT E-MAIL NA ADRESU: SPORT@VECERNIKPV.CZ.
UŽ VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2010 PAK BUDE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH NAŠEHO
TÝDENÍKU WWW.VECERNIKPV.CZ SPUŠTĚNA SPECIÁLNÍ SEKCE, DO NÍŽ BUDETE
PŘÍMO VKLÁDAT VEŠKERÉ DOTAZY, NA KTERÉ Y VÁM V RÁMCI NAŠEHO ON-LINE
ROZHOVORU MICHAL TOMIGA ODPOVÍ. 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.

více info na straně 19

ONDRÁŠOVKA CUP - POHÁR ČMFS
TJ SOKOL KONICE
TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
STŘEDA 1. 9. 2010 17:00 HODIN
fotbalový areál v Konici

MS DIVIZE, SKUPINA „D“ - 5. KOLO
TJ SOKOL KONICE
HFK TŘEBÍČ
SOBOTA 4. 9. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Konici

PŘEBOR OL KFS – PŘEDEHRÁVKA 14. KOLA
SOKOL URČICE
FC HNĚVOTÍN
STŘEDA 1. 9. 2010 17:30 HODIN
fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 5. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 4. 9. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Klenovicích na Hané

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 5. KOLO
SOKOL VRAHOVICE
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SOBOTA 4. 9. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál ve Vrahovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 5. KOLO
HANÁ NEZAMYSLICE
SK LIPOVÁ
SOBOTA 4. 9. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 5. KOLO
SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL HUSTOPEČE NAD BEČVOU
NEDĚLE 5. 9. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Protivanově

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 5. KOLO
SOKOL KONICE „B“
SOKOL PROTIVANOV
NEDĚLE 5. 9. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Konici

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 5. KOLO
SOKOL PIVÍN
FK BÝŠKOVICE/HORNÍ ÚJEZD
NEDĚLE 5. 9. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Pivíně

PŘEBOR OFS-II. TŘÍDA PROSTĚJOV - 5. KOLO
TJ SOKOL ZDĚTÍN
SOKOL VRCHOSLAVICE
NEDĚLE 5. 9. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál ve Zdětíně

III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV - 5. KOLO
FC DOBROMILICE
TJ SOKOL TIŠTÍN
NEDĚLE 5. 9. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Dobromilicích

IV. TŘÍDA, sk. „A“ OFS PROSTĚJOV - 5. KOLO
ORESVO SOKOL PLUMLOV „B“
SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 5. 9. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Malém Hradisku

IV. TŘÍDA, sk. „B“ OFS PROSTĚJOV - 5. KOLO
1.SK PROSTĚJOV
TJ SOKOL PIVÍN „B“
SOBOTA 4. 9. 2010 10:00 HODIN
fotbalový areál v Mostkovicích

MS DIVIZE ŽEN, SKUPINA „C“ - 3. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
DFK HOLEŠOV
NEDĚLE 5. 9. 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: 776 29 44 98
Nové byty PV - Drozdovice, 2+kk až 3+kk,
vlastní dvůr, parkování, ihned k nastěhování.

Byty pronájem

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
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
6.900 Kč+en
2+1 PV, Žeranovská, 65m2,
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
1450 Kč/m2
Poz. Domamyslice, 1426m2.
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

1+kk OV, PV E.Beneše
629tis Kč
1+1 OV, PV B. Němcové, po rek, cihla, 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
2
3+1 OV, PV, Svatoplukova, cihla, 70m ,
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
750tis Kč
Prodej komerčních prostor, 50m2,
Pronájem kom. pr. Kostelec n. H, 60m2,
4900,-Kč/měs

www.cmreality.cz

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.
3+1,Olomouckául.
3+1,Wolkerovaul.
3+1,Brněnskául.

Kč5.200,-/měsícvč.inkasa
Kč7.500,-/měsícvč.inkasa
Kč6.000,-/měsíc+inkaso
Kč7.000,-/měsíc+inkasa

Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

Prostějov,Čechovice
ProdejoplocenéhopozemkuvhodnéhonastavbuRD.
výměra 608 m2, rozměry 20 x 30 m. Možnost napojení veškerých inž. sítí, vydáno stav. povolení na studnu.
PřístupnapozemekzajištěnzPlumlovskéulice.
Cena:Kč1.020.000,-

KUCHYŇSKÁ LINKA ZDARMA!

Prostějov-Čechovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v sobotu 25.9. a
2.10.od9do13hod.!
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,N
O
V
I
N
K
A

N
O
V
I
N
K
A

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,-

KUCHYŇSKÁ LINKA ZDARMA!

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.

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
RODINNÉ DOMY, CHATY

Prostějov,Vrahovickául.
AKCE! Při rezervaci bytu do 30.9. kuchyňská linka
vhodnotě60.000Kčzdarma!
Prodejnovýchbytů:
3x3+kk(80m2)
Kč1.999.000,2x3+kk(81m2)
Kč2.009.000,1x4+kk(94m2)
Kč2.302.000,--ZADÁNO!
Ukaždéhobytujevceněgaráž,balkon,sklep.

Tel.: 606 922 838

Pronájem sklad. haly 150m2 v Prostějově Drozdovicích. Vrata na dálkové ovládání, vjezd
do dvora,alarm. I na malovýrobu.
Cena: 7000Kč/měs. + inkaso

ŠIROKÁ NABÍDKA
KANCELÁŘSKÝCH
PROSTOR! INFO v RK!
Pronájem obchodu 60m2 v Prostějově.
Samostat.vchod, výlohy, kancelář. Možnost
parkování před obchodem.
Cena: 8000Kč/měs. + inkaso

Pronájem prodejny 95m2 a skladu 30m2 v
centru města. Možno využít i na služby.
Cena: 12 000Kč/měs. + inkaso

* 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.

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

Tel.:728 166 255
BYTY

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

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

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

PROJEKTY-VÝSTAVBA

Plumlov,okr.Prostějov
DNESCHATA,ZÍTRASTAVEBNÍMÍSTO!Prodej
dřevěné chaty v atraktivní lokalitě s výhledem na přehradu.Pozemeklzevyužítjakostavebnímístoovýměře
579m2.Novákomunikaceaveškeréinž.sítě.
Cena:Kč640.000,-

BYTY–PRODEJ:
1+1,Dobrovskéhoul.–DB,4.p.,34m2,lodžie,pl.okna
Kč630.000,2+1,ul.Šárka–DB,možnýpřevoddoOV,75m2,2.
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
Kč1.090.000,--SLEVA!
3+1,sídl.Svornosti–OV,85m2,4.p.,lodžie
Kč1.350.000,--SLEVA!

Nové projekty RD EUROLINE 2010
v naší kanceláři - 716 typových projektů RD.
Poradenství, konzultace, financování,
výběr pozemku.
RODINNÉ DOMY
Pronájem rodinného domu 3+1 s garáží a
se zahrádkou v obci Mostkovice.
12 000 Kč/měs.

Prodej přízem. RD k rekonstr. PVJihoslovanská, nyní obchodní prostory.
SLEVA! 830.000 Kč

Prodej přízemního RD 3+1 Němčice nad
Hanou, dvůr a zahrada s vl.studnou, skleníkem a 2 přístavky. ZP 180 m2, zahrada 198 m2.
NOVÁ CENA 790.000 Kč !
Prodej dvougeneračního RD 5+2+Z
Vilémov, okr. Olomouc. U domu dvorek se
zahradou. ZP 222 m2.
Cena 810.000 Kč
BYTY PRODEJ

Prodej 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 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:
nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
582 335 445
774 851 606
777 231 606
777 851 606

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

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

RD Dřevnovice
Tel: 777 231 606
Řad., cihlový RD.Vpřízemí 2+1 s možností vybudování 3 pokojů v podkroví. Topení na plyn
i tuhá pal.,studna i vodovod, kanalizace, septik,
Cena: 750.000 Kč

EXKLUZIVNĚ!
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.

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

Byt 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

Komerční objekty:

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

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

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.

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

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

BYTY – PRONÁJEM

NEBYTOVÉ PROSTORY

RD 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: 950.000,-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

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!!

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

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

NOVINKA: Byt 2+1 Werichova, Olomouc,
44m2, družstevní, panel, 6. patro, výtah, plastová
okna, ihned volný.
Cena:1.080.000,-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,
2
98m , 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: 1.590.000,-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

Domy prodej:
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

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

Pá: 9.00 - 12.00

Byty prodej Prostějov:

(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

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

◘ 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 2+1 OV, sídl.
Svobody,55m2, 2.patro, lodžie.
Cena 839 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 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:

◘ Prodej nadstandartního bytu
3+1, celková rekonstrukce, 2x
lodžie,vestavné spotřebiče, vestavná
skříň,posuvné dveře. Cena 1590 000
◘ Prodej cihlového bytu 2+1 v OV, 2.
patro, 54 m2, velký, pěkný.
Cena 1 020 000 Kč
◘ 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
Cena: 889 000 Kč
rekons. 44 m2,
◘ 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
◘ Pronájem 2+1 s balkonem a šatnou,
8.000 Kč/měsíc vč.ink.
54 m2,
◘ Pronájem zařízeného pokoje
v bytě 2+1, vhodné pro studenty
Cena: 2.500 Kč/měsíc
+ ½ inasa (cca 250 Kč)
◘ Pronájem 1+kk, balkon
5800 Kč vč. ink.
◘ Pronájem 1+kk s lodžií
5500 Kč vč.ink.

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
1+1, ov/p M.Pujmanové, PV
2+1, ov/c, Újezd, PV
3+1, ov/c,Vojáčkovo nám., PV

580.000,- Kč
650.000,1.250.000,- Kč
1.800.000,- 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

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., dvoupodlažní, 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 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., Zahradní ul., 1000 m2, el., voda, plyn.
přípojka. Pozemek 1500 m2, z toho zastavěná plocha 780 m2
Cena v RK
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

Vojáþkovo nám. 3,79601 ProstČjov
tel.:605 011 310, info@srdcerealit.cz
Za „DOHOZENÍ“ PRODEJE
NEMOVITOSTI-ODMċNA!
Hledáme makléĜe, spolupracovníky,
požadujeme pĜíjemné vystupování,
vzhled,pružnost,min.SŠvzdČlání,jednání s lidmizaškolíme,zajímavé ohodnocení!
B Y T Y prodej
1+kk,OV,sídl.E.Beneše
570.000,-Kþ
1+kk,OV,M.Pujmanové
599.000,-Kþ
1+1,OV,Dolní,34m2,lodžie
625.000,-Kþ
2+1,OV,V.Ambrose,56 m2
870.000,-Kþ
2+1,OV,ProstČjov, 55m2
650.000,-Kþ
2+1,OV,Svatoplukova,50m2 949.000,-Kþ
3+1,OV,Martinákova,
1.650.000,-Kþ
3+1,OV,sídl.E.Beneše
1.100.000,-Kþ
KRÁSNÝ BYT V CENTRU
3+1,OV,Vojáþkovo nám., cihla,4.p.,výtah
80 m2,lodžie,podlahové vytápČní,sklep,
po celkové rekonstr.
1.750.000,-Kþ
3+1 DB,Šárka,panel,1.p.,75m2,plast. okna,
výhodná investice
899.000,-Kþ
3+1,OV,BrnČnská,cihla,2xbalkon,90m2,
velký sklep,po kompl.rekonstr.,VOLNÝ!
cena je k jednání- DOHODA!!!
3+1,OV,Pod KosíĜem,balkon1.189.000,-Kþ
D O M Y prodej
1+kk,3+kk,Tovaþov,po celkové rekonstr.
cihla,terasa,dvĤr,zahrada
2.820.000,-Kþ
Novostavba,BedihošĢ 5+kk,dvojgaráž,krb,
okrasná zahrada,2xkoupelna,terasa, za
domem je samost.parcela-staveb.,VOLNÝ!
Bližší info i cena v rk
ŽÁDANÉ LOKALITY
RD 4+1,Vrahovice,vjezd,patrový,po
kompl.rekonstrukci,podlahové vytápČní
plast okna,balkon,ihned k bydlení velmi
pČkný!
cena v RK-DOHODA JISTÁ!
RD vícegeneraþní,ProstČjov,cihla,patrový,
3 byty,dvorek, zahrádka
2.990.000,-Kþ
RD Hruška,4+1,20-let starý,krb,okrasná
zahrada,dvojgaráž,k nastČhování 2.5 mil Kþ
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
1+1,centrum,vþetnČ poplat. 5.500,-Kþ
3+1,E.Valenty,3.p,cihla
7.000,-Kþ
3+1,centrum,po rek.,cihla
7.000,-Kþ
nebytové prostory,obchody,kanceláĜe...
Stavební pozemky…………

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

PLATBA V HOTOVOSTI

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

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

Volejte: 739 322 895
1+kk Kotěrova OV, cihla
585.000Kč
1+kk M. Pujmanové OV celk. rek. 630.000Kč
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
840.000Kč
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

1.490.000Kč

DOMY

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

350.000Kč
350.000Kč
739.000 Kč
750.000 Kč
2.200.000Kč

30. srpna 2010

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:

tel.: 607 915 184

RD 2+1 k pronájmu Prostějov
2000,-Kč + inkaso
RD 3+1 + pozemek 3500m2 Raková u
Konice 1.400.000,-Kč
RD 5+1 Mostkovice
5.700.000,-Kč
RD 5+1 Stříbrnice n/H
1.170.000,-Kč
RD ke zboru –Dobromilice 1500m2
pozemek
260.000,-Kč
RD 3+1 Olšany-Hablov
2.000.000,-Kč
RD 2+1 Otonovice /Hrubčice 259.000,-Kč
RD 5+1 Vyškov
3.788.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov –Vrahovice
2.600.000,-Kč
RD 1+1 Otaslavice
465.000,-Kč
RD 4+1, Mořice u Nezamyslic 995.000,-Kč
RD 6+2, Vícov okr PV
1.950.000,-Kč.
RD 6+1, PV-Domamyslice 3.685.000,-Kč
RD 2+1, Ohrozim
688.000,-Kč
RD 3+1, Vřesovice
650.000,-Kč
RD 4+1 zem.usedlost+pole 5000m2 –Horní
Štěpánov
850.000,-Kč

reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

NOVINKY:
Byty:

1+kk OV panel, E.Beneše, 29 m2, lodžie
659 tis.Kč
1+1 DB panel, E.Beneše 2
730 tis.Kč
735 tis.Kč
1+1 OV cihla, Krapkova, 40 m
1+1 OV cihla v RD, vybavený
830 tis.Kč
1+1 OV, Krasická
990 tis.Kč
1230 tis.Kč
1+1 v OV, Krasická, 45 m2, vl.kotel
1075 tis.Kč
1+1 DR cihla, Studentská,2 61m2, vl.kotel
900 tis.Kč
2+1 DB, Holandská, 44 m , pěkný
940 tis. Kč
2+1 DB cihla, Svatoplukova, 58 m22
989 tis.Kč
2+1 Ov panel, Sídl.Svobody, 55 m2
1289 tis.Kč
2+kk DR cihla, Studentská, 68 m (vl.kotel)
1.395 tis.Kč
2+1, cihla, Dykova, 58 m22,
1540 tis.Kč
2+1, cihla, Dykova, 58 m2
285 tis.Kč
3+1 Městský byt, 124 m , v centru
3+1 Okál, Pěnčín
410 tis.Kč
3+1 Okál, Přemyslovice
410
tis.Kč
835 tis.Kč
3+1 OV panel, Bohuslavice, 71 m2
995 tis.Kč
3+1 DB panel, Němčice n/H, 742 m2
e
1139 tis.Kč
3+1 OV, panel, E.Beneše, 61m , 2 lodži
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 110 m2,(zrekonstr.byt) 1450 tis.Kč
1485
tis.Kč
3+kk DR, Janáčkova, 79 m2, zrekonstr.
1499 tis.Kč
3+1 DR panel, Anglická, 79 m2, (lux.kuchyně)
j
á
dro
1679
tis.Kč
3+1 OV panel, Sídl.E.Beneše, 78 m2, zděné
1750 tis.Kč
3+1 OV, cihla, Sídl.Sport Kostel.n/H,2 80 m2
1760 tis.Kč
3+1 OV, panel, Martinákova, 852 m
3+1 OV, cihla, Brněnská, 81 m , (nadstandartní) 1890 tis. Kč
3+1 OV cihla, Vojáčkovo nám., (nádherný byt) 1960 tis. Kč
3,5+1 DR cihla, 86 m2, krásný, podkr.ložn., pracovna, spíž, zahrada, garáž, exklusiv
1990 tis.Kč/měs.

Pronájmy :

Apartmány - 6x, vhodné pro cesťáky, stavaře, kuchyně, roh.
vana, satelit,
400 Kč/postel, 600 Kč/2 postele, NOVINKA
1+1 Husovo nám.
5 tis.Kč + inkaso
1+1 Kostelecká,
5,5 tis.Kč/měs.+ inkaso
1+1 Slovenská
6 tis.Kč/měs.vč.inkasa
1+1 Krasická
7 tis.Kč/měs. vč.inkasa
1+1 Studentská
7 tis.Kč/měs. vč.inkasa
1+1 Čelechovice n/H,
3,9 tis.Kč/měs.+ inkaso
1+1 Pujmanové
6 tis.Kč+inkaso
1+1 Nerudova, v RD zařízený
6 tis.Kč vč.inkasa
1+1 E.Beneše,
5,1tis.Kč/měs.+ink.
1+1 Libušinka,
4,9 tis.Kč+ink., část.zař.
1+1 Určická,
5,5 tis.Kč vč.ink.
1+1 Krasická, část.zař.,
6,8 tis.vč.ink., NOVINKA
1+1 V.Outraty, část.zař.,
5,1 tis.Kč + inkaso
1+1 Vodní ul.
5 tis.Kč + inkaso.
2+1 Čelechovice n/H,
4,8 tis.Kč/měs.+ inkaso
2+1 Krokova
5 tis.Kč + inkaso, NOVINKA
5,8 tis.Kč + ink., NOVINKA
2+1 Fanderlíkova,
2+1 Tyršova
5 tis.Kč + inkaso, NOVINKA
8,5 tis.Kč+inkaso
2+1 Šlikova, vybavený, 88 m2,
2+1 Martinákova, část.vybav.,
6,8 tis.Kč vč.ink.
2+1 Dvořákova, v RD
6 tis.Kč+inkaso
2+1 Žeranovská, podkrov.byt, 2 lodžie
8 tis.Kč vč.ink.
2+1 Dolní, 3.patro, balkon,
6,9 tis.Kč/měs.+inkaso
2+1 Kotkova, v RD, podkr.byt,
6,5 tis.Kč/měs.+ink.
2+1 V.Škracha, v RD, zahrada
5 tis.Kč + inkaso
3+1 Svolinského,
6,2 tis.Kč + ink., NOVINKA
3+1 E.Beneše,
7,1 tis.Kč/měs.+inkaso
3+1 Partyzánská,
5,8 tis.Kč + inkaso
3+1 Karlov
8 tis.Kč/měs.+.inkaso
9 tis.Kč/měs.
3+1 Palackého, 124 m2
3+1 Martinákova, zaříz.,
8,9 tis.Kč vč.ink.
3+1 E.Valenty,
7,5 tis.Kč + ink., NOVINKA
3+1 Brno Řečkovice, vhodné
pro studenty 11 tis.Kč+inkaso
9,8 tis.Kč vč.ink.
4+1 Kotkova, v RD 100 m2, vl.kotel,
2+kk Melantrichova, v RD, sam.vch, gar., terasa, vybav.,
12,5 tis. Kčvč.ink.
4+kk v Držovicích, se zahr.,
7,5 tis.Kč/měs.
5+1 RD v Držovicích, s garáží, zahr., saunou 13 tis.Kč/měs.
40 tis./rok
RD V. Outraty, 80 m2, nejl.jako neb.prost.

Rodinné domy:

2+1 Otaslavice, k rekonstr., i jako chalupa
380 tis.Kč
1020 tis.Kč
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem,
101 m2
2
1950
tis.Kč
5+2 Vrchoslavice, zahr.516
m
3+kk Mostkovice, 430 m2, blízko Pluml.přehrady 2 280 tis.Kč
4+1 Plumlov, s dvor.a zahr.
2560 tis.Kč
3+1 Prostějov u Aquaparku,
se zahr., garáží
2575 tis.Kč
2270 tis.Kč
7+1 Vřesovice, 280 m2, velmi pěkný 2
2760 tis.Kč
3+1 Plumlov, v nádherné lokalitě,155 m
4+1 Hrdibořice
2770 tis.Kč (nový, s garáží, zahradou)
Rozest. RD v Kralicích n/H s garáží, dílnou, zahrad.
1460 tis.Kč
Další byty a RD - viz web RK.

Komerční prostory :

Obchod - nyní květinář., u centra
9 tis.Kč/měs.
Zajetý Klub s diskotékou - pronáj.,
10 tis.Kč/měs.
trafika - prodej, el., WC, zisková
67 tis.Kč
5 x trafika - prodej,
cena 25-70 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.

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

POZEMKY na RD :
Pozemek na RD – PV-Vrahovice
926m2= 982.000,-Kč
Pozemek na RD – Dobromilice
1500m2= 255.000,-Kč
Pozemek na RD – Kelčice
1340m2=650.000,-Kč
Pozemek na RD – Mořice
plocha1300a1400m2=1m2/260Kč

POZEMEK KOMERCE :
St.Boleslav – pozemek 79.000m2
cena v RK
Brandýs n/Laben – bytový dům
rozestavěný
cena v RK
Praha – pozemek na polyfunkční dům
cena v RK
Olomouc
50.800m2 = 1000,- Kč/m2
Olomouc-Vsisko 11.200m2 = 500,-Kč/m2
Pole –louka Drahany 21000m2 = 15,-Kč/m2
Pole- Senice n/H
54000m2 = 26,-Kč/m2

VYKOUPÍME :
POLE nebo LES od 5 ha a více.

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

Uzávěrka plošné
inzerce je
vždy ve čtvrtek
ve 14.00 hodin

Garáže:

- prodej, J.V.Myslbeka
172 tis.Kč/měs.
- prodej, Bedihošť
89 tis.Kč, NOVINKA
- pronájem, U splávku,
900,- Kč/měs.
- pronájem, Šmeralova ul.,
1000,- Kč/měs.
2 garáže - pronájem, Nám.Spojenců,
1500,- Kč/měs.
3 garáže - pronájem, Pod Kosířem,
cena dohodou
- pronájem gar.stání v suter.BD na Západní 750,-Kč/měs.
Další garáže - viz web RK.

Chaty a chalupy :

3+1 Seč, celor.obyv., 400 m2
640 tis.Kč, NOVINKA
450 tis.Kč
2+1 Laškov, zděná, 32 m2 2
2+1 Myslejovice, 399 m , v krásném prostř., cena dohodou
Chalupa v Rakové, velice pěkná,
1.100 tis.Kč

Pozemky :

Stav.poz.v Držovicích, 3 tis.m2, 590 Kč/m2, možná sleva, NOV.
Polnost,možno vyjmout z půd.fondu, 20 tis.m22, Pv, 275 Kč/m22
Stav.poz.- část. zasíť., Držovice, plocha 856 m , 935 Kč/m
Disponujeme pozemky v oblasti :
Prostějov, Bělecký mlýn, Ohrozim, Plumlov, Stražisko,
Otonovice, Ohrozim, Alojzov, Lešany, Otinoves, atd.
- viz. web RK
OSTATNÍ NEM.VČETNĚ FOTOGR.NA WEB.
STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL.ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

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

Pronajmeme garáže na Olomoucké ul.
Tel.: 608 811 174.

Koupím chatu na Prostějovsku. Mám
hotovost. 777 231 606.

Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.
Hledám ke koupi byt 3 + 1 v osobním
vlastnictví. RK nevolat. 777 231 606.
Prodám velký cihlový byt 1 + 1 v PV,
46 m2. Plovoucí podl. Klidná lokalita.
Cena 740.000 Kč. Tel.: 724 337 984.

Pronajmu nebytové prostory v PV, cca
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 RD s hospodářským stavením po rek. 3.300 000Kč. Tel.: 724
337 984

Pronajmu 3+1, 1+kk, 723 565 897.

POZOR, IPA!
doprodej všech druhů izolačních pásů proti vlhkosti

Koupím RD se zahradou i k opravám do 15 km od PV. Tel.: 739 356
746.

Hledám pronájem bytu 3 + 1 v
Prostějově. 774 851 606.

Pronájem garáže na Močídýlkách, el.,
800 Kč/měs. 776 03 55 57.

PR O N Á J MY

www.realitypolzer.cz

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

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

Volejte: 739 322 895

Volejte: 723 335 940

reality

Pronajmu garáž na Brněnské ul.
Elektřina, voda. Volná ihned. Tel.:
724 670 535.

Volejte: 732 285 189

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

reality

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

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

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
1+1 Šárka po celk rek.
5.720Kč vč. ink
2+kk Br. Čapků 60m2
3.500Kč+ink
2+kk Určická 44m2 po rek.
6.200 vč. ink
2+1 Špály 58m2+lodžie
6.800Kč 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

reality

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

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
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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.

VOLEJTE IHNED 605 433 462

www.centrum-reality.cz
Prodej RD 5 + 1 ve Ptení, zahrada,
vjezd. K bydlení i rekreaci. Cena
590.000 Kč. Tel.: 608 776 089.

NEPROPÁSNĚTE JEDINEČNOU ŠANCI

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

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
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.
Pronajmu 1 + 1, 45 m2, Krasická ul., 3.
NP. Příjemné bydlení. Tel.: 736 20 11
99.
Prodám RD, stáří 20 let, Hruška. Tel.:
603 534 795.
Prodej novostavby RD 4+1 v
Bedihošti se zahradou. Celková plocha 1.800m2, velmi pěkný. Tel.: 608
246 597

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.

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

Pronajmu byt 1 + 1. Dlouhodobě.
Tel.:776 810 375.

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

Pronájem 2 + KK po rek., cihla,
Tyršova ul. Cena 5.000 Kč + inkaso.
Tel.: 608 776 089
Pronajmu byt 2 + 1, 6.900 Kč/měs. vč.
ink., 604 821 112.
Prodám byt 3 + 1 s garáží ve dvoře,
OV, cihla, 3 min. od centra. Nízké měsíční náklady, plastová okna, byt ve
velmi dobrém stavu. Tel.: 774 848
170.

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.
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.

Prodám velký byt 95 – 30 m2 – půdní
mezonet v PV. Kousek od centra, cihla. Po rekonstrukci. Tel.: 724 337
984.
Pronájem bytu 2 + 1, 58 m2, V.Špály,
737 939 586- volat po 15. hod.
Koupím byt 3 + 1 v OV, lokalita Šárka,
Brněnská, Tylova a blízké okolí. Tel.:
728 200 007.
Hledám domek k celkové rekonstrukci nebo demolici do 20 km od PV, cena do 250t. Rychlá platba. Volejte 775
635 832.
Koupím pole, zahradu v Prostějově
nebo do1 km. Rychlá platba. Tel. 608
601 719.

Pronajmu byt 1 + 1, Určická, část. zařízený, 35 m2, cihla, plast. okna. 5.500
Kč vč. ink. Tel.: 777 18 05 63.
Nabízíme prodej řadového RD 3,5 + 1
v Mostkovicích, patrový, udržovaný.
Plyn, kanalizace, voda. Garanční fond
bydlení, tel. 774 101 818.
Nabízíme pronájem 1 + 1, ul.
Trávnická. Garanční fond bydlení, tel.
774 101 818.
Nabízíme prodej bytu 2 + 1, OV/P, 43
m2, udržovaný. Garanční fond bydlení, tel. 774 101 818.
Prodej RD 3 + 1 v Otinovsi, pozemek
97 m2, zahrada 112 m2. Plyn, veřejný
vodovod. Garanční fond bydlení, tel.
774 101 818.
Prodej zděné chaty 2 + 1 k celoroč. užívání ve Stínavě. Podsklepená, vodovod, studna, el.220/380 V, plyn, 1.350
m2. Garanční fond bydlení, tel. 774
101 818.
Nabízíme pronájem 3 + 1, ul.
Moravská, 74 m2, lodžie, šatna.
Garanční fond bydlení, tel. 774 101
818.
Prodám pozemek cca 3.000 m2 v PV.
cena 2.500.000 Kč. 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.
Pronajmu hezký byt po rekonstrukci 2
+ 1, v klidné lokalitě, v blízkosti centra. Velmi nízké náklady. Tel.: 720 706
085.
Pronajmu nekuřákům zařízený cihlový byt 1+1. Cena 6200Kč. Volný ihned. Tel.: 737 611 774

Bedihošť, okr. PV řadový RD 7+1 rozděleno na 2 bytové jednotky 2+1 a 4+1
s obývacím pokojem a kuchyní, 3 x sociální zařízení, zast. pl. 149m2, užitná
pl. 340m2, zahrada 152m2, krb, dvojgaráž. Cena: 3.990.000 Kč, tel. 773
631 631.
Prodám 2 + 1 v Konici, 1.NP, cihla,
OV. Tel.: 739 097 097.
Pronajmu garáž u Cílu. 20 m2, ponk,
svěrák, 1.000 Kč měsíčně. Tel.: 606
712 341.
SLENDER CLUB U DONY nabízí
levně k pronájmu vybavenou PEDIKÉRNU a další místnost k jakékoli
činnosti. Bližší info na 725 634 507.
Pronájem garsonky v centru PV po rekonstrukci. Info: 777 862 900.
Prodám RD ve Skalce, vhodný na chalupu i k trvalému bydlení, veškeré IS,
Cena dohodou. Celk. výměra 367 m2.
Tel.: 608 332 080.
Pronajmu byt 1 + 1 na Kostelecké ul.
Tel.: 607 919 040.
Pronajmu komerční prostory vhodné
jako prodejna, kancelář…o rozloze 50
m2. Na Kostelecké ul. Tel.: 607 919
040.
Prodám cihlový byt 3 + 1 v OV,
Brněnská ul. Neprůchozí pokoje, 2x
balkon, šatna, sklep 10 m2. Po kompletní rekonstrukci. Cena 1.750.000
Kč. Při rychlém jednání možná sleva.
Tel.: 604 487 707.
Pronajmu pěkný byt 3+1 v PV, 92 m2,
cihla. 602775607.

Řádková inzerce, sport

reality
Pronajmu zavedené pohostinství se
zahrádkou a diskotékou restauraci s
kuchyní (pro personál možnost ubytování). Tel.: 602 745 131.
Prodám byt 3 + 1, 78m2, DB,
Anglická ul., lodžie, částečná rekonstrukce. 1.250.000 Kč, ne RK.
Kontakt: 777 582 906.
Pronájem nebytových prostor v centru PV, 350 m2, 100 m2, 50 m2. Tel.:
777 618 587, 602 787 096.
Koupím byt 2 + 1 nebo 3 + 1 i v původním stavu v PV. Platba hotově.
Tel.: 776 878 002.
Pronájem 2 + 1, 6.000 Kč + ink. Tel.:
608 86 16 56.

práci
nabízí
Přijmu truhláře pro výrobu nábytku.
Praxe v oboru výhodou. Požaduji samostatnost, spolehlivost. Dobré platové podmínky. Tel.: 607 97 87 22.
Přijmeme řidiče na Iveco s vlekem
do 12T. ŘP. sk. E. Tel.: 605 248 001.
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.

Nabízím k pronájmu byt 2 + 1, v klidné části PV. nedalo centra, 7.900 Kč
vč. ink. Tel.: 602 558 388.

Přijmeme kuchaře/ku pro minutkovou kuchyni na HPP. Nástup možný
ihned. Tel.: 608 811 169, www.texmexrestaurant.cz

Prodám DB 3 + 1, cihla, zvýšené přízemí, vl. plyn. topení, klidné místo,
volný. Tel.: 724 31 66 33.

Do salónu v PV přijmu kosmetičku,
pedikérku nebo maséra s ŽL. Tel. 732
938 002.

práci
nabízí

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.

NABÍZÍM SERIOZNÍ PRÁCI U
ČESKÉ a.s.. OHLEDNĚ INFORMAČNÍ SCHŮZKY V KANCELÁŘI VOLEJTE 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.
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.
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.

Přijmu barmanku na pá + so do
klubu K90. Nástup od října 2010.
Tel.: 777 57 12 19.
Hledáme vhodné uchazeče na
pozice Operátor výrobní linky
Práce v mužském kolektivu, směnný
nepřetržitý provoz - harmonogram
Požadavky: SŠ vzdělání
Požadujeme: Pečlivost, flexibilita,
Komunikativnost. Nekuřák výhodou
Nabízíme: Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě, perspektivu.
Strukturované životopisy zasílejte
na adresu firmy: PROFROST a.s.,
J.B.Pecky 15, 796 01 Prostějov
nebo e-mailem: sekretariat@profrost.cz
Hledáme důchodce – vyučeného zámečníka na pozici údržbáře. Práce s
vysokozdvižným vozíkem, řidičský
průkaz skupiny B – výhodou. Praxe –
svařování CO2. Informace na telefonním čísle 582 330 218 – firma
Composite s.r.o., Mostkovice 529.
Přijmeme brigádně pracovníky/ce do
výroby
(chemický
provoz).
Podmínkou výuční list. Tel.: 602 792
729 – 7.00 – 14.00 hod.
rámeček
Rekonstr. RD – hledám zedníka na
dodělávky. Může být i důchodce.
Nabídky na SMS 731 577 416.
Nabízím
práci,
775752857.

přivýdělek,

práci
hledá
Hledám pracovníka na sjednávání zakázek malby, nátěry a tenkovrstvé
omítky, příp. spolupráci se stavební
firmou. Tel.: 731 958 139.

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.
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.

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
Nabídka práce za dobrý výdělek. Tel.:
723 814 330

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

Vzpomínka je trvalejší,
nežli květy nejkrásnější.
Květy uschnou, opadnou,
vzpomínky však
navždy zůstanou.

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.
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.
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.
OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK.
Tel.: 775 562 356.
Provádíme dokonalé strojové čištění
sedacích souprav a koberců. Milan
Revay, tel.: 582 38 23 25, 604 43 93
02.
Kompletní pokládka zámkové dlažby, stavby zídek a další stavební
práce. Super ceny. Volejte: 723 522
369.
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.

Prodám pšenici, ječmen za 350 Kč,
Ptení. Mob. 732 283 041.
Prodám dětskou postýlku 500Kč,
dětská autosedačka 200Kč, klokánka
500Kč (nový), dětské oblečení 1ks
od 10Kč. Tel.: 733 512 855
Prodám stroj na výrobu popcornů.
Profi. Cena 7.000 Kč. Tel.: 608 332
080.
Prodám brambory na krmení. Cena
300 Kč/q. Tel.: 731 209 035.

koupím
Koupím piano. Tel.: 776 85 85 00.

Dne 5.9.2010
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Marie KALVODOVÉ.
S láskou vzpomínají
dcera Alena s celou rodinou

Kdo v srdci žije, neumírá.

Koupím obrazy předních českých a
moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.
Sběratel koupí staré zlaté (Československé 1 – 10 dukáty 3.500 – 75.000
Kč). A stříbrné mince, bankovky, vyznamenání a numizmatickou literaturu - i celou sbírku. Solidní jednání.
Tel.: 603 161 569.
Porcelánové figurky značek:
Mišeň 5 – 20.000 Kč, Rosenthal 3 – 8.000
Kč, Volkstedt 1.500 – 5.000 Kč, Kodaň 2 – 4.000 Kč, Slavkov 1 – 3.000
Kč, Dux 500 – 1.500 Kč, a další. Tel.:
603 161 569.

auto - moto
SOBRA – AUTO.CZ, Žeranovská 3,
PV, Tel.: 608 93 30 33, 582 331 800.
Provádí veškeré opravy vozidel, diagnostika, ME a TK, náhradní díly –
prodejna, PNEUSERVIS.

Dne 5.9.2010
vzpomeneme nedožité 85.
narozeniny mého tatínka
pana Bohumila TŘÍSKY
z Prostějova,
(který zemřel 15.2.2010).
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera Miluška s rodinou

Na Ptenském hřbitově
sníš svůj věčný sen,
kam nám zůstala ke hrobu
cestička jen.

Koupím Škoda Octavia, Fabia,
uvítám 1. majitele, TDi i LPG, není
podmínkou. Tel.: 731 164 916.
Koupím Škoda Felicia, jakýkoliv
stav 1,3 i 1,9D. Tel.: 603 710 012.
Prodám os. vozidlo Renault Laguna
1,8 HDI, přebudováno na LPG.
Komfortně vybavené, po 1. majiteli.
Rok výroby 2002. Cena 100.000 Kč.
Kontakt: 777 582 980.

různé

Nabízím nátěry pozinkovaných
střech a izolace plochých střech. Kvalita, záruka. Tel.: 731 383 214.

Peníze oproti Vaší nemovitosti, vyřešíme i exekuce. Rychle. Tel.: 773
546 206.

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

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

www.azhubni.cz

Dne 31. srpna 2010
vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí milovaného manžela,
tatínka, dědečka, pradědečka,
pana Patra MUSILA
ze Ptení.
S láskou vzpomínají manželka
s celou rodinou.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

Tesařství Klimeš, provádí klempířské, pokrývačské, tesařské práce a
výroba pergol. Tel.: 602 75 64 28.
Čištění hrobů z terasa - přebroušením přímo na místě. Tel.: 721 817 009

Prodej, montáž, servis

rychle, levně

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

vzpomínáme

Údržba a práce na zahradě, sečení i
křovinořezem, osazování, pletí záhonů, tvarování – zástřih živých plotů,
keřů. Rychle, kvalitně. Tel. 737 867
950.

SATELITY,
POČÍTAČE

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.

prodám

Stěhování, vyklízení, 775 132 134.

Řidič s vlastním vozem Tatra, přijme
práci. Nejlépe PV, OL a okolí. Tel.:
606 128 277.

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

služby

WWW.VYPLATIMEDLUHY.CZ ,
T: 731 231 318.

Přivýdělek, Tel.: 602 810 644.

Salon v centru PV, přijme kadeřnice
na ŽL nebo na dohodu, pedikérky a
nehtové designérky na ŽL. Výhodné
podmínky, klientela zajištěna. Tel.:
608 508 897.
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LORD computer s.r.o.
Poděbradovo nám.2a
796 01 Prostějov
tel. 773 123 004,
582 331 412

Uzávěrka
řádkové
inzerce
je v pátek
3.září
v 10.00 hod

Pěstitelská pálenice Rynk - Kostelec
na Hané oznamuje zahájení sezony.
Příjem objednávek každou středu od
16.00 – 18.00 hod. a sobotu 9.00 –
12.00 hod. na tel.: 582 373 358.
Úklidové práce MIRIBURI provádí
strojové čištění koberců, čalounění a
veškeré úklidové práce. Tel.: 732 604
916, e-mail: miriburi@seznam.cz,
www.miriburi.estranky.cz. V případě
zájmu volat po – pá od 14.00 hod., so
od 9.00 hod.

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

Přijímáme objednávky na jahodníkové sazby. Tel.: 602 571 516, p.
Dostálová
Hledejte na www. ZELENI. prostejov. cz

seznámení
Vdovec 61/167 zajištěný, hledá ženu
k trvalému vztahu. Tel.: 774 809 845.

Dne 30.8.2010
si připomeneme 10. výročí úmrtí
pana Dušana FROHNA
z Kralic na Hané.
Vzpomínají syn Dušan
a dcera Erika s rodinou.

oznámení
Habro Prostějov pořádá počítačové
KURZY PRÁCE na PC už od 6.9. do
17.9. v rozsahu 40 hodin s akreditací
MŠMT. (MS OFFICE, Email, Soubory) - volejte 608/403010 nebo Habro, Hliníky 4, Prostějov, otevřeno
opět 8-20 hodin.

zvířata
Prodám štěně křížence labradora. Fenečka, černá, 6. týdnů. Cena dohodou. Tel.: 777 02 44 40.
Prodám york. ter. fenka 4měs. 4tisíce
Kč. Tel.: 722 594 610





Dne 18. srpna 2010
jsme se naposledy
rozloučili ve smuteční
síni na Mlýnské ulici v PV
s naší maminkou
a babičkou, paní
Vlastou ČEJKOVOU.
Kdo jste ji znali,
věnujte ji tichou vzpomínku.
Poděkování patří celému
kolektivu Soukromé
pohřební služby
pí. Václavkové.
Děti s rodinami.

Ostatní sporty
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MALÁ KOPANÁ: Pohárovým
Volejbalistky Prostějova Seriál beachvolejbalových turnajů Jana Horáková bronzová ve „svěťáku“ na horských kolech králem
na Prostějovsku Dubany!
dřou na náročnou sezonu „Koupelky 2010“ napsal letošní tečku
Ve středu první prověrka, přijede IZRAEL!
PROSTĚJOV - Z náročného
soustředění v Bojnicích už jsou
sice volejbalistky VK Modřanská Prostějov zpátky, avšak
dřina směřující nejen k obhajobě vydobytých pozic na tuzemské scéně, ale také k ještě lepšímu výsledku v Lize mistryň a
úspěšné premiéře ve Středoevropské lize, do níž se hanácký
oddíl přihlásil. Přestože dosti
podstatné slovo má v těchto letních dnech kondiční kouč Tomáš Malý, vše na povel má pochopitelně hlavní trenér Miroslav Čada se svým prvním asistentem Lubomírem Petrášem.
Ti mají momentálně k dispozici
devět hráček. Vedle osmičky, co
absolvovala zmíněný tréninkový kemp na Slovensku - Kubínová, Tomašeková, Hrončeková, Soaresová, Bramborová,
Lipicerová, Košická, Chlumská, je v plném zatížení i Milada
Spalová-Bergrová, která tak
prozatím odložila svoji mateřskou přestávku a do listopadu
by měla nahradit Corrinu
Ssuschkeovou, jež až do té doby
pobývá s německou reprezentací. Z dalších absentujících
hráček se nejdříve k týmu připojí Soňa Nováková, na dvě reprezentantky Izraele (Velikiyová, Artmenková-Šapošnikovová) pak čeká vrchol v podobě
mistrovství Evropy. „Takový je
holt úděl,“ pokrčil rameny Miroslav Čada, kormidelník prostějovských volejbalistek.
„Jestliže bych se měl ohlédnout
za dosavadním průběhem přípravy, která začala druhého srpna a
máme tudíž za sebou necelý měsíc, musím říct, že zatím všechno
funguje tak, jak má včetně zabezpečení hráček, což je v prvních
dnech a týdnech přípravy vždy
nejdůležitější. Díky tomu se holky můžou plně soustředit pouze
na tréninky a já jsem spokojen,“
poznamenal Čada, podle jehož
představ dopadlo i společné soustředění. „Byli jsme maximálně
spokojeni,“ souhlasně kývá hlavou. „Šli jsme do známého prostředí, které nám naprosto vyho-

vovalo. Je tam perfektní posilovna, k tomu jsme měli k dispozici
halu i regenerační linku a v celém
areálu jsme byli prakticky sami.
Celkově jsme na Slovensku udělali velký kus práce. Byla to nosná část celé přípravy,“ míní kouč
VK Modřanská. Na klubovém
webu také nastínil, jak vypadal jeden běžný den v Bojnicích? „První trénink byl vždy od půl desáté
do půl dvanácté dopoledne, druhá
fáze od půl páté do půl sedmé odpoledne a večer pak následovala
regenerace. Náplň přípravy byla
různorodá, kromě kondičních věcí jsme už začali také s herními
prvky.“
Nás také zajímalo, jak v současnosti vypadá zdravotní stav jeho
svěřenek. „Markéta TomanováChlumská po operaci kolena ještě
nemohla absolvovat všechno a
dokonce musela v posledních
dnech vysadit, když se jí zranění
obnovilo, ale už od pondělí (tj.
dnes - pozn.red.) by měla být v
pořádku. Menší problémy měla i
Šárka Kubínová, kterou rovněž ji
začalo trápit koleno a musela dokonce absolvovat artroskopickou
operaci kousku utrženého menisku. Už ale začala s lehkým tréninkem. Ostatní děvčata jsou naštěstí v pořádku.“
Po návratu do Prostějova trénuje
družstvo jednou až dvakrát denně
v domácích podmínkách, tento
týden pak již dokonce sehraje
úvodní dva přípravné duely. „Bude to ale mít duch vyloženě tréninkového charakteru. Dosud totiž jen probíráme základy techniky. Pauza byla dlouhá a je potřeba
se herně rozjíždět pomaleji a postupně. Navíc to není tak, že by
kondičním soustředěním jedna
část skončila. My pořád trénujeme hodně tvrdě a s důrazem na fyzickou kondici, neboť pouhý měsíc takovéhoto drilu zdaleka nestačí. Takže, kromě herních jednotek absolvujeme neustále i tu
fyzickou část,“ prozradil Miroslav Čada, že „leháro“ volejbalistky určitě nemají.
A jak se kouči zamlouvá zapracování nových členek družstva do

kolektivu? „U Veroniky Hrončekové není s adaptací žádný problém, protože coby členka slovenské reprezentace zná jak několik
hráček VK, tak i mě. V pohodě to
je také u Šárky Kubínové, jež má
bohaté zkušenosti z české extraligy a čerstvě i z nároďáku. Darina
Košická jako hodně mladá hráčka
u nás skočila do velkého volejbalu a z tohoto pohledu je v poněkud
složitější pozici, ale maká od prvního dne přípravy a vše zvládá
dobře. Tina Lipicerová naproti tomu prošla již mnoha kluby v řadě
evropských soutěží a s těmihle
zkušenostmi se adaptuje rovněž
bez potíží. Co se týká Anny Velikiyové a Táni Artmenkové, ty zatím absolvovaly jen několik tréninků, jinak se s reprezentací Izraele chystají na poslední fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy žen 2011. Jejich zabudovávání do týmu nás tedy teprve čeká,“ sdělil Miroslav Čada.
O schopnostech nejen nových
hráček se prostějovští fanoušci
mohou na vlastní oči přesvědčit
poprvé už tuto středu 1. září od
18:00 hodin, kdy VK Modřanská
sehraje v Městské hale-Sportcentrum DDM přátelské utkání
proti reprezentačnímu výběru Izraele pod hlavičkou All Stars! „S
vedením izraelského národního
týmu jsme navázali kontakty v
průběhu reprezentačních akcí.
Oni hledali možnost sehrání přípravných zápasů, tudíž jsme toho
využili a kromě našeho duelu
jsme byli prostředníkem k dohodě zápasů mezi Izraelí a Českou
republikou, jenž jsou na programu počátkem týdne v Brně,“ prozradil Čada, jakže se Izraelky vůbec na Hané, kde budou spát hned
dvě noci (od úterý do čtvrtku - pozn.red.) ocitly. „V samotných duelech budeme v této fázi moci těžko konkurovat takto kvalitnímu
národnímu výběru. Obzvlášť,
když nejsme kompletní. Věřím
ale, že i tak to bude pro nás přínosná prověrka.“ Hned na druhý
den se navíc „Modřanky“ vydají
do Polska k již tradičnímu měření
sil s týmem Bielsko-Biala. -pk-

PROSTĚJOV - V sobotní slunný den 21. srpna měl mužský beachvolejbal v Prostějově svátek.
Na pískových kurtech u prostějovského aquaparku si totiž dala
dostaveníčko opravdová prostějovská beachvolejbalová smetánka. Kumulace dvojic, které
slavily v uplynulých letech úspěchy, byla vysoká. Již avizovaný
návrat dvojice Křupka - Zatloukal nečekaně doplnili ti, na jejichž plážový skalp si brousí
svou techniku spousta dvojic. A
dosud marně... Radek Fojtík s
Pavlem Galíčkem opět opanovali poslední beachový turnaj tohoto léta, když tentokrát ve
svých rivalech dvojici Křupka Zatloukal nenašli své přemožitele. Cestu do Koupelek si nakonec
našlo osm mužských párů.
Základní skupiny po čtyřech dvojicích byly jen zahřívacím kolem
do závěrečného osmičkového pavouka, kde však bylo velmi důležité, jak skupiny dopadnou, protože
nasazení v pavouku opravdu pomohlo nejedné dvojice výš. Ve vyřazovacích bojích se dala úspěšně
předpovídat většina výsledků, s
výjimkou dvou utkání, které měly
svou vlastní šťávu. Prvním bylo
čtvrtfinálové utkání odvěkých rivalů a velmi dobrých přátel Gall Nový versus Křupka - Zatloukal.
Tyto zápasy se dají přirovnat ke
skládání stavebnice Merkur, až
takovým akcentem na přesnost
vynikají tato utkání a k vidění je
opravdu již velmi dobře zvládnutá technika u obou dvojic. Z po-

stupu do semifinále se nakonec
radovala ta v posledních letech
úspěšnější, tedy Křupka se Zatloukalem. Prohra Galla a Nového měla zřejmě pro tuto dvojici
psychický dopad, skončila totiž
nakonec až na posledním 8. místě.
Druhým peprným utkáním byl
bratrovražedný boj mezi sourozenci Kovalovskými. Starší Roman spojil své síly s velezkušeným plejerem Markem Sonnevendem a postarali se svým vítězstvím nad papírově silnější dvojicí Kovalovského bratra Radima a
jeho partnera Ondřeje Nováka o
milé překvapením turnaje, neboť
se jednalo o první společný turnaj
těchto hráčů a bylo jistě velmi hojivou náplastí pro Romana Kovalovského, který se dokázal statečně vrátit po vážném zranění na
volejbalová kolbiště.
Turnaj také vyložil poslední karty
na stůl a uzavřel dlouhodobou
soutěž King of the Beach. V konečném letošním žebříčku si nejlépe vedl Ondřej Novák (40 bodů). Na paty mu však šlapali s vahou velmi znatelnou Marek Sonnevend (38 b.) a Radim Kovalovský (37 b.). Jednalo se tak o nejtěsnější výsledek v historii prostějovského beachvolejbalu. Na kurty Beach Sportu Prostějov však
dorazily i tři páry žen, aby sehrály
poslední klání v letošním ročníku
o Queen of the Beach, která bohužel nesplnila očekávání pořadatelů, protože účast žen v tomto podniku byla velmi špatná. Nic to
však nemění na triumfu pohybově

WINDHAM (USA) - Poslední závod šestidílného seriálu Světového žen ve fourcrossu (jízda na horských kolech), který se jel v sobotu 28. srpna v americkém Windhamu dopadl skvěle pro Janu Horákovou (na snímku). Jezdkyně
SKC Prostějov, jíž marketingově
podporuje společnost TK PLUS,
skončila třetí jak v samotném závěrečném podniku, tak i v konečné klasifikaci Světového poháru!
Celé klání stejně jako závěrečný
závod vyhrála Anita Molciková z
Rakouska. Anneke Beertenové z
Nizozemska tak o pouhých 15 bodů uniklo čtvrté prvenství v SP za
sebou. Horáková tímto fourcrossovým kláním započala svoji měsíční misi na severoamerickém
kontinentu, kde se postupně zúčastní třech závodů horských kol.
Jak poslední, šestý podnik Světového poháru horských kol ve
fourcrossu (4x), který hostilo v

PLÁŽOVÉ BITVY NAD VYSOKOU SÍTÍ. Letošní ročník seriálu beachvolejbalových turnajů přinesl řadu zajímavých soubojů. Na tomto snímku vidíme
zápolit Marka Sonnevenda s blokujím Petrem Křupkou.
Foto: archív Beach Sport Prostějov
Beach Sport Prostějov
- je oddílem plážového volejbalu spadající pod TJ Pozemstav Prostějov a provozuje čtyři beachvolejbalové kurty u prostějovského akvaparku. Plážový volejbal v Prostějově píše svou historii od roku 1996,
kdy byl v areálu poblíž kuželny DTJ Prostějov vybudován první beachový kurt. V roce 2001 se pak přidal kousek poblíž (na starém koupališti v Koupelkách). V roce 2006 pak začal vznikat nový areál právě před akvaparkem. V průběhu čtyř let se podařilo vytvořit tradici beachvolejbalu v našem městě. Jeho obyvatelé tak mohou pasivně přihlížet turnajům pořádaným Asociací beachvolejbalu ČVS nebo aktivně sportovat a účastnit se turnajů pořádaných klubem Koupelky 2010.
Velmi významnou aktivitou klubu je již zmíněný pronájem beachvolejbalových kurtů.
zdroj: www.beachsport.cz
nesmírně nadané Kateřiny Sonnevendové, která prokázala svou
zkušenost a poradila si se svou
partnerkou Martinou Kubešovou s
mladšími dvojicemi, a stala se tak

vítězkou dlouhodobé soutěže.
Druhé místo v žebříčku obsadila v
sobotu absentující Kateřina Korhoňová a třetí skončila Lucie Vykydalová.
-jz, pk-

známe zápasový program žen VK Modřanská
v přípravě na sezonu 2010-2011
Prostějovské volejbalistky už
znají jízdní řád svých utkání
pro nadcházející ročník. V níže uvedeném programu přípravných i soutěžních duelů
může ještě samozřejmě dojít k
dílčím korekturám, ale v zásadě by se již nic moc měnit nemělo.

- sobota 25. září
Wroclaw – Prostějov10:00 hodin
sobota 25. září
Prostějov – Kieldrecht
18:00 hodin
neděle 26. září
o
Soustředění v Itálii
Turnaj v Polsku
konečné umístění 10.30 hodin
středa 15. září
Carpi - Pro- pátek 24. září
Prostějov – o bronz/12.30 hodin finále
stějov
18:00 hodin
Drážďany 17:00 hodin
První dva přátelské zápasy:
středa 1. září
Prostějov All Stars Izrael
18:00 hodin
čtvrtek 2. září
Bielsko-Biala – Prostějov
18:00 hodin

pátek 17. září
Parma
Prostějov 18:00 hodin
sobota 18. září
Busto Arsizio - Prostějov
18:00 hodin

Druholigový Sokol II. s novým trenérským velením, u prvoligových sousedů takřka vše při starém

Kostelecký Paták míří
do extraligového Brna
KOSTELEC N A HANÉ - Už tento čtvrtek, tj. 2. září 2010 od 19:00
hodin sehrají kostelečtí házenkáři
v domácím prostředí první z dohodnutých dvojutkání s extraligovým Přerovem. Odveta je naplánována na hřišti soupeře o týden
později a už následující sobotu 11.
září se mohou příznivci házené těšit na kvalitní souboje v rámci házenkářského turnaje - tradičního
„SEMO Cupu Kostelec na Hané
2010“. Letos se jej zúčastní druholigové týmy juniorů Karviné, rezervy Jičína a nováček soutěže,
družstvo Šumperka. Samotnou prvoligovou soutěž otevřou kostelečtí házenkáři hanáckým derby v
Litovli, které je na programu 25.
září 2010.
„Přípravu na novou sezónu jsme
zahájili v polovině července. První

týden to byla klasika včetně krosu
na Kosíř. Další tréninkové dávky
jsme si odkroutili v Mostkovicích
na písku. To se osvědčilo už vloni,
je to výborná průprava. Trénink na
pískovém kurtu zpevní hráčům
kotníky a posílí nohy. Pak už jsme
se připravovali v kosteleckém
sportovním areálu na běžecké dráze s umělým povrchem,“ vyjmenoval tréninkové zaměření kostelecký lodivod Alois Jurík, který
dále pokračoval. „Už týden pracujeme s míčem, nyní přejdeme plynule na nácvik herních prvků a čekají nás také začínají přípravná utkání. Jelikož upřednostňuji kvalitní soupeře, dohodli jsme se s vedením klubu na dvojutkání s extraligovým Přerovem, kvalitně obsazený bude i turnaj Semo Cup,“ potvrdil výběr soupeřů Jurík s tím, že
junioři Karviné patří k prvoligové
špičce a ani tým Šumperka trenér

UŽ BRZY TO VYPUKNE. Nejen házenkářům Kostelce na Hané finišuje
příprava na nový ročník. Jak dokazuje tento snímek z utkání proti Dvoru Králové, budou to opět velké a neúprosné bitvy! Foto: Jarmila Pospíšilová
nechce po loňské zkušenosti podcenit. Navíc v jeho řadách působí
dva ex-kostelečtí hráči nedávné
éry Petr Dopita a Tomáš Laštůvka
a podle kuloárové šeptandy šumperský tým při postupu do druholigové soutěže vydatně posiloval.
Ovšem ani kostelecký Sokol-HK
neusnul na vavřínech. „Kádr hráčů
je již pohromadě, po doléčení zranění už nastoupili do přípravy
všichni hráči,“ prozradil ke stavu
svého celku kouč házenkářů Kostelce na Hané. „Vrátil se i gólman
Michal Kaláb, který jarní část soutěžní sezóny vynechal. Tým posílí
nový zkušený hráč na postu křídla,
do konce měsíce by měly být vyřešeny všechny formality přestupu.
Na hostování do extraligového Brna, které bude letos nováčkem extraligy, byl uvolněn Jan Paták,
ovšem s tím, že prioritou bude domovský kostelecký klub,“ uvedl
Alois Jurík. Podle našich informací by měl navíc skončit s aktivní
hráčskou kariérou Richard Zají-

ček, naopak kostelecký starosta a
duše házené David Ševčík pokračuje!
I klub z Kostelce na Hané se zapojí do bojů o Český pohár. A jako prvoligový tým bude nasazen do
druhého kola. Své první utkání sehraje ještě před zahájením ligové
soutěže o víkendu 18.až 20. září,
soupeřem bude vítěz střetnutí Vsetín-Holešov.
„Máme pohromadě kvalitní tým,
moc doufám, že se nebude opakovat začátek loňské sezóny, kdy
jsme v přípravných utkáních přišli
o dva klíčové hráče kvůli zranění a
jejich léčení se protáhlo na několik
měsíců,“ zaklepal na dřevo šéf
kosteleckého HK Petr Kudláček.
Probíhající přípravu si pochvaluje.
„Kondiční tréninky připravuje
Tolja Vasyliev jako asistent trenéra. Myslím, že kluci budou dobře
připraveni. Oproti plánu sice vypadl z přípravy turnaj na Slovensku v
Martině, neboť finanční rozpočet
je napnutý nejen u nás, ale v jiných

klubech a rovněž tak na Slovensku. Martin turnaj nakonec nepořádá a ani se nezúčastní jako vloni
Semo Cupu,“ sdělil Kudláček. A
jaké jsou cíle HK z pohledu vedení? „V uplynulé sezóně jsme skončili na pátém místě a v toto rovině
si představuji naš účinkování v
soutěži. Hlavně hodně vzdáleni od
sestupových příček bez starostí o
udržení první ligy. Předpokládám,
že soutěž bude velmi vyrovnaná,
ale věřím, že jsme kvalitně připraveni a pokud se nám budou vyhýbat zranění, jsou naše ambice ještě
vyšší. Přál bych klukům, aby se
konečně dostali na bednu, což je i
moje osobní přání,“ postavil šéf
kostelecké házené Petr Kudláček
laťku poměrně vysoko.

V další sezoně již
bez Kosiny!
PROSTĚJOV - Příprava házenkářů TJ Sokol II. Prostějov na nový
soutěžní ročník jihomoravské skupiny druhé ligy začala hanáckému
týmu pod novým velením 12. července. První tréninkové dávky zaměřené na nabírání fyzické síly
hráči polykali na domácím stadionu „U Kalicha“, následně se po pětitýdenní hrubé přípravě přemístili
do sportovní haly RG a ZŠ Studentská. Po dvou týdnech herní přípravy absolvovali hráči už dvě přípravná utkání, a to s týmem Maloměřic a dorostenci Hranic na Moravě. Charakter těchto duelů byl
ovšem vyloženě tréninkový. V jednání je ještě účast na turnaji v Novém Veselí. K výrazným změnám
v kádru druholigového družstva
přitom nedošlo. Z důvodů legislativních změn Českého svazu házené už však nebude v Prostějově ho-

stovat odchovanec Jiří Kosina, který v loňské sezóně přestoupil do
Kostelce na Hané a hrál za oba týmy. A to bude pro prostějovské
družstvo docela citelné oslabení...
„Nicméně se vrátil náš odchovanec
Tomáš Valach, který byl čtyři roky
ve středisku mládeže v Zubří a byl
také členem širšího kádru juniorské reprezentace, což je za Kosinu
adekvátní náhrada. Je to levák na
postu spojky, hodně si od něho slibujeme a vkládáme do něj velké
naděje. Druhou posilou je další
prostějovský odchovanec David
Jurečka, který je v současné době
taktéž v Zubří, hraje ale první dorosteneckou ligu a může na limitovaný přestup hrát za náš tým v mužské lize,“ nastínil nové posily prostějovského družstva jeden z nových trenérů Tomáš Černíček. Tím
druhým mužem na lavičce se pak
stal Svatopluk Ordelt. Do mužského kádru pak byl definitivně přeřazen i Michal Burget, který ještě vloni hrál za dorostence a koncem sezóny už získával první zkušenosti v
utkáních druhé ligy ligy mužů.

„Posilou budou i starší dorostenec
Martin Bečička, který už také může startovat v soutěži mužů a gólman Ondřej Rášo, který dlouho v
družstvu působil a doplní duo kmenových brankářů,“ doplnil vyčerpávající informace Tomáš Černíček s tím, že v dorosteneckých kategoriích jsou i další kvalitní hráči,
kteří postupně budou muže doplňovat a tím pádem i omlazovat, což
je také vize prostějovského házenkářského oddílu. Stratégové TJ Sokol II. stanovili poměrně vysoké cíle hned pro nadcházející sezonu, v
níž by chtěli se svými svěřenci vybojovat jednu z medailových příček! „Hráčům věřím, stejně jako
jejich herním schopnostem a kvalitám. I když před sezónou se těžko posuzuje síla soupeřů. Družstvo je v plné síle a je připraveno k
ligovým bojům,“ dodal Tomáš
Černíček.
Do druholigové soutěže vstoupí
Prostějov domácím soubojem
proti Ivančicím, následně čeká házenkáře cesta do Bohunic.
-jap, pk-

Prostějovští házenkáři vstoupili
do Českého poháru VÍTĚZNĚ
UNIČOV - TJ SOKOL PROSTĚJOV 21:24 (11:11)
1. kolo Českého pohár v házené
mužů
Sestava a branky Prostějova: Kamenný, Rášo - Černíček 10, Závodský 4, Bydžovský 3, Valach 2, T.
Jurík 2, Nevrlý, Burget, Jurečka po
1, M. Jurík, Ordelt, Raška. Trenérský tandem: T. Černíček - S. Ordelt
První vážnější prověrkou pro házenkáře Prostějova se stala sobotní

předehrávka úvodního kola Českého poháru, k němuž Sokol II. nastoupil v Uničově, který letos sestoupil do divizní soutěže. Po výhře 24:21 postoupili svěřenci nově
složené trenérské dvojice T. Černíček - S. Ordelt do kola druhého,
kde jim bude v termínu od 18. do
25. září soupeřem vítěz duelu Juliánov – Napajedla. Prostějovští přitom budou mít výhodu domácí palubovky.
-jap, pk-

VÝSLEDKY SVĚTOVÉHO
POHÁRU VE FOURCROSSU ŽEN:
závod ve Windhamu: 1. Molciková (Rak.), 2. Buchananová
(Austr.), 3. Horáková (ČR), 4.
Beertenová (Niz.), ... 6. Labounková (ČR).
KONEČNÉ POŘADÍ (po šesti
závodech): 1. Molciková 385 bodů, 2. Beertenová 370, 3. Horáková 270, ...5. Labounková 150.

které jsem vyšla na třetím místě,
které se mi podařilo udržet až do
cíle,“ sdělila J. Horáková.
V celkovém pořadí Světového poháru se tak šestadvacetiletá reprezentantka umístila taktéž na skvělém 3. místě. „Škoda jen těch dvou
závodů, které jsem musela vynechat kvůli kláním BMX, protože
po těch třech závodech byla v průběžném pořadí na první příčce,
takže to celkově mohlo být i na

výsledky jany horákové
ve světovém poháru

1. závod Belgie
2. závod Slovinsko
3. závod Skotsko
4. závod Rakousko
5. závod Itálie
6. závod USA

1. místo
5. místo
1. místo
nezúčastnila
nezúčastnila
3. místo

konci třebas ještě veselejší,“ napsala Večerníku přímo z USA Jana Horáková, na kterou nyní čeká
přelet do Kanady, kde je na programu mistrovství světa v horských kolech. „Jana by si tam určitě ráda spravila chuť po nevydařeném světovém šampionátu v
bikrosu,“ poznamenal Vít Horák.
„Poté bude následovat přelet zpět
do USA, kde vymění horské kolo
za BMX a bude bojovat již o
olympijské body v seriálu Světového poháru tohoto odvětví,“ dodal bratr a osobní kouč.
-pk-

Velké finále Poháru Drahanské vrchoviny MTB se jede v sobotu v Bukové
BUKOVÁ - Velká cena obce Buková završí letošní ročník seriálu závodů o Pohár Drahanské
vrchoviny MTB „Merida-Delikomat-Grena Cup“. V pořadí
desátý a poslední závod bude
taktéž závěrečným finále a startuje již tuto sobotu 4. září od 9:30
hodin v prostorách Bukovského
lomu.
O Pohár Drahanské vrchoviny
MTB „Merida-Delikomat-Grena
Cup“ bojují závodníci na horských
kolech už od roku 2003. V letošním roce se seriál deseti podniků
jel v obcích tří krajů. Na Prostějovsku se jela Velká cena Protivanova
a Drahan, Buková je tak třetím
místem v regionu. První závod
startuje v polovině dubna a po čtyři měsíce usedají závodníci na svá
kola v každém počasí vždy o víkendu každé dva týdny. Přes svou
náročnost zažívá tato úspěšná bi-

ková tour exodus - v databázi závodníků je již kolem tisícovky
jmen.
Finálový závod pořádá Obecní
úřad spolu s TJ Sokol v Bukové.
Trať vede pastvinami s náročnou
pasáží v Bukovském lomu. Jede se
ve všech věkových kategoriích žáci, junioři, muži i ženy podle dispozic na okruzích cca 350, 1400 a
3000 metrů. Ve zmíněných 9.30
hodin odstartují nejmladší dívky,
starty dalších kategorií následují
po půlhodinách. Poslední žákovská kategorie rozjede svůj závod
cca v 11:30 hodin, po jeho dojetí
budou vyhlášeny výsledky. Odpoledne se následně představí dospělí - od 12:30 hodin junioři, juniorky a muži-„hobíci“, poslední start
v cca 13,45 pošle na trať ženy, muže Elite a Masters. Vyhodnocení
kategorie dospělých následuje po
posledním dojezdu.
-jap-

Prostějovští lukostřelci
mají blízko k titulu
OSTRAVA/PROSTĚJOV – V
Kostelci na Hané se tento víkend
rozhodne o nových mistrech
České republiky v týmových
soutěžích mužů i žen. Právě v
prostějovském regionu se totiž
uskuteční závěrečné, čtvrté 1. ligy závodu „FITA TARGET
2010“. Jejich pořadatelem je
tamní lukostřelecký oddíl TJ Sokol Kostelec na Hané, který
účastníky sezval 4. a 5. září areálu golfového hřiště v Legionářské ulici. Časový rozpis hovoří o
tom, že sobotní zahájení střelby
FITA je naplánováno na 10:00
hodin, nedělní soutěž družstev
první ligy pak vypukne v 9:15
hodin. Po skončení tohoto klání
pak pokračuje závod jednotlivců. Z nejlepší výchozí pozice
vstupují do rozhodujícího klání
muži LO TJ OP Prostějov a ženy
LO TJ Mariánské Hory-Ostrava, které po třech dějstvích vedou průběžné pořadí. Domácím
lukostřelcům Kostelce na Hané
patří pátá pozice, ženy TJ Sokol
byly ze soutěže v prvním kole vyloučeno.
Jak probíhalo třetí kolo lukostřelecké ligy družstev, které proběhlo v

Ostravě. Kvalifikace družstev se
střílela na olympijskou sestavu
2x70m, po níž následovaly eliminační souboje. Prostějovští lukostřelci nezaváhali a z Ostravy si odvezli opět plný počet bodů jak z
kvalifikace, tak i z eliminace. Závod si pochvaloval zejména Martin
Bulíř, který si v kvalifikaci nástřelem 664 bodů zlepšil svůj osobní
rekord z roku 2004. „Ale i naši mladíci se pochlapili, František Hajduk si vytvořil osobní rekord 631
bodů, Kamil Kovář v kvalifikaci si
vytvořil letošní nejlepší výkon za
nástřel 614 bodů,“ přidala spokojená Magda Majarová, předsedkyně
LO TJ OP Prostějov. Těmito výsledky zvítězili její svěřenci v kvalifikaci před svými soupeři o více
jak 100 bodů a vyrovnali český rekord družstev z roku 2004 celkovým nástřelem 1912 bodů! Také
eliminací prošel prostějovský celek bez zaváhání. „Je vidět, že jsou
kluci sehraní a ostatní družstva převyšovali právě bezchybným výkonem,“ usmívala se Majarová.
Poděkování patří také sponzorům:
Norma R.Z.s.r.o.,město Prostějov,
Olomoucký kraj, Plastimex Prostějov.
-pk-

POŘADÍ 1. LIGY DRUŽSTEV ČR
MUŽI: 1. LO TJ OP Prostějov 42 bodů, 2. Sokol Vršovice 23, 3. Start Praha
23, 4. Start Brno 22, 5. TJ Sokol Kostelec na Hané 21, 6. Arcus Plzeň 18, 7.
LK Votice 17, 8. LK Plzeň 2
ŽENY: 1. LO TJ Mariánské Hory-Ostrava 20, 2. LK Votice 13, 3. LK Arcus
Plzeň 8, 4. TJ Sokol Praha-Vršovice 3, - TJ Sokol Kostelec na Hané družstvo
vyloučeno
DOSÁHNOU NA
TITUL? Lukostřelecké družstvo mužů
TJ OP Prostějov ve složení Košťálek Jiří,
Bulíř Martin, Hajduk
František, Hajduk
Milan, Kovář Kamil si
jede do Kostelce na
Hané pro titul. Foto:
archív M. Majarové

VRBÁTKY - Těsně před startem
nového ročníku soutěží malé kopané na Prostějovsku se vracíme
k finálovému turnaji „O Pohár
města Prostějova“, který se odehrál již koncem června ve Vrbátkách. Závěrečného klání se zúčastnili vítězové semifinálových
turnajů - dva týmy z Duban Sokol
a DD Sport, SK Kobra Kobeřice
a AC Čelčice. Z celkového prvenství se radoval tým Sokolu
Dubany, který prošel kláním bez
ztráty bodu. Na druhém místě
skončil další dubanský tým DD
Sport, třetí příčku obsadily Kobeřice a čtvrté místo zůstalo na kolektiv z Čelčic.
„Pro všechny celky šlo o úspěšné
zakončení sezóny 2009-2010,
protože pohárového turnaje se
zúčastnilo celkem čtyřiadvacet
týmů. Závěrečného turnaje se na
výbornou zhostila obec Vrbátky,
za což patří i poděkování panu
starostovi Ivo Zatloukalovi a
všem, kteří se podíleli na zdár-

ném chodu celé akce, které se jako host zúčastnil také předseda
OS ČSTV Prostějov Ladislav Pospíšil,“ sdělil Večerníku Pavel
Kočíb, předseda OS Českého
svazu rekreačního sportu Prostějov. Právě on společně s místopředsedou sdružením Lubošem
Vozihnojem a revizorkou OS
ČSRS Prostějov Jiřinou Kučerovou předali všem finalistům poháry a rozhodčím Bohuslavu
Krátkému a Bedřichu Líznovi
pamětní listy.
Výsledky turnaje: SK Kobra Kobeřice - Sokol Dubany 0:5, DD
Sport Dubany - AC Čelčice 5:1,
Sokol Dubany - AC Čelčice 7:2,
Kobeřice - DD Sport Dubany
4:4, DD Sport Dubany - Sokol
Dubany 0:1, Čelčice - Kobeřice
0:2.
Konečné pořadí: 1. Sokol Dubany 9 bodů/skóre 13:2, 2. DD
Sport Dubany 4/10:5, 3. SK Kobra Kobeřice 4/6:9, 4. AC Čelčice
0/3:14.
-kopa, pk-

Šachový turnaj „U Abrahámka“ už V SOBOTU!
PROSTĚJOV - SK ROŠÁDA
Prostějov pořádá už tuto sobotu 4. září 2010 v rámci akce
„Sportuj s námi“ 8. ročník šachového turnaje pod širým nebem pro rekreační šachisty i registrované hráče „LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI“. Hrát se
bude švýcarským systémem na
sedm kol v prostorách lesoparku Hloučela Občerstvení „U
Abrahámka“ tempem 15 minut na partii pro každého hráče. Prezentace startujících proběhne mezi 8:15 a 9:00 hodin.
Předpokládaný konec turnaje
je naplánován na 14:50 hodin.
Pro všechny hráče jsou připraveny věcné ceny.
Startovné u hráčů bylo stanoveno

AŤ SVÍTÍ SLUNCE, NEBO LEJE, MTB NA HORSKÝCH KOLECH SE
JEDE.Poslední dva ročníky Velké ceny Bukové provázelo deštivé počasí a trať
byla rozbahněná. Ani to však jezdce neodradilo a vydali se na trať. Jak tomu bude
letos?
Foto: archív

Rozhodnutí padne o víkendu v Kostelci

Házenkáři Kostelce na Hané i Prostějova již jsou v plné přípravě
Už pouze necelý měsíc zbývá do zahájení ligových bojů nového
ročníku 2010-2011 v házené mužů, přičemž jak první, tak i druhá liga s regionálními zástupci odstartují o víkendu 25. a 26. září
2010. Oba celky - TJ Sokol Kostelec na Hané-HK i Sokol II. Prostějov se tak již od poloviny července pilně připravují na zahájení mistrovských bojů a nejinak je tomu i v těchto dnech. Po přípravě zaměřené na fyzičku už oba házenkářské kluby postupně
přecházejí na zdokonalování herních dovedností, tréninky s míčem a mají už sjednaná přípravná utkání. Oba týmy také naskočí do soutěže Českého poháru, který svůj program zahájí úvodním kolem o nadcházejícím víkendu. Zatímco první kolo odehrála pouze družstva z druholigové soutěže včetně Prostějova, který si svůj úvodní duel úspěšně předehrál již v sobotu v Uničově,
tak do druhého dějství jsou už nasazeny týmy první ligy a chybět
tedy nebude ani Kostelec na Hané.
Avizovanou dvoustranu, která má zmapovat účinkování obou regionálních zástupců v ligových soutěžích v uplynulé sezoně, najdete na stranách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku z technických důvodů až těsně před startem nového ročníku. Chybět nebudou pochopitelně ani informace a veškeré novinky týkající se
nadcházejících bojů v 1., resp. 2. lize ČR.
-jap, pk-

USA nevelké horské středisko
Windhamm cca 250km severně
od New Yorku, probíhalo, nám
popsal Vít Horák, bratra a osobní
trenér účastnice posledních olympijských her v Pekingu. „Windham připravil pro ´foucrossaře´
poměrně těžkou dráhu, se kterou
se muselo poprat osmnáct žen a ta-

ké zhruba padesátka mužů. Z páteční kvalifikace postupovalo do
sobotního finále šestnáctka nejlepších, což Jana Horáková naplnila měrou vrchovatou, když dojela na pátém místě. V sobotním závodě, který startoval v jednu hodinu našeho ranního času Jana jak
ve čtvrtfinále, tak i semifinále dominovala perfektním startem, kdy
celou dráhu až do předposlední rovinky vždy vedla, ale v předposlední zatáčce udělala pokaždé
malou chybu a byla předjeta na
druhou, naštěstí taktéž postupovou pozici,“ popsal úvodní vystoupení jezdkyně Vít Horák. Sama rodačka z Tištína k tomu dodala: „Předposlední zatáčka byla
hodně rozbitá a byly v ní velké výmoly, což mě pokaždé trochu rozhodilo. Této chyby jsem se chtěla
ve finále vyvarovat, ale bohužel
sem nejela od startu úplně dobře a
v první zatáčce byla strkanice, ze

takto: amatéři - mládež do 18 let
ZDARMA, dospělí 20 Kč, registrovaní hráči - mládež do 18 let 20
Kč, dospělí 40 Kč. V ceně startovného zajištěno drobné občerstvení, v místě akce k dispozici
bufet.
Ředitelem turnaje je Jiří Novák,
Melantrichova 18, 796 01 Prostějov, telefon 582 341 505, mobil
776 331 548, e-mail sk_rosada@centrum.cz.
Sponzoři: Otmar Jodl-Občerstvení „U Abrahámka“, Studio Talisman, ing. S. Matvejevová-Bočkarevová.
SK ROŠÁDA Prostějov hraje a
podniká všechny svoje sportovní
akce za veřejné finanční podpory
města Prostějova.
-rk-

MALÁ KOPANÁ: Už v sobotu startuje nový ročník
Zatímco na uplynulý ročník dlouhodobého klání „O pohár města Prostějova“ v malé kopané ještě pomalu dosedá prach, již o nadcházejícím víkendu se na šesti místech
roztočí kolotoč turnajů nové pohárové sezony. Do klání s
letopočtem 2010/2011 zasáhne opět čtyřiadvacet týmů,
jak informujeme na jiném místě této dvoustrany, triumf
obhajují hráči Sokolu Dubany. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám přináší kompletní harmonogram šesti turnajů, přičemž postupovat by měly shodně dva celky.

skupina „C“, sobota 4. 9. 2010, hřiště Dobrochov:9:00
Dobrochov - Zavadilka Prostějov, 9:40 Juniors Hluchov Katastrofa Prostějov, 10:25 Zavadilka Pv - Katastrofa Pv,
11:05 Dobrochov - Juniors, 11:50 Juniors - Zavadilka Pv,
12:30 Katastrofa – Dobrochov
skupina „D“, sobota 4. 9. 2010, hřištěVrbátky:9:00 DD
Sport Dubany – Smržice, 9:40Amatér 1993 - Dřevnovice,
10:25 Smržice - Dřevnovice, 11:05 DD Sport - Amatér
1993, 11:50 Amatér 1993 - Smržice, 12:30 Dřevnovice DD Sport
POHÁR MĚSTA PROSTĚJOVA 2010/2011 - pro- skupina „E“, sobota 4. 9. 2010, hřiště Čelčice:9:00 Čelgram základních skupin
čice - Zero Prostějov, 9:40 Griffins Prostějov - Chaloupka
skupina „A“, sobota 4. 9. 2010, hřiště Dubany: 9:00 ho- Prostějov, 10:25 Zero Pv - Chaloupka Pv, 11:05 Čelčice din Sokol Dubany - Chachar, 9:40 Mexiko - Laškov, 10:25 Griffins Pv, 11:50 Griffins Pv - Zero Pv, 12:30 Chaloupka
Chachar - Laškov, 11:05 Sokol Dubany - Mexiko,11:50 Pv - Čelčice
Mexiko - Chachar, 12:30 Laškov - Dubany
skupina „F“, sobota 4. 9. 2010, hřiště Skalka: 9:00 Skalskupina „B“, sobota 4. 9. 2010, hřiště Kobeřice:9:00 Ko- ka - Ariston Prostějov, 9:40 Ladzimil Čehovice - Plumlov
beřice - Betis Prostějov, 9:40 Monsters Prostějov - Vrbát- 10.25 Ariston Pv - Plumlov, 11:05 Skalka - Ladzimil Čeky, 10:25 Betis Pv -Vrbátky, 11:05 Kobeřice - Monsters Pv, hovice, 11:50 Ladzimil Čehovice, 12:30 Plumlov – Skal11:50 Monsters Pv - Betis Pv, 12:30 Vrbátky - Kobeřice
ka.
-kopa, pk-

NEVÍDANÉ! Na US Open má prostějovský tenis ve dvouhře sexteto želízek
Další členové TK Agrofert se představí v deblu a juniorských soutěžích
NEW YORK (USA)/PROSTĚJOV - Skvělou vizitku bude mít
prostějovský tenis na závěrečném
grandslamovém turnaji roku, který
startuje právě dnes v New Yorku.
Díky překvapivému postupu Dušana Lojdy z kvalifikace do hlavní
soutěže nasadí v Americe TK Agrofert do hry hned kvarteto mužů a
tradičně i dvě tenistky. Na šťastnou
sedmičku mohla ekipu z Hané doplnit Petra Cetkovská, která však z
kvalifikačního síta neprošla. Palce
tudíž budeme kromě Lojdy držet
ještě tradičním želízkům Berdychovi, Štěpánkovi, Hájkovi, Šafářové a Kvitové. Obzvlášť zajímavé
bude sledovat, zda-li sedmý hráč
světového žebříčku ATP Tomáš
Berdych dojde po pařížském semifinále a wimbledonském finále třebas ještě někam dál... Ostatně například švédská legenda Björn
Borg tipuje prostějovského hráče
na piedestal celkového vítěze!
Optimismus ale mírní skutečnost,
že dosavadním maximem české
jedničky na betonech ve Flushing
Meadows jsou tři osmifinálové
účasti.
Čtyřiadvacetiletý Tomáš Berdych
prožívá sezónu snů a přestože v posledních týdnech musel překonávat
jisté trable zdravotního charakteru

a ani herně to nebylo úplně optimální, na New York se cítí stoprocentně připraven. Coby sedmý nasazený se utká v prvním kole US
Open s francouzským tenistou Michaelem Llodrou, s nímž se prozatím utkal na okruhu ATP třikrát s
pozitivní bilancí 2:1. Naposledy
proti sobě nastoupili předloni na
grandslamovém Roland Garros,
kde však byl úspěšnější domácí
hráč. Přesto je „Berďa“ vysokým
favoritem tohoto duelu. V případě
očekávaného postupu narazí současná česká jednička na vítěze souboje Hanescu - Berlocq a jestliže
bude postupovat i Radek Štěpánek,
který je nasazený jako číslo 28, postaví se oba daviscupoví reprezentanti ve třetím dějství proti sobě!
Štěpánek musí k této metě překonat
dalšího Francouze Juliena Bennetaua, se kterým má zápasovou bilanci také 2:1. Obě vítězství zaznamenal na tvrdém povrchu, naposledy před dvěma lety v Métách. Ve
druhém kole by jednatřicetiletý tenista, vracející se na okruh po delší
přestávce, narazil nejspíš španělského hráče Robreda, který se na
úvod střetně s Lukášem Rosolem,
jenž stejně jako Lojda postoupil do
hlavní soutěže z kvalifikace. Pokud
se jeden z dvojice Berdych - Štěpá-

nek prokouše do čtvrtfinále, utká se
v něm nejspíš s turnajovou čtyřkou
Britem Andym Murraym, o kolo
dál může vyzvat světovou jedničku
Rafaela Nadala. Třetí český zástupce v hlavní soutěži Jan Hájek se o
postup do druhého kola střetne s
domácím devatenáctým nasazeným hráčem Mardym Fishem, finalistou z grandslamové generálky
v Cincinnati. Pokud by dokázal překvapit, narazil by Hájek na Cuevase a pak už by potkal ta největší esa
- ve třetím dějství Kypřana Baghdatis, ve čtvrtém pak Srba Djokoviče.
Na kvarteto doplnil český mužský
tenis na US Open 2010 Dušan Lojda, který si tak rovzpomněl na své
slavné časy v New Yorku, kde před
čtyřmi lety ovládl juniorku! Nyní
zvládl všechny tři kvalifikační nástrahy, když postupně zdolal KingTurnera z Nového Zélandu dvakrát
6:2, Australana Jonese 7:5, 3:6, 6:3
a nakonec Kolumbijce Roberta Faraha 7:5, 6:4 a již teď tak má jistotu,
že se posune ze 172. místa žebříčku,
které mu patřilo v uplynulém týdnu.
Nebylo by ovšem na škodu, kdyby
svoji neworskou jízdu natáhnul... V
premiéře mužského US Open jej
ovšem čeká Němec Petzschner, 51.
hráč ATP. Ovšem kdyby se štěstíčko naklonilo, mohl by si Lojda zku-

sit, jaké to je zahrát si s Djokovičem!
V ženské dvouhře má český tenis
devítinásobné zastoupení, k TK
Agrofert Prostějov hlásí klubovou
příslušnost dvě z nich. A shodou
okolností se jedná o ty nejlepší a tím
pádem i nejsledovanější dámy. Nasazená šestadvacítka Lucie Šafářová čekala stejně jako Benešová na
soupeřku z kvalifikace, kterou se
nakonec stala Rakušanka Paszeková. V případě zvládnutí této nástrahy by se Šafářová utkala s vítězkou
duelu Keothavongová - Chan
Yung-Jan a již ve 3. kole by mohla
vyzvat nasazenou jedničku a loňskou finalistku Caroline Wozniackou z Dánska! Pokud by se jí podařilo největší favoritku zaskočit, čekala by je další palba - Ruska Šarapovová. Podobně jako muži i Petra
Kvitová, nasazená jako číslo 27, sehraje české derby a to už v prvním
kole, kdy se střetne s Lucií Hradeckou. Kvitové, která je v New Yorku
vůbec poprvé na grandslamu nasazená, se od úspěšné semifinálové
účasti ve Wimbledonu nedaří, čtyřikrát za sebou vypadla v 1. kole. Lucii Hradecké se nedaří v celé sezoně, úvodní zápas prohrála hned jedenáctkrát a v žebříčku klesla na
123. místo. Na okruhu WTA se tyto

hráčky dosud neutkaly. Pokud by
Kvitová prošla nejen přes Hradeckou, ale s největší pravděpodobností také přes Baltachaovou ve druhém dějství až do třetího kola, čekala by ji nejspíš obhájkyně trofeje
Kim Clijstersová z Belgie. Na trio
mohla zvýšit prostějovskou účast v
ženském pavouku Petra Cetkovská. Momentálně 182. hráčka světového žebříčku WTA vstoupila do
kvalifikace dobře, když porazila
Buyukakcayovou z Turecka 7:5,
6:4, aby stejným poměrem ve druhém kole podlehla Slovence Kučové a snu o startu v hlavní soutěži se
tak musela vzdát..
Jako to už při grandslamových podnicích chodí, na programu nejsou jen
dvouhry. V deblových soutěžích
vkládá prostějovský tenis opět největší naděje do Lukáše Dlouhého,
který bude startovat jak v mužském,
tak i smíšeném páru. Představit by se
měli i další hráči a hráčky TK Agrofert a velké želízko bychom měli mít
i v juniorské soutěži, v níž by měl pokukovat po solidním výsledky Jiří
Veselý, nedávný vítěz mládežnické
olampiády ze Singapuru v deblu.
Zápasy US Open můžete sledovat v přímých přenosech na obou
programech stanice Eurosport.
-pk-
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„Typ jako je Michal, nám v mužstvu chybí,“
říká k možnému angažmá Bartoška šéf klubu
PROSTĚJOV - Jak informujeme v „TRHÁKU TÝDNE“ na
straně 13, vrací se do prostějovského hokeje jméno Michala
Bartoška.
Nejedná se však o žádné zapojení
bývalého spolumajitele HK Jestřábi, ale o jeho stále ještě talentovaného syna, který koketuje s myšlenkou na návrat do prostějovského dresu. Zda-li se však nedávno nadějný odchovanec, který již
vystřídal týmy Olomouce, Opavy,
Třince, Slavie Praha, Sarezy Ostrava a momentálně je kmenovým
hráčem Vítkovic, stane skutečně
staronovou posilou „jestřábí letky“, jasno ještě zdaleka není. „Je
to otevřená záležitost,“ sdělil Večerníku na toto téma Michal Tomiga, předseda LHK Jestřábi Prostějov.
Michal Bartošek mladší se nejdříve zapojil do tréninkového procesu, aby se v uplynulém týdnu
objevil přímo v sestavě nově se ro-

dícího výběru LHK Jestřábi Prostějov, který se připravuje na
blížící se start východní skupiny
druhé ligy (ve středu 8. září 2010 pozn.red.). „Michal byl přijat na
studium vysoké školy v Praze a v
prázdninovém období nás požádal, jestli by mohl s mužstvem
trénovat. Jak jsem již několikrát
deklaroval, nemám v tomto s nikým problém a pokud jakýkoliv
prostějovský hráč požádá o pomoc, jsme mu ji připraveni dát,“
objasnil Tomiga, jak se někdejší
reprezentant České republiky do
osmnácti let a účastník mistrovství
světa této věkové kategorie ocitnul zpět na prostějovském ledě.
Bartošek mladší následně zatoužil
naskočit i do přípravných zápasů a
i v tomto mu bylo vedením klubu
vyhověno. Jednadvacetiletý forvard tak odehrál obě domácí utkání proti Uherskému Hradišti i
Šumperku, když naskočil nejdříve
na křídle čtvrté a následně třetí for-

mace, přičemž ve čtvrtečním mači si připsal dokonce podíl na
jedné brance. Podle našich informací byli trenéři „A“-týmu s jeho
herním projevem spokojeni. „Je to
typ agresivního útočníka, který v
našem mužstvu trochu chybí. Jestliže by projevil zájem zůstat a dohodli bychom se na podmínkách,
vhodně by doplnil naše stávající
útočná esa, která jsou povětšinou
technického ražení,“ nezastírá šéf
Jestřábů zájem o Bartoškovy služby. „Vše je ale otázkou dohody.
Myslím, že v podmínkách, ani v
tom, že je hráčem Vítkovic, by
problém až tak nebyl, ale jak jsem
již říkal, Michal má studovat vysokou školu, takže by musel své
povinnosti nějak skloubit. Loni sice neměl příliš úspěšnou sezonu,
ale pořád je ještě ve věku, kdy má
prakticky všechno před sebou.
Uvidíme, vše se ukáže tento
týden...,“ nechal si M. Tomiga otevřená vrátka.
-pk-

Petr JELÍNEK skončil
PROSTĚJOV - Hokejový útočník Petr Jelínek Jestřáby ve
druholigové sezoně neposílí. V
uplynulém týdnu na vlastní
žádost z důvodu pracovního vytížení své působení v týmu ukončil. Informaci potvrdil Večer-

níku předseda LHK Jestřábi
Prostějov Michal Tomiga. „Petr
má náročnou práci a jestliže by
chtěl být platným hráčem, musel by se jí vzdát. To jsem po
něm nemohl chtít, neboť hokejový život je vachrlatý a za mě-

síc by mohl být vše jinak. Proto
jsme se dohodli na ukončení
spolupráce, což mě osobně mrzí, ale život není pouze hokej,“
objasnil nakonec tedy neuskutečněný comeback kdysi nadějného forvarda Tomiga. -pk-

Permanentky v prodeji, LEGENDY, HLASTE SE!
PROSTĚJOV – Ve středu 25. srpna byl zahájen PŘEDPRODEJ
PERMANENTNÍCH VSTUPENEK na sezonu 2010/2011. Vstupenky je možné zakoupit přímo v
kanceláři klubu u předsedy Michala Tomigy, případně v kanceláři sekretáře klubu Michala Jane-

čka. Cena permanentky je 700 Kč.
Dále je také možno posílat objednávky na výše uvedené vstupenky
pro firmy a podniky. Šéf nově založeného oddílu také upozorňuje
všechny legendy prostějovského
hokeje, bývalé hráče, trenéry,
funkcionáře či činitele, že se mo-

hou u něj osobně hlásit k vyzvednutí ČESTNÉ VSTUPENKY!
„Chtěl bych všechny poprosit,
zda-li by mohli vzít jakoukoliv fotografii či její kopii s sebou. Rádi
bychom v útrobách haly vytvořili
něco jako čestnou stěnu,“ vzkazuje Michal Tomiga.
-pk-

SLOŽ NOVOU KLUBOVOU HYMNU JESTŘÁBŮ!
Vedení klubu LHK Jestřábi Prostějov vypsalo soutěž o novou klubovou hymnu. Požadavkem na
hymnu ze strany vedení je její úměrná délka a obsahem by se měla týkat nejen současnosti, ale také
historie a spíše než ke klubu by se měla vázat k městu Prostějov. Své návrhy zasílejte na redakční email jestrabired@gmail.com a uveďte své plné jméno a adresu. Vítězný návrh bude honorován částkou
5000 Kč. UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE UŽ ZÍTRA, TJ 31.SRPNA 2010.
„Nikam ale spěchat nebudeme. Pokud bychom si měli na ten správný text i melodii počkat o pár dnů
na víc, klidně tak učiníme,“ hlásí předseda klubu Michal Tomiga, že termín není až tak závazný. „Co
mám zprávy, neboť já osobně v komisi, která hymnu vybírá, nesedím, tak zatím jsou ve hře dva návrhy, z nichž jeden už dokonce byl slyšet v hale při přípravném utkání. Uvidíme, s čím se ještě muzikanti a fanoušci vytasí,“ vyzývá Tomiga k souboji, jenž je oceněn finanční odměnou.
-pk-
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V domácím dvojboji nejdříve Jestřábi padli,
aby pak získali skalp druholigového favorita

Ani napodruhé Prostějov na nováčka nevyzrál
LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV - HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
(1:1, 0:3, 0:2)
Branky a nahrávky: 3. Stejskal
(Zachar) - 10. Kotačka (Andrýsek), 21. Sladký, 28. Kundera
(Nesrsta), 39. Nesrsta (Mikeš,
Matula), 47. Piluša (Matula),
53. Andrýsek (Šimek, Matula)
Vyloučení: 7:7, navíc Bartošek
(Pv) osobní trest 10 minut za
vražení na hrazení a Klabačka
(UH) osobní trest 10 minut za
nesportovní chování
Využití: 1:2
Diváků: 300
Sestava LHK Jestřábi Prostějov:
Slovák
Paška, Peštuka – Stříteský, Kut-

mon – Halouska, Kolibár – Doseděl, Finkes - Jedlička
Stejskal, Duba, Zachar
Šimo, Čuřík, D. Šebek
Řehulka, P. Skácel, Kryl
Bartošek, Stráněl, Berčák
Trenéři. Petr Zachar a Martin
Kužílek
Prostějovští hokejisté se sice brzy dostali do vedení, ale další
branky v utkání už stříleli jen
hosté. První třetina byla po hokejové stránce vyrovnaná a hokej to
byl velice rychlý a pohledný. Ve
druhém dějství už otěže přebrali
hráči Uherského Hradiště a po
tom, co Petr Zachar odvolal do
šatny v polovině utkání první dvě
pětky, už se jen mladí Jestřábi
snažili udržet co nejlepší výsledek. Ukazatel skóre se nakonec
zastavil na výsledku 1:6. -pk-

ohlasy trenérů
Petr ZACHAR (LHK Jestřábi Prostějov): „Buďme rádi, že takto vysoká prohra na domácím ledě přišla ještě v přípravě. Mám za
to, že nám uškodil náš rychlý gól. Hráči si pak mysleli, že se Hradiště porazí samo a přistoupili k utkání velmi laxně. Z prvních čtyř
branek viním útočníky, takhle se hrát nedá. Vadí mi to, že když se
podívám na poměr střel, soupeře jsme přestříleli, ale Hradiště nám
dalo lekci z produktivity. Nechci hodnotit výkon mladých hráčů,
protože už dřív jsem řekl, že do utkání se Šumperkem budou hrát
všichni a na Šumperk postavím tři pětky. Někteří mladíci mě překvapili, někteří zklamali, jiní potvrdili to, co jsem od nich očekával.“
Petr SAKRAJDA (HC Uherské Hradiště): „Výsledek nijak nepřeceňuji, protože už před zápasem jsem se dozvěděl od předsedy
prostějovského klubu, že by rádi vyzkoušeli mladé hráče. Ale jinak je pravdou, že jsme hráli celkem zodpovědně zezadu a čekali
na brejky, což se nám poměrně dařilo. Zápas také vyšel brankáři
Oharkovi. Chtěl jsem jej sice v polovině utkání vystřídat, stejně jako to udělali domácí, ale když jsem viděl, jak mu to jde, rozhodl
jsem se ho v brance, i kvůli sebevědomí, ponechat.“
-red-

Krásná tečka se Šumperkem: Čuřík vyrovnal půl minuty
před koncem, Patrik Šebek v nájezdech rozhodl
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - HC SALITH
ŠUMPERK 5:4
po samostatných nájezdech
(0:1, 1:1, 3:2 - 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 29. Čuřík
(Šimo), 42. Kryl (Bartošek, Šebek
P.), 44. Stejskal (Zachar, Duba),
60. Čuřík (Šebek David, Šimo),
rozhodující nájezd Patrik Šebek 17. Novosad (Novotný), 24. Haas
(Červenka, Hulva), 49. Hulva
(Sedlák), 51. Fischer
Vyloučení: 8:5, navíc Peštuka
(Pv) osobní trest 10 minut za nesportovní chování
Využití: 1:2
Diváků: 450
Sestava LHK Jestřábi Prostějov:
Slovák
Paška, Stříteský - Peštuka, Halouska - Kutmon, Jedlička - Doseděl, Finkes

Stejskal, Duba, Zachar
Šimo, Čuřík, D. Šebek
Bartošek, P. Skácel, Kryl
Trenéři. Petr Zachar a Martin
Kužílek
Ve čtvrtek přivítali Jestřábi v důležité zkoušce šumperské „Draky“. Asi největší favorit východní
druholigové skupiny sice přijel
na Hanou v trochu okleštěném
složení, ovšem i tak domácí hokejisté ukázali, že se budou moct
v sezoně směle měřit s každým.
Téměř pět set příznivců totiž vidělo hokej jako řemen! A přestože hosty dělilo od výhry pouhých
sedmatřicet vteřin, nakonec se ze
skalpu protivníka radoval Prostějov! Nejdříve se o vyrovnání postaral v power nádhernou brankou Čuřík, který se Šimem odehrál opět vynikající zápas. Roz-

ohlasy trenérů
Petr ZACHAR (LHK Jestřábi Prostějov): „V tomto utkání
jsme si napravili reputaci ze zápasu proti Uherskému Hradišti. Měli jsme trochu problémy se sestavou, protože jsem měl k dispozici
pouze devět útočníků. A to ještě Stejskal hrál s teplotou, Dubovi se
v první třetině rozpadly brusle a Čuřík má nějak zablokovaný krk.
Takže i těch devět forwardů mělo různé šrámy a museli jsme sestavu všelijak kombinovat. Ale s výsledkem a s předvedenou hrou
určitě musím být spokojen.“
Radek KUČERA (HC Salith Šumperk): „Musím říci, že jsem
takový zápas docela čekal. Klukům není moc co vytknout, bojovali jako Bulhaři a dřeli. Ráno měli náročný trénink, takže se to trošku dalo čekat, že nebudou zcela optimálně odpočatí. Zdeněk Novosad by měl být v pořádku, podepsal reverz a během čtrnácti dnů
by měl být připraven.“
-redhodnout tak musely samostatné
nájezdy, v nichž si vítěznou trefu
připsal Patrik Šebek. Černým
stínem zápasu bylo zranění exprostějovského Novosada, který
si na konci druhé třetiny ne-

příjemně poranil hlavu v oblasti
očí a byl okamžitě odvezen do
prostějovské nemocnice. Následná vyšetření naštěstí neprokázala
žádné zranění vážnějšího charakteru.
-pk-

HOKEJOVÍ FANOUŠCI, ZBYSTŘETE!
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK PŘIPRAVUJE PRO VŠECHNY FANOUŠKY HOKEJOVÝ SPECIÁL, KTERÝ VÁM POKYTNE DOKONALÉ INFORMACE PŘED STARTEM NOVÉHO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2010/2011.
* rozhovory s hráči, trenéry i předsedou klubu * soupiska týmu LHK Jestřábi * kompletní rozlosování východní skupiny 2. ligy ČR * sumář přípravy včetně statistik * nejrůznější zajímavosti A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC!
TO VŠE NAJDETE V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU – VÍCE ČTĚTE ZA TÝDEN

Úspěch nohejbalových dorostenců na domácím šampionátu v singlu NOHEJBALOVÝ ZÁPISNÍK

KARLOVY VARY - V neděli
22. srpna se naplno rozběhla
závěrečná část nohejbalových
soutěží mládeže, kdy proběhlo
v Karlových Varech Mistrovství České republiky dorostenců v nohejbale singlů. Tohoto
vrcholného šampionátu se za
úmorného vedra zúčastnilo
celkem čtyřiadvacet nejlepších hráčů dorostenecké kategorie z celé republiky včetně
čtyřlístku Sokola I Prostějov a
jako již téměř tradičně, ani nyní nejeli mladí prostějovští nohejbalisté do Karlových Varů
bez šancí na některou z medailí.
Za Sokol I Prostějov nominoval
trenér Beneš hráče J. Valentu, K.
Pacejku, T. Drobila a L. Rosen-

berka. Hráči byli rozděleni dle
určeného klíče od osmu základních skupin z nichž první dva postupovali do osmifinále, které se
již hrálo vyřazovacím způsobem
play-off. Z prostějovských nohejbalistů se do osmifinále dle
papírových předpokladů probojovali všichni čtyři výše jmenovaní hráči. V osmifinále na sebe
bohužel narazili dva hráči Sokola I Prostějov a to Drobil a Valenta, ze vzájemného duelu postoupil poněkud překvapivě Tomáš Drobil, když jinak velmi
dobrému singlistovi Valentovi se
hra vůbec nedařila. Do čtvrtfinále se ze Sokola I Prostějov
dále probojovali K. Pacejka, který po výbornému výkonu porazil 2:0 Pancara z Kotlářky Praha

a Rosenberk, který hrál rovněž
výborně a jasně přehrál bez
ztráty setu dalšího nohejbalistu
Kotlářky Praha Vedrala.
Čtvrfinálové boje byly velice
vyrovnané a nabídly přítomným
divákům kvalitní nohejbal. Bohužel se staly konečnou stanicí
pro T.Drobila po jeho nejtěsnější prohře 1:2 s budejovickým
Kohlerem a rovněž pro Pacejku,
jenž hrál velice vyrovnaný duel s
juniorským mistrem světa a extraligovým hráčem Liaporu Karlovy Vary J. Medkem,kterému
ve druhém setu podlehl o jediný
míč! Naopak výborně v přeboru
pokračoval L. Rosenberk, který
ve čtvrtfinále z turnaje vyprovodil předposledního hráče Kotlářky Praha Štěpaře, jenž si v

žádném setu neuhrál ani 5 míčů
a postoupil do semifinále Mistrovství ČR dorostenců v singlech.
V semifinále narazil na jednoho
z horkých favoritů na titul mistra
ČR, domácího extraligového
hráče Jakuba Medka. V jednom
z nejlepších a nejdramatičtějších
zápasů celého dne byl nakonec
úspěšnější prostějovský hráč
Lukáš Rosenberk, který po
výhře 2:1 postoupil do finále
celé soutěže. Zde po naprosto
vyrovnaném prvním setu a nešťastné porážce nezachytil Rosenberk nástup Macurka z Kotlářky do druhého setu a zápas
prohrál. I tak je stříbrná medaile
mladého hráče Sokola I Prostějov jeho nesporným a velkým

úspěchem a pro Sokol I Prostějov je to již letos druhá finálová
účast nejlepších dorosteneckých
nohejbalistů ČR.
„Nemohu nic jiného než své
svěřence pochválit a to i přesto,
že ne zcela všichni chytili v tento den svou pravou formu. Vždyť čtvrtfinálovou účastí třech
hráčů jsme byli na mistrovství
nejúspěšnějším družstvem a
stříbrná medaile Lukáše Rosenberka je jen jakási třešnička na
dortu. Teď nás čeká závěr dorostenecké extraligy a i zde bychom chtěli hrát finále celé soutěže a bojovat o mistrovský titul,“
zhodnotil dorostenecký šampionát z pohledu svých svěřenců
Richard Beneš, trenér prostějovských nohejbalistů.
-pk-

Mladší žáci na domácí půdě kovali stříbro ve trojicích a zlato mezi dvojicemi!
PROSTĚJOV - O víkendu
proběhlo na kurtech u prostějovské sokolovny Mistrovství
ČR mladších žáků v nohejbale
trojic a dvojic. Tohoto šampionátu, jehož slavnostní zahájení
obstarala senátorka Božena Sekaninová, se zúčastnilo celkem
dvanáct nejlepších trojic a patnáct párů z celé republiky
včetně obhájců loňského prvenství domácích nohejbalistů
Sokola I Prostějov. Ti se nakonec mohli těšit hned ze dvou
cenných kovů – stříbra mezi
trojicemi a zlatem v soutěži dvojic!
V soutěži trojic měli domácí velkou smůlu, neboť v předvečer
šampionátu se zranil v současné
době jeden z nejlepších nohejbalistů současnosti této věkové kategorie Jakub Ftačník a pro domácí
celek to bylo velké oslabení. Přebor se hrál dle stanoveného rozpisu ve čtyřech základních skupinách, z nichž vítěz postupoval
přímo do čtvrtfinále soutěže,

týmy na druhém a třetím místě
pak sehrály baráž o postup do vyřazovacích čtvrtfinálových bojů.
Družstvo Sokol I Prostějov ve složení Jan Matkulčík, Jiří Spáčil
mladší a Ondřej Pospíšil v základní skupině porazilo jak Horažďovice „B“, tak i České Budějovice
„B“ a z prvního místa postoupili
do čtvrtfinále soutěže. V něm je
čekal tým Českého Brodu, který
domácí naděje jasně přehrály a
vybojovaly pro tým Prostějova
semifinále soutěže. V boji o postup do finále se opět mladým nohejbalistům Prostějova dařilo a po
výhře nad nebezpečným týmem
Horažďovic „B“ vybojovali vysněný duel o titul mistra ČR. Zde
je čekal ovšem daleko nejtěžší
protivník - zkušený tým Sokola
Semil. Po prohraném prvním setu
se hráči Sokola I Prostějov vzchopili a až do samého závěru udržovali vyrovnané skóre. Bohužel v
samotném závěru doplatili na nevynucené chyby a o vítězi bylo
rozhodnuto. Přesto je finálová

účast a zisk stříbrných medailí
oslabených mladých prostějovských nadějí velkým úspěchem.
„Přiznám se, že postup mezi zlepší čtyři týmy jsem očekával a nebýt zranění J.Ftačnika, byla by naše radost určitě ještě větší, ale takový je sport a tak to také musíme
brát. Důležitější je zdraví mladého
talentovaného nohejbalistu. Kluci
zahráli velmi dobře, nechci nikoho vyzvedávat všichni hráli to, na
co momentálně mají,“ zhodnotil
účinkování svého výběru Richard
Beneš, kouč prostějovského
mládežnického nohejbalu.
O den později jak trojice, se v neděli 29. srpna představily na tuzemském šampionátu mladších
žáků dvojice, kterých se zúčastnilo celkem patnáct. Hrálo se opět
ve čtyřech základních grupách, z
nichž všichni dle pořadí postupovali do osmifinále, které se hrálo
již vyřazovacím systémem. Sokol
I Prostějov měl přihlášeny do
soutěže dva páry. Prostějov „B“
ve složení Ondřej Pospíšil a Ra-

dim Večeřa byl věkově nejmladším účastníkem soutěže, a i přes
bojovnost ještě na své mnohem
zkušenější protivníky nestačil,
avšak v osmifinále soutěže jej nakonec vyřadil celek Jiskry Aš
poměrem 0:2. Druhá prostějovská dvojice a hlavní kandidát na
celkové prvenství nastoupila již s
částečně uzdraveným Jakubem
Ftačnikem, vedle něhož dále hráli
Jan Matkulčík a Jiří Spáčil. Po
vítězství v základní skupině postoupil Prostějov přes Karlovy
Vary „C“ 2:0 na sety a ve čtvrtfinále přehrál Český Brod rovněž
2:0, když svým soupeřům nepovolil v žádné setu ani pět míčů. V
semifinále vyřadil tým Sokol I
Prostějov Jiskru Aš 2:0 po setech
10:6 a 10:2 a ve finále zvítězil nad
Sokolem Semily znovu bez ztráty
setu 2:0 (10:7 a 10:6) a získal titul
mistra České republiky v nohejbale dvojic pro letošní rok!
„Jsem rád, že titul zůstal v domácím prostředí alespoň ve dvojicích, kluci si po náročné pří-

pravě tuto sladkou odměnu určitě
zasloužili. Všichni 3 hráči kteří v
průběhu soutěže hráli podali velmi kvalitní výkony, přínosem, byl
zcela jistě Jakub Ftačnik, který
týmu hodně pomohl,“ uvedl
závěrem spokojený lodivod Beneš.
Nejlepšími hráči celého šampionátu byly direktoriátem soutěže
zvoleni Potůček se Sokola Semily a prostějovský Honza Matkulčík.
Organizátoři mistrovského přeboru musí ještě jednou poděkovat
všem sponzorům a partnerům
celého šampionátu, bez jejichž
pomoci by se podobná akce a výsledky prostějovských hráčů neuskutečnily a to díky senátorce Boženě Sekaninové, firmám a organizacím Gala Krasice, Makovec
a.s., H§ D Galeko, TASAH- hračky- sport, TK Plus, restaurace U
koule , HABRO, MICOS a.s.,
cukrářská výroba Kocourek, cukrárna Florida, Mechanika Prostějov a pan Brauner.
-pk-

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA „B“
13. kolo: TJ Sokol Třebíč - NK Climax Vsetín „B“ 6:0, NK Bajda Kroměříž
- PKS okna Žďár nad Sázavou 5:5, TJ Sokol Bedřichov TJ Sokol I Prostějov 6:3, TJ Sokol SDS Exmost Modřice „B“ - TJ Spartak
MSEM Přerov 1:6
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 13 KOLECH
1. TJ Spartak MSEM Přerov
13 11
1
1
75:30 23
2. PKS okna Žďár nad Sázavou
13
8
3
2
66:50 19
3. TJ Sokol Bedřichov
13
9
0
4
61:46 17
4. NK Bajda Kroměříž
13
6
2
5
60:56 14
5. NK Climax Vsetín „B“
13
5
1
7
50:55 11
6. TJ Sokol I Prostějov
13
4
1
8
43:59
9
7. TJ Sokol Modřice „B“
13
2
2
9
42:66
6
8. TJ Sokol Třebíč
13
0
2 11
29:76
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 14. kolo, sobota 4. září 2010, 14:00 hodin: NK Bajda Kroměříž - TJ Sokol Třebíč, PKS okna Žďár nad Sázavou - NK Climax
Vsetín „B“, TJ Sokol SDS Exmost Modřice „B“ - TJ Sokol I Prostějov
(10:00), TJ Spartak MSEM Přerov - TJ Sokol Bedřichov
BOTAS DOROSTENECKÁ EXTRALIGA
13. kolo: TJ Sokol Vynk Horaždovice Hapon -TJ Solidarita Praha nehlášeno, NK ELNA Počerady - TJ Dynamo České Budějovice 0:6, SK Liapor
Witte Karlovy Vary - TJ Sokol I Prostějov 3:6, SKP Žďár nad Sázavou - SK
Kotlářka Praha 0:6
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 13 KOLECH
1. TJ Sokol I Prostějov
13 12
1
0
77:16 25
2. SK Kotlářka Praha
13 12
1
0
77:19 25
3. SK Liapor Witte K. Vary
13
8
0
5
58:51 16
4. TJ Dynamo Č. Budějovice
13
6
0
7
52:54 12
5. TJ Solidarita Praha
12
5
1
6
42:55 11
6. SKP Žďár nad Sázavou
13
2
2
9
36:72
6
7. NK Elna Počerady
13
2
0 11
29:69
4
8. TJ Sokol Horaždovice Hapo
12
1
1 10
32:67
3
PŘÍŠTÍ PROGRAM 13. kolo, neděle 5. září 2010, 10:00 hodin: NK Elna Počerady -TJ Sokol Vynk Horaždovice Hapon, TJ Dynamo České Budějovice - TJ Solidarita Praha (12:00), SKP Žďár nad Sázavou - SK Liapor
Witte Karlovy Vary, SK Kotlářka Praha - TJ Sokol I Prostějov (14:00)
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.
-pk-

Konečné výsledky Mistrovství ČR mladších žáků
TROJICE: 1. Sokol Semily, 2. TJ Sokol I Prostějov, 3. NC VYNK
Horažďovice Hapon, 4. Avia Čakovice
DVOJICE: 1. TJ Sokol I Prostějov, 2. Sokol Semily, 3. Avia Čakovice, 4. Jiskra Aš
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Haná vydřela vítězství s Radslavicemi Konice je s bodem z Hodonína spokojená

větší příležitosti dostali v 9. minutě, kdy Hrabal táhlou střelou
prověřil pozornost brankáře
Pastyříka. O pět minut později
Branky: 22. M. Kolář, 53. Ko- napálil míč za pokutovým úzenečný, 67. Zbožínek – 69. Lukáš, mím domácí Zbožínek, ale míč
83. Jemelka
tečovaný obráncem Radslavic
Rozhodčí: Kubíček – Kaňok, vyboxoval Rada do autu. V 19.
Majer
minutě mířil centr domácího
Žluté karty: Jančiar, Vyskočil trenérské ohlasy
Roman Tihelka mladší
Diváků: 80
Daniel KOLÁŘ - TJ Haná
Sestava TJ Haná Prostějov
Prostějov: „Dnešní výkon
Pastyřík - Jančiar, Zbožínek, M. nebyl optimální, kvalitou
Kolář, Chum - Šindler, Mašík, jsme se často přizpůsobovali
Krupička (88. Mikeš), Bartoš podprůměrnému soupeři. I
(63. Vyskočil) - Cibulec (74. přes jasné vedení téměř celý
Sedláček), Konečný
zápas jsme se museli bát o výTrenér: Daniel Kolář
sledek do poslední vteřiny.
TJ HANÁ PROSTĚJOV –
SOKOL RADLSAVICE
3:2 (1:0)

PROSTĚJOV - Čtvrté kolo skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS zaválo do areálu SCM
Za místním nádražím v Prostějově tým Sokol Radslavice, který se tak postavil do cesty doposud suverénnímu lídrovi soutěže, který ve třech dějstvích neztratil ani bod, celku TJ Haná.
Obě mužstva dělilo v tabulce
devět míst a osm bodů, avšak na
hřišti se tento rozdíl brzy smazal.
Prostějované se sice dostali do
první gólové šance už z úvodní
rozehrávky, ale hosté odvrátili
na roh. Ten zahrával Mašík a poslal jej ke vzdálenější tyči na Jančiara, který přihrál volnému
Kolářovi, jenž však pouze tělem
míč lehce tečoval a brankáře
Radu tak neohrozil. Hosté se do

Nemůžu být úplně spokojený, ale hlavní jsou tři body.“
Roman Tihelka starší - Sokol Radslavice: trenér hostujícího mužstva se nechtěl k
zápasu vyjadřovat...
Konečného na Cibulce, ale ten
poslal míč z první nad. Ale ve
22. minutě už se domácí mohli
radovat. Mašík poslal jeden ze
svých vyhlášených rohových
kopů do vápna hostí a nejlépe
postavený Martin Kolář zblízka
otevřel skóre zápasu - 1:0. Ve
27.minutě domácí překvapili
hráče Radslavic a šli ve čtyřech
proti dvěma, bohužel střelu Konečného vyrazil Rada nad břevno. Ve 33. minutě hosté z ojedinělého útoku vystřelili na Pastyříka, ale ten neměl se střelou
Lukáše problémy.

I ve druhé půli se domácí hráči
přizpůsobili hře hostí a střídali
výborné okamžiky s podprůměrnými. V 53. minutě
Šindler poslal centr do pokutového území a Konečný nadvakrát akrobaticky zvýšil na
2:0. O minutu později unikl hostující hráč Lukáš, ale jeho střela z úhlu prošla kolem odkryté
branky do autu. Ještě v 57. minutě vyrazil hostující brankář
Rada střelu kanonýra Zbožínka
na roh. V 67. minutě už to bylo
3:0. Do „závaru“ před radslavickou brankou přiběhl Zbožínek a nekompromisně střelou
k tyči rozesmutněl brankáře Radu! Hostující hráči kupodivu
neodpadli, i když už měli na
svém kontě tři „kousky“, snažili se utkání zdramatizovat. A stalo se. Za dvě minuty po vyrovnání neúnavný hostující útočník Lukáš snížil na 3:1. A když
Konečného šance v 71. a 74. minutě Rada v bráně Radslavic
kryl, dostali se ke slovu opět
hosté. V 83. minutě zahrávali
rohový kop a střela Jemelky kolem brankáře Pastyříka na 3:2
pořádně vylekala domácí hráče
i fanoušky. Domácí se museli do
závěrečného hvizdu hlavního
arbitra Kubíčka obávat o výsledek a to se už za stavu 3:0 zdálo,
že je již všechno rozhodnuté...Věříme, že v sobotu 4. září
v 16:30 hodin uvidí diváci úplně
jiný fotbal při derby Hané Prostějov ve Vrahovicích. Přijďte je
povzbudit!
-ol, pk-

RSM Hodonín – Sokol Konice
1:1 (0:0)

Branky: 53. Bulva – 87. Hlouš
Rozhodčí:Miko – Tomanec, Doležal (Šimon)
Žluté karty:Mírovský, Švrček, Herůfek – Blaha, Klobáska, Řehák
Diváci: 320
Sestava Konice: Kmecík – Koutek, Řehák, Vala, Křeček – Vala,
Klobáska, Voral, Schon (64.
Hlouš) – Rajnoha, Blaha.
Trenér: KAREL PROCHÁZKA
HODONÍN/PROSTĚJOV - Ve
vyrovnaném zápase udeřili jako
první, ale tři minuty před koncem
nechali soupeře srovnat a přes
optickou převahu ztratili cenné
dva body. Hodonínští fotbalisté
remizovali na domácím hřišti s
Konicí 1:1. Za domácí se v 53. minutě trefil po přihrávce Švrčka obránce Bulva. V 87. minutě srovnal
střídající Hlouš. V závěru zachránil hostům bod několika
výbornými zákroky brankář Peter
Kmecík. „Jediná střela na naši
branku znamenala ztrát dvou bodů,“ povzdechl si kouč Hodonína
František Ondrůšek.
V souboji dvou týmů z popředí divizní tabulky se šance rodily jen
těžce. Hodonín se sice snažil, ale k
finálnímu zakončení se příliš nedostával, spíš obléhala hostující
šestnáctku. Konice hrozila především z brejků. Po jednom z nich se
probíjel exšardický Blaha. Na

druhé straně tečoval Švrčkův centr Válek těsně vedle. Domácí zadáci si ale s hostujícími útočníky
uměli poradit. „Bylo to oboustranně bojovné utkání. Musím
pochválit domácí tým. Myslím, že
Hodonín půjde ještě hodně nahoru,“ uvedl hostující trenér Karel
Procházka. „V zápase se střídaly
fáze, kdy byli chvilku domácí
výrazně lepší, konec první půle
zase patřil nám. Druhá půle už byla hodně neurovnaná,“ pokračoval v hodnocení zápasu Procházka.

Solidní návštěva se první branky
dočkala až po změně stran. Po
centru Švrčka přeskočil Bulva hostujícího obránce Křečka a poslal
Hodonín do vedení. „Měl jsem
před sebou spoustu prostoru. Dostal jsem se před hráče a se štěstím
jsem míč uklidil do branky,“ popsal jeden z klíčových momentů
zápasu šťastný střelec. Následně
mohl zvýšit Lorenc, ale z hranice
šestnáctky pálil vysoko nad. Blízko k druhé brance byli Kmeť se
Spazierem. Ani jeden z domácích
hráčů však míč za brankovou čáru

nedotlačil. V jasné šanci selhal i
střídající Ondryáš. „Srazila nás
koncovka. Opět jsme byli málo
důrazní,“ zlobil se Ondrůšek.
Hosté hrozili ve druhé půli pouze
ze standardních situací. V 87. minutě prohrál ve vlastním v pokutovém území Herůfek hlavičkový
souboj, Hlouš se obtočil kolem
Spaziera a přesnou střelou nedal
Krajíčkovi žádnou šanci. Hosté
odjížděli ze Slovácka spokojení.
„Remíza je asi spravedlivá. Jsme
rádi, že máme alespoň bod,“ pravil Procházka.
-red-

Fotbalisté Kralic si připsali cenný skalp, ZDOLALI LÍDRA!
Další odchovanec 1. SK Prostějov

míří do „velkého“ fotbalu!

PROSTĚJOV - Není tomu tak
dávno, co jsme na tomto místě
psali o brankářské naději z fotbalového oddílu 1.SK Prostějov Jakubovi Šlajsovi, který tolik zazářil na letním kempu pořádaném ČMFS pod hlavičkou
věhlasné legendy Ivo Viktora.
Následně nám do redakce přišel
další žhavý tip na možnou budoucí fotbalovou hvězdu, kterou
by se dle názorů mnohých expertů mohl stát Dominik Štverák. A
proč by také ne?! Vždyť o jeho
talentu se ví už nějaký ten pátek a
v létě jej navíc stvrdili trenéři
mládežnické základny nejlepšího klubu v České republice
AC Sparta Praha, na jehož „Dni
talentů“ teprve třináctiletý fotbalista lodivody tuzemských šampiónů natolik zaujal, že mu okamžitě nabídli letenský dres! Přestože sám hráč je velkým fanouškem Sparty, za kterou by si zce-

la jistě rád zahrál nejen v přípravných a modelovaných utkáních,
své tužby a přesun do Prahy ještě
po konzultaci s rodiči odsunul.
Přesto prostějovský klub opouští.
Před touto sezónou totiž následoval kroky řady odchovanců Prostějova a přesunul se do řad SK
Sigma Olomouc! Bude v budoucnu následovat příklad v současnosti právě olomouckého stopera Pavla Dreksy, či libereckého
univerzála Jiřího Lišky, který to
přes SK LeRK, resp. 1.SK dotáhli až do I.Gambrinus ligy?

Dnes vám přinášíme malý příběh
dalšího talentovaného hráče a ještě donedávna opory zadních řad
družstva 1.SK Prostějov ročníku
1997, pravého obránce Dominika Štveráka. S fotbalem začal v
šesti letech pod vedením trenéra
Tomáše Vincourka. Svým svědomitým, někdy až profesionál-

ním přístupem k tréninkům a
zápasům se z něj postupem času
stal pilíř obrany prostějovských
celků. Velký podíl na jeho růstu
mají pochopitelně rodiče, ale za
vzestupem z posledních let zcela
jistě stojí i příchod nového trenéra žákovských týmů 1.SK Prostějov Lubomíra Keluce. „Už během jeho půlročního působení
vzrostl výkon všech hráčů minimálně o padesát procent, u některých i mnohem víc,“ shodovali se
rodiče řady mladých fotbalistů.
Ve velice silném ročníku 1997
působí v 1.SK celá řada vynikajících hráčů, kteří se mohou v budoucnu prosadit nejen na tuzemských, ale třeba i zahraničních
štacích. Za všechny jmenujme
například Lukáše Petrželu, Šimona Abraháma, Martina Surmu, Romana Konečného či Dominika Štveráka.
(Dokončení na straně 24)

Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém
4. řádném zasedání dne 25. srpna 2010 rozhodla:
* SOUPISKY
- SK Lipová předložila opravu soupisky na podzimní část
soutěžního ročníku 2010-2011
* RŮZNÉ:
- V Přeboru OFS dorostu v utkáních 3. kola mimo Sokol Protivanov a SK Lipová nemají oddíly uvedeny trenéry družstev v zápisu o utkání. Oddíly se vystavují porušení čl.29 v RS
* POKUTY STK :
150 Kč
oddílu TJ Pavlovice za použití starého zápisu v utkání 2. kola III. třídy Pavlovice - Vyšovice dle
RS čl. 23, bod 7
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Ladislav Dvořáček, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém 3. řádném zasedání dne 26. srpna 2010 rozhodla:
- dle DŘ 1/3a o udělení nepodmíněného trestu pro Davida Šárka (TJ Želeč) na 2 soutěžní utkání od 23. srpna
2010, dle DŘ 1/1 o udělení nepodmíněných trestů pro Bedřicha Pluhaře (Sokol Brodek u Prostějova) na 1 soutěžní utkání od 23. srpna 2010, dle DŘ 1/6a o udělení nepodmíněného trestu pro Zdeňka Zejdu (Sokol Brodek
u Prostějova) na 1 soutěžní utkání od 23. srpna 2010
* žádost o prominutí zbytku trestu:
v případech Davida Křečka (Sokol Kladky) a Ondřeje Peterky (FC Ptení) se dle DŘ VII/31 žádosti o prominutí trestu na 1 soutěžní utkání vyhovuje, činnost uvolněna od 27.8.2010 , v případě Jana Parůžka (Sokol Otaslavice) dle DŘ VII/31 se žádosti se 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, tj. DNES. Jinak se vystavují disciplinárnímu provinění dle DŘ 2/10.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek,
předseda DK

Sáloví fotbalisté, POZOR!
Sdružení futsalových klubů
Prostějovska, o.s.
si dovoluje pozvat vedoucí
popř. zástupce všech týmů na
USTAVUJÍCÍ VALNOU

v zasedací místnosti Okresního
fotbalového svazu Prostějov, stadion Za Olomouckou ulicí, Prostějov.
HROMADU SFK
Program: 1. Úvod, zahájení. 2.
Prostějovska, o.s.
Termín a místo konání valné Projednání jednacího a volebního
hromady: STŘEDA 8.ZÁŘÍ. řádu valné hromady. 3. Volba
mandátové a volební komise,
2010 OD 17.00 HODIN
jmenování zapisovatele a ověřo-

FC KRALICE NA HANÉ –
FC JESENÍK 1:0 (0:0)
Branky: 74. Matula
Rozhodčí: Machala – Kopecký,
Žvátora
Žluté karty: Liška, Vybíral, Poláček – Chovan, Plhák, Juriš,
Zykmund, Skoupil, Harazin,
Bříza
Červené karty: 57. Valtr – 57.
Furik, 79. Ivanič
Diváků: 250
Sestava FC Kralice na Hané:
Kaštil - Liška, Trnavský, Kocourek, Dostál - Valtr, Růžička, Poláček, Matula(80. Pořízka) – Z.
Petržela (46. Borovský), Lehký
(46. Vybíhal)
Trenér: František Jura.
KRALICE NA HANÉ - V
úvodní čtvrthodině sobotního

střetnutí čtvrtého kola Přeboru
Olomouckého KFS neproměnil
domácí útočník Lehký dvě tutovky, když z malého vápna nedokázal překonat brankáře
hostů. Kralice měly i nadále
územní převahu, ale chyběla
přesnost v zakončení. Hostující
Jeseník se dostával před domácí
bránu převážně jednoduchými
nákopy a nebezpeční byli pro
domácí obranu převážně jejich
standardní situace. Hosté měli
výraznou výškovou převahu z
které hrozilo nebezpečí pro domácího Kaštila. Domácí se snažili v první půli překonat # hostující obranu převážně středem
hřiště, ale to se jim právě moc
nedařilo.
Do druhého poločasu nastoupila nová útočná dvojice a jejich
aktivita byla hned znát. Kralice

začaly více a rychleji kombinovat a Jeseník najednou nevěděl,
kam dřív skočit. Domácí si vytvořili ve druhé půli hned několik vyložených příležitostí, které
však nedokázali Vybíhal, Borovský, Matula ani Poláček
proměnit. Nakonec tu vytouženou branku Kralice přeci jen
vstřelily, když Matula čtvrthodiny před koncem proměnil přímý
volný kop z pravé strany, který
zatočil na zadní tyč a míč skončil v síti – 1:0. Hosté dohrávali
v devíti, když za další z mnoha
zákeřných faulů byl jejich druhý
hráč vyloučen.
„Vyhráli jsme zaslouženě. Už v
první půli měl Lehký proměnit
dvě tutovky a bylo po zápase.
Hosté mě zklamali nejen výkonem,ale hlavně svojí zákeřnou
hrou. Jsem rád, že tohoto soupe-

ře máme za sebou. Je pravda,že
ke konci jsme trochu přestali
hrát a oni měli asi dva rohy a jednu standardku, kde to hořelo, ale
obrana s Michalem Kaštilem to
zvládla. Ve druhé půlce jsme
ovšem měli proměnit alespoň
některou z minimálně pěti vyložených tutovek. Nakonec tu jednu branku jsme dali a vyhráli.
Hlavně ta druhá půle byla z naší
strany výborná. Začali jsme hrát
více po stranách,rychle od nohy,běhali jsme,prostě to co
chceme hrát. Navázali jsme na
výkon z Dolan a já jsem velmi
spokojený. Problém je vyloučení Valtra,který oplácel po faulu
na něj. Udělal to už podruhé v
krátké době. Jsem na něj naštvaný,dost mě zklamal,“ zhodnotil
střetnutí František Jura, lodivod
kralických fotbalistů.
-pk-

Určice už jedou, porazily také Lipník
Sestava Určic: Nejezchleb –
Gottvald, Peka, Coufal, Mlčoch
– Hochman, los, Hatle, Javořík
(46. Ullmann) – Trajer, KiBranky: 66. Kiška, 80. Trajer ška(78. Hradečný)
– 67. Stískal
Trenér: František Pitron
Rozhodčí: Pěček – Molík, Boček „Jsem přesvědčen o tom, že
Žluté karty: Hochman – Bonk.
jsme vyhráli zaslouženě, protoDiváků: 200
že jsme si vypracovali spoustu
SOKOL URČICE
– SPARTAK VTJ LIPNÍK
NAD BEČVOU 2:1 (0:0)

vyložených příležitostí, kdy nezbývalo nic než dát gól. Ve
druhém poločase se nám povedlo jednu ze šancí proměnit,
ale v zápětí jsme si to zkomplikovali, že jsme nechali soupeře
prakticky z protiútoku vyrovnat. Tato skutečnost kluky na
chviličku vykolejila, ale pak se

opět vzchopili a Trajerův gól
deset minut před koncem přinesl zasloužené vítězství. Myslím, že jsme dnes podali dobrý
výkon, který je pozvánkou na
středeční zápas s Hněvotínem,“
sdělil po utkání na klubovém
webu František Pitron, trenér
Určic.
-pk-

ČECHOVICE konečně VYHRÁLY. Odnesla to Náměšť

ČECHOVICE - V Čechovicích
včera přivítali vedoucí celek tabulky I.A třídy Olomouckého
KFS , skupiny „B“, dosud suverénní Náměšť na Hané, která v
dosavadním průběhu neztratila
zatím ani bod. Naopak domácí
měli na své kontě pouhý bod a potřebovali nutně bodovat.
Úvod zápasu byl vyrovnaný, oba

celky hrály ze zabezpečené obrany, takže v prvních minutách se do
šance žádné družstvo nedostalo.
Ve 12. minutě už ale byli diváci
svědky nádherného gólu, když se
krásně trefil z voleje ze šestnácti
metrů křížnou střelou Jakub Kvapil – 1:0. Hned o minutu později
znovu Kvapil střílel k tyči, ale
brankář hostů byl pozorný. Po vedoucí brance se domácí uklidnili a
hlídali si svoje pokutové území,
takže dlouhé minuty se odehrával
boj o střed pole. Teprve ve 33. minutě se dostal do šance Urbánek,
který ale střílel těsně nad. Ve 39.
minutě vyrazil brankář centr před
sebe, ale dorážka Kvapila brankou
neskončila. O chvíli později byl v
šanci znovu Urbánek a když ani
útočník Náměště Marhoul svoji
příležitost nevyužil, skončila půle
1:0 pro domácí.
Po přestávce se ale s góly roztrhl
pytel. Hned ve 48. minutě vymetl
šibenici střelou z dálky Kolečkář a
bylo to 2:0. Bohužel vedení do-

mácí neudrželi dlouho. V 51. minutě po ztraceném míči Čechovic
v pokutovém území hostů a
rychlém protiútoku Ošťádal snížil
a bylo to 2:1. A už o minutu později po standardní situaci, teči
před brankářem a „trmě-vrmě“
dostala Náměšť míč do sítě zásluhou dorážky Vymětala - 2:2. To
domácí na hodnou chvíli zmrazilo
a v tu dobu hráli prim hosté. Teprve v 64. minutě Čechovičtí znovu
zahrozili, když se agilní Kolečkář
uvolnil přes tři hráče, ale střílel
těsně vedle. Chvíli poté předvedl
podobný kousek i hráč Náměště,
ale svůj „Masopustův“ slalom
brankou nezakončil. Rozhodující
branka padla v 67. minutě - Petr
Haluza hodil u pokutového území
rychle aut, Kolečkář vyhrál hlavičkový souboj s brankářem a míč
nakonec zapadl do brány - 3:2. O
dvě minuty později byl po úderu
loktem v přerušené hře vyloučen
hráč hostí a Náměšť dohrávala o
deseti! Nicméně i poté byla velmi

nebezpečná a deset minut před
koncem byla opět blízko vyrovnání. Proti byl ovšem výtečný
brankář Brablec, který domácí celek zázračně zachránil. Předposlední minuta mohla znamenat
zvýšení vedení Čechovic, ale
Kvapilova přízemní střela, po
pěkném průniku Urbánka mířila
těsně vedle. V posledních vteřinách pak kopali hosté přímý kop,
naštěstí pro domácí střela těsně
minula pravou tyč, hned poté odpískal rozhodčí konec zápasu.
„Byli jsme si vědomi soupeřových kvalit, proto jsme začali hrát
ze zabezpečené obrany. Vedoucí
branka nás uklidnila a mohli jsme
hrát svoji hru. Bohužel během
dvou minut jsme přišli o dvoubrankové vedení, ale naší bojovností se nám podařilo zvrátit skóre
na svoji stranu. Musím poděkovat
všem klukům se výborný přístup a
příkladnou bojovnost,“ zhodnotil
střetnutí Stanislav Bilík, hlavní lodivod Sokola Čechovice. -js, pk-

vatelů zápisu. 4. Stanovy Sdružení futsalových mužstev Prostějovska,o.s. – projednání a schválení. 5. Informace o přípravě futsalových soutěží ročníku
2010/2011. 6. Diskuse. 7.Volba
předsedy, místopředsedy, jednatele a členů výkonného výboru
SFK Prostějovska, o.s. 8. Usnese-

ní, závěr.
Je potřebné, aby se na valnou
hromadu dostavili zástupci všech
mužstev. Připravte si prosím návrhy na členy VV SFK Prostějovska, o.s.!!
Po skončení se uskuteční
USTAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA OKF Prostějov, kterou

svolává Okresní komise futsalu
Prostějov!
Program: 1. Úvod, zahájení. 2.
Projednání jednacího a volebního
řádu valné hromady. 3. Volba
mandátové a volební komise,
jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 4. Stanovy Okresní
komise futsalu Prostějov – pro-

jednání a schválení. 5. Informace
o přípravě futsalových soutěží ročníku 2010/2011. 6. Diskuse. 7.
Volba předsedy, místopředsedy,
sekretáře a členů výkonného
výboru OKF Prostějov. 8. Usnesení, závěr. Je potřebné, aby se na
valnou hromadu dostavili zástupci všech mužstev. Připravte si pro-

SOKOL ČECHOVICE
- SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
3:2 (1:0)

Branky: 12. Kvapil, 48. a 67. Kolečkář – 51. Ošťádal, 52. Vymětal
Rozhodčí: J. Pospíšil – Langhammer, Svozil
Diváků: 120
Sestava Čechovic: Brablec –
Mach, L. Šťastný, Vinklárek, M.
Horák – Bílý, Kolečkář, Haluza
(78. T. Bilík), Kvapil - Hruda (83.
Zacpal), Urbánek (88. Konevič)
Trenéři: Stanislav Bilík - Karel
Hruda

30. srpna 2010
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Tomáš
Matula
Psala se čtyřiasedmdesátá
minuta utkání Přeboru Olomouckého KFS mezi Kralicemi na Hané a Jeseníkem,
po třech kolech lídrem soutěže, který jako jediný tým
neztratil ani bod. To však platilo jen do soboty! Dobrou
čtvrthodinku před koncem se
totiž dostal k míči dvacetiletý
odchovanec prostějovské kopané Tomáš Matula a rozhodl
o cenném triumfu domácích.

Kostelec jede. Výběr trenéra Kučery má zkraje nové sezony neuvěřitelnou střeleckou fazónu.
V regionálním derby proti Nezamyslicím zaznamenali jeho svěřenci další tři branky a s devatenácti góly na kontě jsou v tomto směru suverénně nejlepší ze všech seniorských soutěží! Vydrží jim
střelecké kopačky alespoň do konce podzimní části?
Foto: Zdeněk Pěnička

GÓLOVÝ APETIT KOSTELCE PŘETRVÁVÁ, NA HODY SKOLIL I NEZAMYSLICE
KOSTELEC NA HANÉ (exkluzivně od redaktora) - Ve čtvrtém
kole skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS hostili kostelečtí
fotbalisté v regionálním derby
další tým z Prostějovska, nezamyslickou Hanou. A šlo o souboj
jako řemen. Domácí tým totiž v
úrovních třech kolech nejenže
neztratil ani bod, ale svým protivníkem dokázal nastřílet neuvěřitelných šestnáct branek. Špatný
vstup neprožívaly ani Nezamyslice, které sice ve třetím dějství
padly s Býškovicemi, to už ale
měly na kontě dvě výhry. Škoda
jen, že duel lídra soutěže s šestým
celkem průběžné tabulky nepřilákal do kosteleckého areálu
vícero diváků. Devadesátka věrných příznivců je hodně slabou
kulisou! Obzvlášť, když město

prožívalo svůj hodový víkend...
Kdo ze skalních fanoušků se těšil
na hody brankové, musel být v
prvním poločase zklamán. Za

záda brankářů totiž propadl pouze jediný míč a to byla ještě k tomu trefa vlastní... Gól však platil
a po úvodní půli tak favorizovaný

FC KOSTELEC N. H. – TJ HANÁ NEZAMYSLICE
4. kolo I.B TŘÍDY OLOMOUCKÉHO KFS, skupina „A“

3:2
(1:0)

branky:
10. Mojtek vlastní, 72.
Walter, 76. L. Synek - 49. V. Fialka, 75. P.
Horák
střely na branku:
7:6
střely mimo branku:
7:4
rohové kopy:
5:3

rozhodčí: Požár - Kičin, Boček
žluté karty: 40. L. Synek - 30. Král, 41.
Oulehla, 75. Musil
červená karta:
diváků:
90

FC Kostelec na Hané

Lukáš Synek
Hrdina utkání
Rozhodující okamžik sobotního derby v nejnižší krajské
soutěži přišel čtrnáct minut před závěrečným hvizdem sudího Požára, který však konec utkání dosti uspíšil... Zpět na
hřiště. V osmé desetiminutovce, kdy se na kosteleckém trávníku strhl učiněný brankostroj, si na jeden z centrů nejvýše
vyskočil domácí forvard Lukáš Synek a jeho přesná i důrazná hlavička strhla potřetí v zápase nejen vedení na stranu favorita, ale právě ona znamenala vítězný gól! A jelikož útočník domácího celku po celé utkání příkladně bojoval, není divu, že právě „Hugo“ si vysloužil ocenění HRDINA UTKÁNÍ. „Jestli mám z hráčů někoho vyzdvihnout, tak v tomto zápase by to především za bojovnost byl právě Hugo,“ souhlasil s naší volbou Evžen Kučera,
trenér FC Kostelec na Hané.
„Bylo to zvláštní utkání, kdy jsme pokaždé vedli, ale po vlastních chybách vždy dostali hloupý vyrovnávající gól. Naštěstí mi to tam padlo, kdy jsem si vyskočil na krásný centr a padlo to tam,“ svěřil
se Večerníku bezprostředně po utkání se svými pocity LUKÁŠ SYNEK. „To už se skoro nedalo
nedat...,“ odmítala se smíchem výraznější zásluhy na konečném výsledky osmadvacetiletá opora
fotbalistů Kostelce na Hané. „Je to pro nás další důležité vítězství. Jsem rád, že pokračujeme ve vítězné sérii, která je super,“ rozzářil se přece jenom šťastný střelec vítězné branky.
-pk-

důležité okamžiky
* 1:0 10. KOSTELEC VEDE
domácí Barták poslal ještě z vlastní poloviny dlouhý
míč až do vápna soupeře, kde si neporozuměli stopeři s gólmanem Buriánkem, načež Jakub Mojtek to byl, od jehož hlavičky putoval míč neomylně do opuštěné svatyně...
! 11.
Takřka vzápětí si upaluje z pravé strany na brankáře Nezamyslic Menšík, ten ale perfektním zákrokem vyráží
! 24.
další nebezpečná akce domácích, po níž Aleš Horák míří pouze do míst, kde stojí Buriánek a jím vyražený míč napálil Zatloukal vysoko nad
! 27.
opět Aleš Horák v akci. Tentokrát pálí ze standardní situace a přestože všichni hráči na
ploše se ocitli v roli statistů, míč si cestu mezi tři tyče nenašel
! 33.
do třetice kostelecký záložník, tentokrát hlavičkuje, ale Buriánek je připraven
! 37.
jediná vážnější příležitost hostů po centru Jaroslava Mojtka končí pouze na rameni Mariánka a tím se dávají branky hodně těžko
* 1:1 49. NEZAMYSLICE VYROVNÁVAJÍ
druhý poločas začíná pro domácí šokem,
když z levé strany napřáhl z dobrých třiceti metrů Vladimír Fialka a míč k překvapení všech zapadl přesně k protější tyči!
! 68.
kosteleckým ofsajdová past nesklapla dobře a Konupka postupoval z pravé strany sám
na gólmana. Místo střely nebo přihrávky na nabíhajícího spoluhráče se však uvnitř vápna téměř
zastavil a jeho následný pokus zblokoval sprintující bek skluzem na roh.
* 2:1 72. KOSTELEC OPĚT VEDE domácí nemilosrdně trestali, když na rohový kop Aleše
Horáka si naskočil Walter a jeho hlavička zaplula do sítě
* 2:2 75. NEZAMYSLICE PODRUHÉ SROVNALY KROK
věkem ještě dorostenec Pavel Horák dokonale napodobil Fialku pouze s tím rozdílem, že nestřílel z levé, nýbrž z pravé
strany. Proti jeho dalekonosné ráně Molovčák hloupě zasáhl a bylo zle...
* 3:2 76. KOSTELEC STRHÁVÁ VÝHRU
a brankostroj pokračuje. Další
povedený centr z pravé strany našel přesně hlavu Lukáše Synka, který s pomocí tyče vsítil rozhodující gól
! 80.
o chvíli později měl opět L. Synek stoprocentní příležitost definitivně rozhodnout,
avšak v sólovém úniku na Buriánka zazmatkoval a o míč přišel. Následný pád ve vápně mu sudí
nezbaštili.

mnoho líbivých akcí či brankových
situací neviděli. Ve druhé polovině
úvodního dějství už tomu však bylo
jinak.Aovzruchsestaralpřecejendle
vodní minuty zápasu nepřinesly očekávání favorizovanější Kostelec.
Kostelec nejtěsnějším rozdílem
žádnou extra podívanou a i když Zejména Aleš Horák byl dostatečně
vedl. Ve druhé pětačtyřicetiminutovce už to přišlo. Nejdříve hosté si domácí nevytvořili žádný aktivní, když se dostal minimálně do
šťastnou střelou srovnali, aby v výraznější tlak, přece jen šli do tou- tří gólovek, avšak ani jednu nezužitzávěrečné třetině zápasu během žebného vedení. K němu jim ovšem koval. A když ojedinělou příležitost
čtyř minut padly tři branky! Dvě hodně dopomohlo nedorozumění v hostů zahodil Mariánek, skončil první
z nich inkasoval nezamyslický nezamyslické defenzívě a především poločas hubeným vedením Kostególman a tak se z dalšího, v pořa- hlavička Jakuba Mojtka, který si to leckých.
o druhé půle vstoupili mnodí již čtvrtého vítězství v novém namířila do vlastní svatyně... Hosty
hem lépe hosté, jimž se po
ročníku těšili svěřenci trenéra tento moment trochu otřásl, ovšem
Evžena Kučery. Nutno však ob- Kostelečtítohonedokázalivyužítatak větru dařilo daleko víc, než tomu
jektivně podotknout, že výhra to se Nezamyslice postupem času zača- bylo proti v prvním klání. A ani
je šťastná, nikoliv zasloužená! ly více a více osmělovat. V jejich netrvalo dlouho a přišlo vyrovNezamyslický výběr byl totiž ve výpadech jim však scházela větší nání, o které se postarala dalekonosná rána Vladimíra Fialky. Ta
fc kostelec na hané
vlila do žil Nezamyslických velký elán, načež se Konupka
Střídání:
dostal až před Molovčáka,
84. Staněk za L. Synka
který však Kostelec podTrenér:
ržel. I v dalších miEVŽEN KUČERA
nutách byli hosté
Molovčák
domácím miniBarták
málně vyrovnaným
protivníkem
a zaNavrátil
A. Horák
Začal
tímco Ne-

Ú

D

Langr
Walter
Menšík

L. Synek

druhém
Vyhlídal
dějství
domácím
Zatloukal
minimálně
vyrovnaným
Konupka
sokem, místy i
herně lepším. Na
druhou stranu KosJar. Mojtek
telečtí za třemi body
šli a osud jim přál. I nadále si tak drží překvaV. Fialka
pivé vedení v tabulce.
ostelečtí fotbalisté chtěli
Jak. Mojtek
před svými příznivci a navíc
při hodových slavnostech bezesporu navázat na vydařený začátek
sezony, který překvapil i možná je samotné. Při skládání základní jedenáctky nemohl lodivod Kučera počítat s trojicí hráčů Raclavský (kotník), P. Konečný
(zraněn)aM.Synek(dlouhodobě mi- přesmo hru). Navlas stejně na tom byl také
kouč hostujících Nezamyslic. I jemu
nost i potřebscházelo trio borců, když Přikryl se
ný důraz. Obdobně
Šteflovičem okupují marodku a na tom ale byli také domácí a tak v
Kroupa je na dovolené.
prvních dvaceti minutách diváci

K

HLASY TRENÉRŮ

Musil

Mariánek
Král

ky sudího už ukazovaly dvaasedmdesátou minutu, ty naše byly o
dobré čtyři minutky zpět... By´t
jak byť, nejpodstatnější byl děj na
trávníku. A ten přinesl hned tři
branky ve čtyřminutovém úseku.
O první z nich se postaral Walter
hlavou, následně přišlo vyrovnání z další střely daleko od kostelecké brány, aby takřka vzápětí
zasadil Nezamyslicím rozhodující úder forvard domácích Lukáš
Synek. A jak jinak, než opět hlavou! Stejný hráč měl o chvilku
později na noze rozhodnutí, ale
sóla na Buriánka jakoby se leknul. A protože hosté se už do vyložené šance nedostali, načež
hlavní rozhodčí utkání raději
ukončil o pár minutek dříve, radoval se Kostelec na Hané z dalšího tříbodového zisku.
ítězství domácího favorita sice
nebylo nikterak zvlášť zasloužené, ale spíše šťastné, na čemž se
shodli oba trenéři i většina přítomných
diváků, body do tabulky se počítají jen
na jedné straně. Nezamyslice doplatily jednak na svůj nedůraz ve finální
fázi, ale i před svojí brankou, když inkasovaly dvě branky z prostoru
malého vápnu, jeden gól si dokonce
dalivlastní...Dalobysetakříct,že Buriánek neměl zrovna svůj
den. To ovšem platilo i
pro jeho protějška MoP. Horák
lovčáka, který sice zlikvidoval jednu tutovku hostů, ale
Holub
obě trefy z
dobrých
třiceti

Oulehla
Buriánek

V

haná
nezamyslice
Střídání:
77. R. Fialka
za P. Horáka
Trenér:
DRAHOMÍR CRHAN

zamyslice kombinovaly, Kučerovi svěřenci se zmohli pouze na
nakopávané míče, které dokázala
obrana soupeře pokrýt. Rozhodnutí přišlo na pokraji osmé desetiminutovky, byť tady se časové
údaje rozcházejí. Zatímco hodin-

metrů si za rámeček určitě nedá... V
každém případě fotbal v Kostelci pobavil a pokud na této úrovni budou
padat góly a hráči ukáží své nezměrné
nasazení, diváků bude v ochozech
přibývat.
Utkání sledoval Petr Kozák

tom, že bychom však přehodnocovali cíle a dělali si rázem postupové ambice, nemůže být řeč. Víme, kde jsou naše možnosti.“

Evžen KUČERA - FC Kostelec na Hané Drahomír CRHAN - Haná Nezamyslice

„Utkání se mi těžko hodnotí. My prostě proti Nezamyslicím neumíme zahrát... V minulých zápasech jsme právě s tímto soupeřem
ztráceli dost bodů a ani si nepamatuji, kdy jsme jej naposledy porazili! To mužstvo nám prostě nesedí a je nám větším protivníkem,
než třeba Horní Moštěnice či Všechovice... A je pravdou, že i tentokrát nás hosté druhý poločas přehráli a my jsme vyhráli se štěstím! O výsledku rozhodly standardní situace, které jsme naštěstí
zvládli velice dobře. Největší problém bych viděl v pohybu. V první půli to ještě šlo, nějaké šance jsme si vytvořili, ale ve druhé půli
jsme klidně mohli prohrát. Proto výhru a tři body beru všemi deseti. Vyhráli jsme, což je důležité, protože nikdo se neptá, jak jste
hrál, ale kolik jste hrál.. S výkonem týmu však spokojen být nemůžu. Naopak se vstupem do sezóny být spokojen musím. Máme
ze čtyř zápasů dvanáct bodů a vysoké skóre, což je pozitivní. O

„Ze zápasu jsem trochu zklamanej... Myslím si, že mužstvo hrálo
velice dobře a zasloužili jsme si tady vyhrát! Domácí dle mého
názoru měli v prvním poločase více ze hry, ale ve druhé půli už
jsme Kostelec jasně přehráli, bohužel utkání dopadlo tak, jak dopadlo... Je s podivem, že duel byl o nějakou tu minutu zkrácen a i
druhý gól padl z rohu, který vůbec nebyl! Fotbal je však někdy takovej... Znovu však musím zopakovat, že s herním projevem ve
druhém poločasu jsem velmi spokojený. Po doplnění o mladé kluky z dorostu, který hrál v krajské soutěži, máme k dispozici tým plný šikovných hráčů a nemyslím si, že bychom sem jeli s nějakým
odevzdaným hledím. Naopak, počítali jsme, že to bude vyrovnané
utkání, ve kterém můžeme bodovat. A herně se mi toto mínění potvrdilo. Zápas byl o štěstí... Divákovi se ale musel líbit, padlo i dost
branek.“
-pk-

30. srpna 2010

28. 8. 2000
► MLADÉ TENISTKY DOSÁHLY NA STŘÍBRO!
Podruhé se v Prostějově odehrálo mistrovství světa národních
týmů chlapců a dívek do 14 let „World Junior Tennis Final 2000“,
které se pod patronací marketingové společnosti TK PLUS uskutečnilo na dvorcích nového i starého areálu, kde se celkem odehrálo
neuvěřitelných 360 utkání! Dařilo se Češkám, které v sestavě s Lucií Šafářovou a Barborou Strýcovou získaly stříbrné medaile, když
nestačily pouze na vítězné tenistky Ruska, jejichž oporou byla Duševinovová. Chlapci České republiky ve složení Piskáček - Langer
skončili na desátém místě. Mistry světa se stali Španělé.
►LeRK POKRAČUJE VE VÍTĚZNÉ ŠŇŮŘE
Prostějovští fotbalisté zvládli další utkání druhé ligy, když uspěli na
trávníku Karviné, kde díky brankám Opravila a Cigánka LeRK
zvítězil 2:1 a v tabulce mu patřila již třetí příčka! Fanoušci kopané
na Prostějovsku tak prožívali přímo snový vstup do sezony 20002001 a těšili se z blížícího se derby proti Sigmě Olomouc, které bylo na programu v rámci prvního kola Poháru ČMFS! Dařilo se i fotbalistům Lipové, kteří jakožto divizní nováček vyhráli v Chropyni
3:1, když góly vstřelili Boniatti, Konečný a J. Zbožínek.
► V KOSTELCI TRIUMFOVALI HÁZENKÁŘI Z POLSKA
V Kostelci na Hané se odehrál mezinárodní házenkářský turnaj k
90. výročí založení Sokola, kterému dali punc Poláci ze Zabrze, jenž se také stali celkovými vítězi klání. Domácí hráči po porážce s
tímto celkem (16:19), podlehli i extraligovým Hranicím (13:22),
aby zdolali Ivančice (26:13) a obsadili konečnou třetí příčku.
►HOKEJISTÉ ZÍSKALI HRAZDÍRU A VYHRÁVALI DERBY
V plné přípravě pokračovali hokejisté HC Prostějov, kteří se v dalším bloku představili proti dvěma krajským rivalům. Nejdříve
znemožnili Přerov na jeho ledě 8:4 (branky Prostějova: Palinek 3,
Martin Janeček, Michal Janeček, Šakarov, Ministr, Bacho), aby ve
druhém utkání zdolali Šumperk těsně 5:4, když o góly se tentokrát
podělili Ministr, Martin Janeček, Černý, J. Hradecký a Vasilev. Vedení také v zákulisí usilovně pracovalo na získání nového brankáře.
V zákulisí padala jména jako Maláč, Horyna a řada dalších, jistotou se však prozatím staly střídavé starty zlínského Richarda Hrazdíry. Se Zlínem klub vůbec navázal užší spolupráci. Tým si také
zvolil svého kapitána, jímž se stal Martin Janeček. Jeho zástupci
pak byli zvoleni Radomír Brázda a Michal Černý.
► HANÁCKÁ NOC MĚLA SVOJI KVALITU
Prostějovský velodrom ozářila tradiční Hanácká noc neboli Memoriál Otmara Malečka, na níž sice chybělo trio olympioniků,
které se ve stejnou dobu připravovalo v Německu, ale i tak měly
závody špičkovou úroveň. Omnium, skládající se ze tří klání, nakonec vyhrál člen pražské Dukly Aleš Homolka, domácí jezdec
SKC Roman Krybus obsadil čtvrtou příčku. Suverénem celého
závodu se stal další člen Dukly Praha Josef Kaňkovský.
►PROSTĚJOVŠTÍ HÁZENKÁŘI S NOVÝM TRENÉREM
Na lavičce prostějovských házenkářů Sokola II. došlo po uplynulé
sezoně ke změně, když Josefa Zedníčka, odcházejícího ze zdravotních důvodů, nahradil František Horák. Tým opustila i řada
hráčů včetně opor Jurky, Tomáše Flajsara, Leteva a Blumensteina.
Odchody zkušených házenkářů hodlá mužstvo nahradit z vlastních zdrojů.
-pk-

Na tomto místě vás seznamujeme s nejzajímavějšími událostmi ze sportovního prostředí, které se v uplynulých dnech udály, či třeba dostaneme na některou z nich ožehavý tip. Po týdenní pauze jsme zavítali k fotbalovému trávníku, kde se pomalu, ale jistě rodí
další velký talent nejen prostějovské kopané... A co vy, víte o nějakém zajímavém skutku? Napište nám na sport@vecernikpv.cz!

Dominik Štverák zaujal pražskou Spartu, aby se přesunul do Sigmy

Další odchovanec 1.SK Prostějov míří do „velkého“ fotbalu!

(Dokončení ze strany 21)
„Je jen velká škoda, že právě takové kluky a fotbalu obecně se
nedostane větší podpory ze strany
města jako je to třeba u jiných
sportů...,“ posteskl si Pavel Štverák, otec zmíněného Dominika.
A právě tento krajní zadák se letos
v dubnu vydal zúčastnit se akce
„Den talentů“, který ve svém
PRE centru na Strahově pořádala
AC Sparta Praha. Asi nikdo z
blízkého okolí, ani sám hráč netušil, jak vše dopadne... Vždyť na
proslulý Strahov jel se svým otcem hlavně proto, aby si vyslechnul názory jiných renomovaných
trenérů mládeže. O to větší šok
pak Štverákové zažili, když si ze
šedesáti zúčastněných hráčů klub
AC Sparta Praha vybral dva hochy, z nichž jedním byl právě Dominik! Na pohovoru po skončení
akce bylo následně stvrzeno, že
letenský klub má o tohoto nadějného obránce skutečně zájem.
„Zároveň bylo domluveno, že v
blízké době sehraje už s ligovým
týmem Sparty dva přípravné
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Sportovní redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
pro vás připravuje pravidelnou
nabídku těch nejžhavějších tipů z televizních obrazovek
všech česky mluvících kanálů,
která má posloužit k ještě dokonalejšímu přehledu všech
sportovních nadšenců. Věříme,
že následující přehled sportovních šlágrů, které můžete sledovat z pohodlí vašeho domova, či společně s kamarády ze
sportbaru, oceníte a pomůže
vám nepropásnout ty vskutku
zajímavé události.
-pkFOTBAL
GAMBRINUS LIGA
FC Zbrojovka Brno AC Sparta Praha
PONDĚLÍ 30. 8. 2010
18:00 hodin

MEZI SPARŤANY.Ve svých třinácti letech si Dominik Štverák (na snímku v horní řadě čtvrtý zleva) splnil svůj sen a alespoň na chvíli se stal součástí největšího tuzemského klubu. A kdo ví, třeba to nebylo naposled...
Foto: archív Dominika Štveráka
zápasy za účelem seznámení se s
hráči a herním stylem Sparty,“ doplnil nadšený otec. A tak od té doby začaly obavy rodičů o to, jak
by Dominik po případném přestupu zvládl odloučení od rodiny
a od kamarádů... Po odehraní duelu v dresu AC Sparta Praha proti
Kladnu ale přišel od trenéra Hladíka tak trochu vysvobozující
verdikt. „Dominik se mi velice
líbí, je hodně rychlý, tvrdý a má
velký přehled. S kluky se taktéž
velice rychle sehrál, ale s jeho odchodem do Prahy bych raději ještě tak dva, tři roky vyčkal. Nebylo by rozumné jej v této době a v
tomto věku úplně odříznout od
rodiny a od přátel. Zatím bychom

ho rádi sledovali a pokud to bude
možné časově, tak bych byl rád,
kdyby s námi sehrál nějaké další
zápasy, abych viděl, jak se dál vyvíjí,“ slyšel Štverák starší od kouče žákovského týmu Sparty Praha.
„Nyní tak už bude záležet jenom
na Dominikovi, jestli tuto svoji
obrovskou příležitost nepromarní. Předpoklady na to, aby jednou
za Spartu, která je mimochodem
jeho oblíbený tým, hrál, určitě
má. A kdoví, jestli ho za takových
šest roků uvidíme hrát třeba i někde jinde v zahraničí...,“ poznamenal při našem rozhovoru Pavel
Štverák.
Jak nám otec nadějného fotbalis-

NADĚJE Z PROSTĚJOVA. Talentovaný zadák Dominik Štverák obléknul v
přípravných zápasech dres svého nejoblíbenějšího klubu Sparty Praha, aby nakonec zamířil do olomoucké Sigmy.
Foto: archív Dominika Štveráka

ty sdělil o pár dnů později, situace
se vyvinula ještě trochu jinak. „O
Spartě jsme skutečně vážně uvažovali, ale z osobních a rodinných
důvodů jsme se nakonec rozhodli, že od nové sezony bude hrát
Dominik za Sigmu Olomouc,
která má dle mého názoru takřka
podobné zázemí a její mládežnická líheň je se Spartou srovnatelná.
Původně jsme dokonce mysleli,
že kluk zůstane ještě minimálně
rok v Prostějově, ale kontakty se
Sigmou nabraly na intenzitě.
Věřím, že jsme udělali dobrý
krok,“ prozradil Večerníku aktuální novinku z kariéry začínajícího talentu Dominika Štveráka
jeho tatínek, který ovšem dodal,
že ani kapitola Sparty tím není
úplně ukončena. „Měli bychom
být v kontaktu. Uvidíme, jak se
vše vyvine...“
-pk-

TENIS
US OPEN
přímý
přenos
zápasů grandslamového turnaje v New Yorku mužů a žen
DENNĚ od 30. 8. do 5.9.
2010 18:30, resp. 01:00 hodin
FOTBAL
KVALIFIKACE
O ME „21“
Česká republika - Německo
PÁTEK 3. 9.2010 18:15 hodin
BASKETBAL
MISTROVSTVÍ
SVĚTA
MUŽŮ
přímý přenos osmifinálového
utkání (Turecko)
SOBOTA 4. 9.
20:00 hodin

Pro tento rozhovor jsme tentokrát zašli až přímo k ledu. Se startem závěrečné fáze přípravy na novou sezonu jsme totiž vyzpovídali velezkušeného a také po řadu let mezi prostějovskými příznivci pořád oblíbeného obránce Petra Doseděla, kterému snad nikdo neřekne jinak než „Pupa“! Přestože ještě nevěděl, jestli v dresu LHK Jestřábi odehraje nadcházející sezónu, na otázky PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ochotně odpověděl.

Loňskou sezonu „PUPA“ nedohrál, pro tu novou je však zkušený obránce připraven

„Budu pořád použitelný,“ směje se Petr Doseděl. V sedmatřiceti letech už veterán Jestřábů

PROSTĚJOV-Ani v nové sezoně
prostějovského hokeje u toho nebude chybět již pomalu nezničitelný nestor posledních sezon.
Přestože se spekulovalo všelicos a
sám hráč ani nedokončil loňskou
sezonu, v přípravě na další ročník
si nedávno sedmatřicetiletý Petr
Doseděl vybojoval místo v kádru
LHK Jestřábi pro blížící se druholigový ročník 2010-2011.
„Hodně lidí už jej odepsalo, ale já
si myslím, že prostějovskému hokeji ještě může pomoct. Za své roky si toho prožil dost, má tak zcela
jistě co předávat,“ uvedl již dříve
Petr Zachar, hlavní trenér „A“týmu prostějovských hokejistů. A
i sám velezkušený obránce přiznal, že ještě zdaleka nehodlá věšet
brusle na hřebík! „Hokej mě pořád baví, jsem zdravý a rád si za-

hraju o body,“ usmívá se deset
dnů před startem sezony mezi fanoušky stále oblíbený „Pupa“,
který ustál i loňskou kritiku z řad
příznivců. „To byla prazvláštní
sezona,“ uzavřel vrátka v očekávání nové, světlejší budoucnosti.
* Přestože se proslýchalo, že jste
už s aktivní hráčskou kariérou
skončil, do přípravy „A“-týmu
nového oddílu LHK Jestřábi
jste se znovu neohroženě
vrhnul a odehrál doposud všechny přípravné
zápasy. Jak se tedy věci
mají?
„Je pravdou, že s hokejem jsem
chtěl končit minulý rok kolem
Vánoc, kdy to bylo v prostějovském klubu hodně špatné!
Měl jsem jisté spory s tehde-

jším majitelem (Zdeňkem Zabloudilem pozn.red.), byly v
tom i další problémy včetně toho,
že nás neplatil...
Z těchto důvodů
jsem tak sezónu
předčasně ukončil
a čekal, co bude
dál.“
* Měl jste v tu
chvíli alespoň trochu jasno, jak se
vše bude vyvíjet?
„Nepře-

kým všechno na konci loňského roku proběhlo a
aby mě někdo musel
skoro vyhazovat
zadním vchodem.
No a protože žádné
zdravotní problémy zatím nemám, tak to
chci zkusit a
pokračovat dál.“
* Jak mo-

HLÁSÍ NÁVRAT NA SCÉNU. Dnes již ikona současného prostějovského hokeje se po vynucené přestávce opět objevila v kádru Jestřábů, tentokrát již pod
novým velením. I v nové sezoně by tak měl přivádět mužstvo na ledovou plochu
zkušený Petr Doseděl.
2x foto: Zdeněk Pěnička
mýšlel jsem nad tím, že bych měl
končit s hokejem úplně. Bral jsem
to tak, že jsme se nedohodli na finanční stránce a já jsem předsedovi klubu ze dne na den řekl, že
sezónu nedohraju. Pak jsme byli
v kontaktu, co se týká mých finančních pohledávek, ale vše ostatní jsem nechal na léto.“
* Existovala možnost, že byste
sezónu dohrál v jiném týmu?
„Bohužel jsme se tak dlouho dohadovali, že mezitím vypršel přestupní termín a nikam jinam už
jsem jít nemohl...“
* Co nakonec hrálo hlavní roli
v tom, že jste se rozhodl i v sedmatřiceti letech bojovat o
místo ve druholigovém kádru?
„Když se ta možnost vyvinula,
hokej změnil vlastníky, tak jsem
dostal okamžitě novou chuť. Nechtěl jsem končit způsobem, ja-

žnou spolupráci a opětovné zapojení do mužstva vidíte?
„Uvidím, jak to bude na ledě fungovat a jak se mi bude dařit. Jestli to půjde, tak budu hrát, když na
to nebudu mít, tak to prostě přiznám a dám prostor mladším!
Když to shrnu, tak vše záleží na
mojí výkonosti a zdravotní stránce. Nic jiného nestojí v cestě k tomu, abych podepsal řádnou
smlouvu.“
* Vy tedy s vedením ještě nejste
dohodnuti na spolupráci pro
nadcházející ročník?
„Předběžně jsme, ale opakuji, vše
se rozhodne v přípravných zápasech. Záleží na tom, jak se já budu cítit a jestli mě trenéři budou
chtít. Pokud by byla spokojenost
a vůle na obou stranách, určitě se
dohodneme bez problémů. Zatím
mám smlouvu do konce srpna.“

* To znamená, že termín vám
vyprší za pár dnů. Jak situace
kolem vaší osoby aktuálně vypadá?
„Ještě nejsme s trenérem a vedením napevno dohodnuti, ale měl
bych pokračovat. Cítím, že mám
mužstvu co dát, že budu pořád
pro druhou ligu použitelný a platný. Věřím, že to dopadne dobře a
já začnu sezonu v Prostějově.“
* Zeptám se ještě tak trochu hypoteticky, jestliže by to v Prostějově nedopadlo k vaší spokojenosti, šel byste ještě o
„dům dál“?
„Nějaké nabídky mám, takže pokud by mi to nevyšlo
a já se nedostal do kádru tady, asi bych to zkusil někde
jinde. Hokej mě pořád baví
a ještě bych si ho rád zahrál
o body (úsměv).“
* Zajímavé také je, že zatímco v předešlých sezónách jste povětšinou nosil
kapitánské „céčko“, nyní
to vypadá, že hlavním lídrem
kabiny bude Lukáš Duba. Není
to pro vás problém?
„Tak to v žádném případě! (důrazně) Na tom, kdo bude kapitánem, až tak nezáleží, mě osobně
pak vůbec ne. Mě nikdy nedělalo
žádné problémy, když nosil
´céčko´ někdo jinej. Každý vám
potvrdí, že já sám jsem se k tomu
nikdy nehlásil, abych dělal kapitána. Pokud by jím měl být v nové
sezóně ´Dubák´ (Lukáš Duba pozn.red.), nebo kdokoliv jinej,
skutečně v tom nevidím žádný
problém.“
* Přesto předseda klubu Michal
Tomiga i hlavní trenér Petr Zachar se vyjádřili v tom smyslu,
že právě od vás budou očekávat
pomocnou ruku při vývoji mladých hráčů a jejich zapracování
do týmu. Pokud u Jestřábů zůstanete, jste na tuto roli připraven?
„Samozřejmě. Abych řekl pravdu, počítám s tím. Jsem v mužstvu nejstarší a kdo jinej by takové

kdo je petr doseděl
narozen:
26. července 1973
výška/váha:
177 cm / 80 kg
pozice:
obránce
držení hole:
levá
hráčská kariéra: 1999 - 2000 HC Prostějov/HC Šternberk, 2000 – 2001 HC Prostějov,
2001 – 2002 HC Prostějov/HC Olomouc, 2002
– 2004 HC Olomouc, 2004 - 2005 HK Jestřábi
Prostějov, 2005 – 2006 HK Jestřábi Prostějov/HC Minor 2000 Přerov, 2006 – 2007 HK Jestřábi Prostějov, 2007 – 2008 HC Chrudim,
2008 - 2010 HK Jestřábi Prostějov
bilance v poslední sezoně: 30 zápasů, 1 branka, 4 asistence, 50
trestných minut

pohledem šéfa klubu
„Musím říct, že ´Pupa´ nás mile překvapil. Sice povětšinou hraje polovinu zápasu, ale ukázal, že místo v týmu má a že může být platným členem mužstva. V tomto týdnu bych si s ním měl sednout a
měli bychom si dohodnout podmínky naší spolupráce. Nedělá mi
problém, obnovovat smlouvu po každém měsíci, protože si myslím,
že není na škodu, držet hráče pod jistým tlakem. S Petrem navíc počítám i do jiných pozic, určitě by se měl kolem hokeje pohybovat
více, než tomu bylo doposud. Momentálně působí jako asistent
trenéra u mladšího dorostu a ´osmičky´ a je možné, že některé posty
ještě upravíme. V každém případě s Dosedělem počítáme a ročník
samozřejmě zahájí v řadách našeho klubu.“
Michal TOMIGA, předseda LHK Jestřábi Prostějov
věci měl dělat? Musím také říct,
že letos se na to stmelování těším.
S těmito mladými kluky totiž vycházím úplně super, v kabině je
sranda, myslím, že ty věci co mají
fungovat, tak fungují a všechno je
v pohodě. A myslím, že i mladí mě
mají rádi... (smích) Doufám tedy
jen, že tu příležitost dostanu, půjde
to tak dál a pošlape to.“
* Dá se třeba porovnat atmosféra, která panovala v šatně loňského celku a toho, který se skládá před nadcházejícím ročníkem?
„To je strašně těžká otázka...
Všechno má svoje pro a proti, tento případ není výjimkou. I minulý
rok to vypadalo všechno luxusně,
letní příprava i přáteláky se nám
vydařily parádně. Pak nám ale nevyšlo pár zápasů a všechno se se-

sypalo jako domeček z karet... Takže, s nějakými konkrétními závěry bychom měli počkat. Dobrá
parta znamená hodně, ale člověk
se nenaděje, několik utkání nevyjde a všechno je jinak... Proto je obzvlášť důležité, aby vyšel start do
sezony. To pomůže každému
týmu.“
* V prostějovském klubu také
začínáte i s trenérskou kariérou.
Značí to, že právě na lavičce vidíte svoji další budoucnost?
„Musím přiznat, že trenéřina mě
láká. Určitě bych rád předal nějaké
ty zkušenosti, co jsem posbíral.
Momentálně trénuji po boku Svaťu Vařeku výběr osmé třídy a mladší dorost. Startuji to tak, že bych
byl v budoucnu rád koučem! Pro
začátek u mládeže a dál se uvidí...“
Petr Kozák

