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ZNÁSILNĚNÍ

Z velké lásky kriminál...
K otřesnému činu znásilnění
a následného vydírání došlo
začátkem minulého týdne v
Klenovicích. Dvojice mladých
lidí byla těsně před ukončením svého vztahu, žena si do
domku svého partnera přijela
pro své věci. Ten ji ale napadl
a znásilnil. Pak jí ještě násilím
nutil sehnat padesát tisíc
korun.
"V pondělí v odpoledních hodinách došlo v rodinném domu na
Prostějovsku ke znásilnění jedenadvacetileté ženy o rok starším
mužem. Ten je nyní obviněn z
trestných činů znásilnění a vydírání, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na 10 let,"
předala nám základní informaci
o případu Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Kriminalisté při vyšetřování zjistili, že muž po vykonání soulože na mladé ženě ji začal ještě
škrtit. "Přitom po poškozené požadoval částku 50 tisíc korun a
se škrcením přestal, až jakmile
mu žena přislíbila, že peníze sežene do příštího týdne. Žena utr-

pěla různé oděrky na těle, kdy
následně vyhledala lékařské
ošetření v prostějovské nemocnici," dodala Eva Čeplová.
Na celém případě je ovšem zarážející skutečnost, že mladý
násilník neskončil ve vazbě. Jak
jsme se totiž dozvěděli, na
pokyn státního zastupitelství
museli kriminalisté muže propustit. "Ano, obviněný muž je
stíhán na svobodě," potvrdila
mluvčí policie.
-mik-

Řidička ladila rádio,
pak se s autem převrátila
Ladit rádio v autě se při jízdě
po dálnici nevyplatilo mladé
řidičce. Kvůli své nepozornosti nakonec skončila v příkopě na zádech, a to i s autem.
"Ve středu ráno jela třiadvacetiletá řidička s vozidlem Škoda
Fabia po rychlostní komunikaci
od Prostějova na Brno. Na 19,5
kilometru začala řidička za jízdy
ladit rádio, nevěnovala se plně
řízení svého vozidla a vyjela
vpravo mimo komunikaci, kde
se s vozidlem převrátila na střechu. Při dopravní nehodě došlo
ke hmotné škodě na vozidle ve
výši 150 tisíc korun, ke zranění
osob nedošlo. U řidičky byla
provedena dechová zkouška na

alkohol s negativním výsledkem," informovala nás o karambolu Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mik-

VRAŽDA
z Malen uzavřena

Spadla klec, a to definitivně.
Krvavý masakr z Malen, ke
kterému došlo vloni v září, dospěl k potvrzení rozsudku. Osmatřicetiletý Miroslav Mareš
půjde na třináct let do vězení s
nejpřísnější ostrahou. Za to, že
v chatové oblasti několika ranami pobodal manželský pár
Úlehlových. Starší muž na následky četných bodných zranění v nemocnici zemřel, Marie
Úlehlová přežila jen díky
včasné pomoci sousedů a péči
lékařů. Vrchní soud v Olomouci
minulý týden zamítl Marešovo
odvolání a s konečnou platností
ho poslal do žaláře. Více o případu na straně 3.
To je on! Miroslav Mareš u
Vrchního soudu v Olomouci
neuspěl s odvoláním za dvojnásobný pokus o vraždu a půjde na
dlouhá léta za mříže. Foto: Luděk
Peřina /MF DNES/ Profimedia

Už je to tady zas,
ZÁCPY, ale zbytečné...
Tak to si motoristé příliš nevydechli. Jen pár týdnů jsme
se mohli kochat tím, že rondel
na Petrském náměstí je konečně hotov a doprava ve
městě tak už neměla výrazné
problémy. Jenomže minulý
týden v centru opět zkolabovala. Rekonstruovat se totiž
začala křižovatka ulic Svatoplukova a Újezd. Tvoří se
zácpy, motoristé hlavně
během ranních a odpoledních
dopravních špiček nadávají
jako špačci.
"V termínu od 1. září do 16.
října 2010 dochází k částečné
uzavírce silnice II/150 na křižovatce ulic Svatoplukova a Újezd
v Prostějově. V tomto místě
bude rozšířen chodník a upra-

ven přechod pro chodce. Délka
uzavírky je zhruba 100 metrů,
objízdná trasa není stanovena.
Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů, záchranné služby a autobusové
dopravy využije volný jízdní
pruh," informovala nás Jana
Gáborová, tisková mluvčí radnice. Jenomže ať si kdo chce co
chce říká, v tomto případě
město tvrdě zaspalo a sama radnice ztížila dopravu v centru.
Copak tato rekonstrukce nešla
provést společně s výstavbou
rondelu na Petrském náměstí,
kdy stejně okolo celé této lokality vedly objízdné trasy? Odpovědi budeme hledat u
kompetentních úředníků příští
týden.
-mik-

Nekonečné zácpy. Takto nyní vypadá dopravní situace okolo
rekonstruované křižovatky. Páni radní, není to ale zbytečné?

Policie na žních. "Sklízela" MARIHUANU!
Jako naprostý výsměch právu
a zákonům lze posuzovat jednání
osmačtyřicetiletého
muže, kterému už vloni policisté zabavili velké množství
pěstovaného konopí. Muž se
nyní z tohoto činu zodpovídá
před soudem, to ho ovšem neodradilo od toho, aby ve své
protizákonné činnosti pokračoval dál. A tak strážci zákona
znovu vyrazili na žně do Ospělova.
" Ve čtvrtek Policie ČR provedla na základě příkazu
Okresního soudu v Prostějově
domovní prohlídku a prohlídku

jiných prostor a pozemků v
obci Ospělov ve věci podezření
ze zločinu nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a jedy a přečinu nedovoleného
pěstování rostlin obsahujících
omamnou nebo psychotropní
látku. K dané věci můžeme
sdělit, že za uvedené trestné
činy byl osmačtyřicetiletý muž
již stíhán, následně obžalován a
dále v této činnosti pokračuje.
K bližším okolnostem celého
případu se policie nebude prozatím vyjadřovat, jelikož by
mohlo dojít k narušení dosa-

vadního průběhu vyšetřování,"
uvedla Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Při policejní razii v Ospělově
byly minulý týden nalezeny
věci důležité pro trestní řízení 141 kusů konopí v usušené
formě a 205 kusů této rostliny
v surové formě. Uvnitř svého
domku muž ukrýval ještě
dosud nezjištěné množství sušených vrcholíků a sušených
listů. "Podezřelému hrozí trest
odnětí svobody až na deset let,"
uzavřela tuto záležitost mluvčí
policie.
-mik-

Znovu na žních. Policie už podruhé kosila v Ospělově jednu rostlinu vypěstovaného konopí za druhou.

„Do školy jsem se moc těšila,“ vzpomíná
na svůj první školní den Livia Klausová

Začátek školního roku bývá
významným
dnem nejen především pro nové
prvňáčky a jejich rodiče.
Velmi sledovanou událostí se
také vždycky stává, kam že se
vydá prezidentský pár uvést malé školáky do pro ně
nového velkého světa opravdové školy. A pokud si
někdo myslí, že je to vždy záležitostí navýsost
pražskou či jiného velkého města, je na velkém
omylu. S prvním zvoněním přijela ve středu Livia
Klausová do Pivína.
(Dokončení na straně 6)
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Strážníci na přechodech

Prázdniny neúprosně skončily
a děti se opět vrátily do lavic.
To je důvod, proč ani letos
strážníci nezaháleli a 1. září
dohlíželi na bezpečné přecházení chodců. Zejména děti a
studenti se mohli setkat se
strážníky na čtrnácti přechodech umístěných v blízkosti
škol. Samozřejmě tento preventivní dohled bude praktikován ve větší míře po celé září,
než si školáci zvyknout na nový režim. V dalším období budou strážníci obsazovat přechody střídavě dle naléhavosti
z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

Bravo, občané!

V úterý před polednem přistihl
osmatřicetiletý muž sedmnáctiletého mladíka, který se snažil ukrást jízdní kolo na Západní ulici. Přivolaní strážníci podezřelého převzali a vyčkali
příjezdu Policie ČR. Ta si celou záležitost na místě přebrala.
Podobný případ, kdy se za pomoci občana podařilo chytit
dalšího pachatele trestné činnosti, se udál ve večerních hodinách. Na linku 156 byla nahlášena potyčka dvou osob na
ulici Norská. Strážníci následně zjistili, že pětadvacetiletý
muž si povšiml mladíka, jak
ukopl zrcátka u dvou parkujících vozidel. Nelenil a výtečníka se okamžitě snažil zadržet,
což se mu podařilo. I tento
osmnáctiletý podezřelý byl
předán Policii ČR.
Opět se potvrdilo, že pomoc
veřejnosti je přínosná a policie
se bez spolupráce občanů neobejde. Děkujeme !

Hrozilo nebezpečí

Odpoledne byl na linku 156
oznámen riskantní pracovní
postup při výměně oken v bytovém domě. Dělníci vyhazovali staré rámy oken ze šestého
patra dolů, aniž by měli zabezpečený prostor. Byla zde důvodná obava, že tímto způsobem může dojít ke zranění
osob. Strážníci zaměstnance
zkontaktovali a upozornili na
dané nedostatky. Ti se po domluvě s hlídkou rozhodli nosit
rámy po schodišti.

Opilé slečny

O půl desáté večer bylo zjištěno městským kamerovým
systémem podivné jednání
dvou čtrnáctiletých slečen. Ty
se povalovaly na chodníku v
ulici Školní. Hlídka zjistila, že
jedna z nich požila alkoholické
nápoje. Obě shodně vypověděly, že nalezly láhev vodky v
parku na Floriánském náměstí.
Jaké množství dívka zkonzumovala, nebyla schopná říci.
Dechovou zkoušku se u ní provést nepodařilo, neboť ji bylo
velmi zle. Následně byly převezeny do místa bydliště a předány rodičům. Celá událost
byla postoupena Odboru sociálních věcí - oddělení péče o
dítě.

Rána kvůli dluhům

Před třiadvacátou hodinou zahlédla hlídka trojici mužů před
bránou pro sanitky u nové nemocnice. Jeden z nich ležel na
zemi a při bližším kontaktu
strážníci zjistili, že má zakrvácený obličej se znatelnými pohmožděninami. Následným
šetřením vyšel najevo útok ze
strany jednoho z přítomných
chlapíků. Důvodem měly být
peníze, které mu poškozený
nevrátil. Šestadvacetiletý dlužník skončil na ošetření v nemocnici. Čtyřiadvacetiletý
útočník stane před správním
orgánem pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.

Myslel to dobře

Před půlnocí nahlášeno na linku 156 rozbití dveří na ubytovně agresivním mužem. Strážníci v domě zjistili, že devětadvacetiletý bydlící vyrazil
dveře jednoho z bytů a to z
obavy o tamnější ženu. Věděl
o jejím splínu z rozchodu s přítelem a jelikož na jeho zvonění
a bouchání nereagovala, měl
obavu o její zdraví. Proto za
účasti souseda se výše uvedeným způsobem snažil dostat
dovnitř. Po vejití do pokoje se
tvrdě spící žena probudila. Přítomný jí vzniklou situaci vysvětlil, načež mu poděkovala.
Obě strany se dohodly na opravě dveří. Vše dobře dopadlo. K
protiprávnímu jednání nedošlo.

Hospodaření města vypadá optimisticky
Za I. pololetí je městská kasa v plusu 98 milionů korun
Oproti předešlému roku, kdy
město přišlo vinou finanční
krize o bezmála 100 milionů
korun z takzvaných sdílených
daní, jsou konečná čísla z uzávěrky hospodaření města za
první pololetí tohoto roku velice
optimistická. Přesto místostarosta Miroslav Pišťák (na
snímku) nabádá k opatrnosti,
současná výrazně kladná čísla
považuje za relativní. Právě
jeho jsme požádali o rozhovor.
Pane místostarosto, jak tedy dopadlo hospodaření města za
první pololetí tohoto roku?
Dopadlo relativně příznivě. Mohl
bych dokonce říci, že velice příznivě. Ovšem právě to slovo relativně je na místě, protože pololetí
není tím rozhodujícím obdobím
pro celkový vývoj rozpočtu města
za celý rok. Můžeme konstatovat,
že hospodaření města a jím řízených organizací skončilo v polovině roku kladným saldem příjmů
a výdajů ve výši bezmála 98 milionů korun. Dokázali jsme naplnit příjmy města zhruba na 61
procent a výdaje na 49 procent.
Vždy je ale potřeba počítat s tím,
že v tomto období se projevuje
časový nesoulad v aktuálním rozpočtu. Opravdu se po šesti měsících nedá přesně odhadnout, jak
výsledkově dopadne celý rok.
Přesto je ale tato dílčí zpráva
velice optimistická. Jak vidno,
zřejmě se také zlepšil přísun
takzvaných sdílených daní ze
státního rozpočtu do městské
pokladny...
Ano, pozitivní zprávou je, že příjmy ze sdílených daní by nemusely prožít takový masakr jako
vloni, když město přišlo vinou finanční krize bezmála o 100 milionů korun. Snad by to mohlo

dopadnout tak, že plánovaných
daňových příjmů dosáhneme v
plné výši. A to už proto, že podle
zkušeností z roku 2009 jsme se při
plánování rozpočtu na tento rok
drželi v tomto ohledu při zemi. Je
také potřeba připomenout fakt, že
při sestavování rozpočtu na rok
2010 jsme šli plánovitě do deficitu zhruba 65 milionů korun. Podotýkám ale, že tyto peníze jsme
užili výhradně na investice a nikoliv na výdaje za provoz radnice.
Všechny tyto finance jsme přitom
pokryli z vlastních rezerv města.
A stále platí ta skutečnost, že Prostějov není nijak zadlužen, nebylo
zapotřebí žádných úvěrů.
Je logické, že po půl roce se
opravdu nedá odhadnout konečný roční výsledek hospodaření. Ale přesto, mohl by být
konečný "sčot" tak dobrý, že
by se výrazně snížil naplánovaný deficit v rozpočtu města?
Deficit by v součtu celého roku
mohl být menší za předpokladu,
že ještě do konce roku proběhnou
některé prodeje městského majetku. Ano, nyní máme skoro 98
milionů k dobru a mnohé by
mohla napadnout otázka, proč se
i nyní držíme při zemi, když
máme v pokladně tolik peněz.
Proč tedy neinvestujeme více?
Protože toto jsou všechno peníze,
se kterými se plánovitě počítá na
akce pro druhé pololetí. Takže to
není tak, že by nám nyní spadlo z
nebe 98 milionů. Budeme tak
spokojeni, když rozpočet pro rok
2010 skončí tak, jak jsme naplánovali. Tedy i za cenu výše uvedeného deficitu. Samozřejmě, byl
bych maximálně spokojen s tím,
kdyby se ho podařlo co nejvíce
snížit. Vrátily by se tak peníze do
některých městských fondů, především fondu rezerv a rozvoje. I

tak by ale příští vedení města
mělo při sestavování rozpočtu na
rok 2011 postupovat velice obezřetně.
Blíží se volby, za necelé dva měsíce bude mít radnice nové vedení.
Přesto
už
nyní
zpracováváte podklady pro
rozpočet na příští rok. Můžete
prozradit, jaký asi bude?
Volby se skutečně rychle blíží, ale
stejně tak konec tohoto roku.
Proto je ještě naší povinností, abychom připravili návrh rozpočtu a
je na příštím novém zastupitelstvu, zda ho bude respektovat a
schválí ho či nikoliv. My nyní
musíme připravit příští rozpočet
města tak, aby v něm byly zřetelné a zřejmé předpokládané příjmy města a u výdajových částek
musí být jasně stanoveno, jaké peníze půjdou na provoz města a
jaké na mandatorní výdaje. Já v
tuto chvíli samozřejmě nevím, jak
dopadne za tento rok hospodaření
celé republiky. Od tohoto výsledku se bude totiž odvíjet to,
jakým způsobem se budou vybírat daně a tím i plnit naše městská
pokladna. V tento okamžik to

můžeme pouze předpokládat.
Zcela určitě ale bude platit to, že
se bude muset uvažovat o každém
výdaji, doslova o každé koruně. I
přes stále trvající finanční krizi
bych chtěl ale Prostějovany ubezpečit, že nebude konec světa.
Nové zastupitelstvo ale bude
muset velmi zvažovat, jaké investice schválí a také jakým způsobem se bude pokračovat ve
schvalování veřejných finančních
podpor. Věřím ovšem, že i příští
zastupitelstvo bude dostatečně
moudré v tom smyslu, že nejrůznější sportovní, společenské a
kulturní aktivity je potřeba podpořit.
Na závěr dovolte krátkou
otázku. Myslíte si, že je už
konec finanční krizi?
To se dá v tuto chvíli těžko odhadovat. Co se týká daňových příjmů, ty jsou letos na dobré úrovni.
Mám ale obavu z toho, aby přespříliš velké celostátní šetření negativně neovlivnilo hospodářský
růst. Buďme ovšem alespoň trošičku optimističtí, ale jak já říkám,
s patřičnou dávkou určité skepse...
-mik-

Radní navrhnou zastupitelstvu prodej prostějovské podnikatelce

Èerná kronika
Nezvaný host
Neznámý pachatel se vloupal
do domu v ulici Na Příhonech
v obci Konice, odkud následně odcizil pracovní elektrické
nástroje, alternátor a měděný
plech. Svým jednáním pachatel způsobil škodu nejméně
30.000 korun. Za trestné činy
porušování domovní svobody
a krádeže pachateli hrozí trest
odnětí svobody až na tři léta.

Postříkal vagon
Poslední srpnový den ve večerních hodinách v prostrou železniční stanice v obci Nezamyslice nastříkal dosud neznámý pachatel barevné obrazce na plochu o velikosti 6 metrů čtverečních, a to na zadní část osobního železničního vozu. Škoda,
kterou neznámý pachatel způsobil, nebyla doposud vyčíslena. Hrozí mu až roční vězení.

Razie nejen v barech
Ve středu odpoledne a večer
realizovalo Obvodní oddělení
Policie ČR Prostějov I. ve spolupráci s Městskou policií Prostějov akci zaměřenou na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám
mladším 18 let v restauracích a
barech na území města Prostějov. Ve večerních hodinách akce pokračovala dohledem nad
bezpečností silničního provo-

měl za oba domy zaplatit 600
tisíc korun včetně plnění některých pravidel, například toho,
že nemovitosti bude povinen
rekonstruovat do doby deseti
let. Tento kupec ale následně od
smlouvy odstoupil a tak město
vyhlásilo další záměr prodeje.
Už ale s tvrdšími podmínkami.
Cena zůstala stejná, jen doba
oprav byla zkrácena na pět let,"
řekl na úvod Vlastimil Uchytil,
místostarosta Prostějova zodpovědný za majetek města.
V novém výběrovém řízení se
počítalo se dvěma zájemci.
Tedy abychom byli přesnější,
jednou podnikatelkou a na
druhé straně skupinou tří fyzických osob. "Do samotného
konkurzu ve formě obálkové
metody se ovšem nakonec přihlásila jen prostějovská podni-

katelka. Tím se usnadnila celá
situace, Rada města tedy navrhne prodej zmíněných nemovitostí paní Skácelové, a to za
částku 600 tisíc korun," dodal
Uchytil.
Již dříve jsme se podivovali nad
tím, že město tak významné
historické domy prodává za takový pakatel. Místostarosta to
ovšem vysvětlil logicky. "Nízkou cenu jsme zvolili záměrně.
Musíme si totiž uvědomit, že
nový majitel musí do pěti let
oba domy zrekonstruovat. A
podle našeho názoru se částka
za opravy může vyšplhat
někam až ke 20 milionům
korun, možná i víc. A město by
na tuto rekonstrukci jen těžko
našlo v rozpočtu peníze. Proto
je nutné k oněm 600 tisícům
připočíst i desítky milionů dal-

ších investic," vysvětlil místostarosta Uchytil.
Večerník minulý týden oslovil
podnikatelku, která bude koncem září prostějovskými zastupiteli zřejmě schválena coby
nový majitel historických
budov za Priorem. Z medializace ale přílišnou radost neměla. "Počkám si, až to budu
mít černé na bílém. Nicméně
mohu říct, že se na to moc
těším, až budu moci opravit
zmíněné nemovitosti. Nerada
bych teď prozrazovala, jaké
mám s nimi záměry. Mohu jen
naznačit, že historická lokalita
by si zasloužila například galerii. V nákupu těchto domů nevidím žádný byznys, bude to
můj koníček," sdělila nám do
telefonu prostějovská podnikatelka.
-mik-

zu, zejména poté na kontrolu
řidičů, zda neřídí vozidla pod
vlivem návykových látek, páchání trestné činnosti ze strany
neznámých pachatelů, zejména ve věci krádeží motorových vozidel, krádeží vloupáním do osobních vozidel a další trestné činnosti. V rámci celé policejní akce bylo zjištěno
6 přestupků v dopravě, které
byly vyřešeny uložením pokuty v blokovém řízení.

ní fotoaparát, blíže nezjištěné
množství zlatých a dalších
šperků, notebook a mobilní telefon. Neznámý pachatel tímto
svým jednáním způsobil celkovou škodu bezmála 74 000
korun. Za trestné činy krádeže
a porušování domovní svobody hrozí pachateli trest odnětí
svobody až na pět let.

la a dále byla u řidiče provedena dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem
měření 2,79 promile alkoholu.
Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další
jízda s motorovými vozidly.
Svým jednáním se muž dopustil trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Auto není trezor
Dosud neznámý pachatel na
ulici Okružní v Prostějově
vnikl do osobního vozidla
Škoda Octavia combi, ze kterého následně odcizil peněženku s osobními doklady, finanční hotovost, platební kartu, pánské kalhoty, dva kusy
notebooků, servisní knížku od
vozidla a další věci. Škoda činí 53 000 korun.

Kola ze sklepa
Neznámý pachatel se vloupal
do sklepní kóje na ulici M.
Pujmanové v Prostějově, odkud následně odcizil pánské
horské jízdní kolo a pánské
krosové jízdní kolo. Tímto
jednáním způsobil pachatel
škodu nejméně 22 000 korun.

Straka v domě
Neznámý pachatel se vloupal
do rodinného domu na ulici Jana Olivetského v Prostějově,
odkud následně odcizil digitál-

Domácí násilí
„Tak jsem mu jednu natáhla a
musel jít na šití,“ komentovala
žena vývoj událostí poté, co její
bývalý partner údajně neunesl
tíhu rozchodu a začal se chovat
velmi nevhodně. Bacha na to,
pánové. Poměr sil mezi slabším
a silnějším pohlavím je už dávno jenom chimérou, buržoazním přežitkem. Nic takového.
To pouze společenský předsudek káže, že tím ublíženým může být pouze a jedině žena. Spíš
je to tak, že mužské ego nedovolí se něčím takovým pochlubit a raději uklouzne ve sprše…

poledni, že zbytek dne prosvítí
sluníčko. A přece! Medardův
radar na internetu byl i přes neprůstřelně zataženou oblohu a
přívaly dešťových kapek zcela
nekompromisní a stál si za
svým. A ono nakonec… Někdy
stojí za to věřit moderní věštecké technice.

To zas bude

Nepřeberná galerie nesoudných
pošuků a jiných šílenců se nám v
týdnu začala promenovat po televizních obrazovkách v soutěži
těch nejnadanějších z nadaných.
O to smutnější je, že se mezi nimi opravdu tu a tam objeví nějaké to stébélko šafránu, které nemá jiné cesty, než se prokousat
tímto bizarním panoptikem. VěKdo nevěří…
ru, občas to bývá ponižující i pro
…ať tam běží. Málokdo by asi samotného diváka. Ale což. Dav
věřil ještě v sobotu v brzkém od- si to žádá!
-MiH-

Domy za Priorem mají konečně kupce
Vloni vysoudilo město na
církvi dva historické domy v
lokalitě za Obchodním
domem Prior. Nemovitosti na
náměstí Svatopluka Čecha a
v Demelově ulici ale zrovna
nesvítí novotou. Právě naopak. Už od začátku se tak
radní netajili s tím, že oba
domy bude výhodné prodat
soukromé osobě. Město by
tím ušetřilo za rekonstrukci,
kterou obě nemovitosti potřebují jako sůl. A jak jsme se
dozvěděli minulý týden, konečně se našel kupec s vážnými úmysly.
"Rada města projednala návrh,
který vzešel z výběrového řízení formou obálkové metody.
Prodej zmíněných nemovitostí
se vyvíjel delší dobu. V první
fázi se objevil zájemce, který

Vidìno - Slyšeno
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Podvod při úvěru
Dne 13. března 2008 docílil osmatřicetiletý muž z místa svého
trvalého bydliště v obci Protivanov uzavření úvěrové smlouvy,
jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru ve výši 60 000 korun.
Tento úvěr se obviněný zavázal
splácet v 72 měsíčních splátkách. Při sepisování a podpisu
úvěrové smlouvy do této uvedl
nepravdivé údaje o své osobě,
ačkoliv věděl, že vzhledem ke
svým dřívějším dluhům nemá
peněžní prostředky ke splácení
poskytnutého úvěru. Svým jednáním se pachatel dopustil
trestného činu úvěrového podvodu, za který mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až
tři léta.

Bral i koloběžky
Další den večer se dosud neznámý pachatel vloupal na ulici
Vrahovická v Prostějově do kolárny jednoho z domů, odkud
následně odcizil dvě koloběžky
a dvě jízdní kola. Škoda byla
vyčíslena na 29 500 korun.

Zmizely počítače
Neznámý pachatel odcizil z
prostor školící místnosti restaurace na ulici Wolkerova v
Prostějově dva přenosné počítače. Tímto svým jednáním
způsobil pachatel škodu nejméně 38 000 korun. Za trestný čin krádeže mu hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.

Skoro tři promile

Peníze ze zámku

V podvečerních hodinách byl
u obce Zavadilka na Konicku
kontrolován šestačtyřicetiletý
řidič vozidla Škoda Favorit s
přívěsným vozíkem. Řidič byl
hlídkou Policie ČR vyzván k
předložení dokladů předepsaných pro provoz a řízení vozid-

Neznámý pachatel se vloupal
do pokladny v areálu zámku v
Plumlově. Zde odcizil finanční hotovost nejméně 7 300 korun. Svým jednáním se pachatel dopustil trestného činu krádeže, za který mu hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.

RAZIE na konci prázdnin

Policisté zkontrolovali přes 800 vozidel
Poslední dva srpnové dny využili prostějovští policisté k tomu,
aby si posvítili na řidiče. Preventivní akce se na našich silnicích účastnily desítky policistů,
zkontrolováno bylo přes 800 vozidel.
"V pondělí a úterý od odpoledních
do večerních hodin proběhla na
Prostějovsku dopravně bezpečnostní akce pořádaná Územním
odborem Policie ČR Prostějov.
Průběh tohoto preventivního
opatření směřoval k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu ve snaze snížit přetrvávající nekázeň a počet dopravních
nehod na pozemních komunikacích. Akce také navazovala na
zvýšenou intenzitu provozu vozidel v souvislosti s ukončením
školních prázdnin. Policisté se
rovněž zaměřili na kontrolu dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na
pozemních komunikacích. Preventivní akce se zúčastnilo 41 policistů, bylo zkontrolováno 810
vozidel," informovala nás Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.

Ne každý zastavený a kontrolovaný šofér měl čisté svědomí.
"Policisté při akci zjistili celkem
59 přestupků v dopravě. Z tohoto
celkového množství přestupků
bylo 56 vyřešeno uložením pokuty v blokovém řízení a tři přestupky byly dále oznámeny
příslušnému správnímu orgánu.
Ve dvou případech bylo zjištěno
požití alkoholických nápojů ze
strany řidičů. Celkem v osmi případech se dopravní přestupky týkaly nepoužití bezpečnostních
pásů ve vozidle. Policisté dále u
24 vozidel zjistili nevyhovující
technický stav. V jednom případě
policisté zjistili pachatele trestné
činnosti. Obdobný druh opatření
zaměřených na prevenci v dopravě budou i nadále v nepravidelných intervalech probíhat na
celém území okresu Prostějov,"
dodala mluvčí Prostějovské policie.
-mikAlkohol za volantem. Každý z
kontrolovaných řidičů musel povinně "dýchnout". Ve dvou případech
policisté odhalili alkohol v dechu nezodpovědných šoférů.

Sbírka vynesla přes 28 tisíc
Jak jsme informovali v předešlých vydáních, v budově městského úřadu byla pořádána
finanční sbírka na pomoc zaplavené obci Janská v Čechách. Mezi zaměstnanci
úřadu i občany Prostějova se
nakonec vybralo přes 28 tisíc
korun.
"Celkem šlo o částku 28 310
korun, ta byla vybrána ve veřejné

sbírce vyhlášené Městským úřadem Prostějov na pomoc zaplavené obci Janská na Děčínsku.
Sbírky se účastnili zaměstnanci
úřadu, zastupitelé i širší veřejnost. Všem dárcům za příspěvky
děkujeme. Vybraná částka bude
poukázána na bankovní účet
obce," informovala nás Jana Gáborová, tisková mluvčí Městského úřadu v Prostějově. -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...
Drahomíra Fialová 1924 Dubany
Anna Marková 1929 Domamyslice
Ludmila Nováková 1918
Prostějov
Jaroslav Muzikant 1959
Přemyslovice
Ing. Alois Souček 1931
Prostějov
Metoděj Sedláček 1937
Prostějov
Jarmila Všetičková 1939
Prostějov

Josef Augustín 1939 Vrbátky
Žofie Jedličková 1926
Čechovice
Zdeněk Vykoupil 1938
Prostějov
Jana Selingrová 1942
Prostějov
Bořivoj Nazarej 1949
Plumlov
Jaroslav Chlup 1926 Buková
Marie Zelinková 1932
Šternberk
Ladislav Křížek 1935
Čechovice

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 6. září 2010
Anna Čeplová 1935 Obědkovice
14.00 kostel Klenovice na Hané
Úterý 7. září 2010
Stanislav Kalný 1948 Prostějov 10.00 Obřadní síň Demelova
Středa 8. září 2010
Zdeňka Pokorná 1935 Smržice 12.40 Obřadní síň Prostějov
Pátek 10. září 2010
Amálie Fafílková 1917 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Marie Protivánková 1920 Plumlov
12.00 Obřadní síň Prostějov
Josef Urban 1944 Pěnčín 15.00 kaple Pěnčín

6. září 2010
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Pospíšil: Prožijme každý den naplno
ČSSD představila své Jiří
Rozhovor s lídrem ODS do komunálních voleb

kandidáty do zastupitelstva

Ve středu odpoledne prostějovská ČSSD poprvé veřejně
představila na náměstí T. G.
Masaryka své kandidáty do
komunálních voleb. Nejednalo se o klasický předvolební
mítink, sociální demokraté
uspořádali zábavnou akci pro
děti a rodiče s názvem Prázdniny končí, za rok se vrátí!
"Akci jsme pojali nikoliv jako
mítink, ale jako zábavné odpoledne, na kterém jsme si Prostějovanům dovolili představit své
kandidáty. Zároveň jsme je
chtěli seznámit s tím, co sociální
demokracie chce v příštím volebním období na radnici prosazovat," sdělil nám na úvod
Miroslav Pišťák, současný místostarosta Prostějova a lídr kandidátky ČSSD pro komunální
volby do Zastupitelstva města.
Podle něho je kandidátní listina
sociálních demokratů vyvážena,
vedle zkušených odborníků a
politiků jsou na ní i nové mladé
tváře. "Důležité je také to, že
tvoříme tým, který nese odpovědnost za všechno dobré, ale
také za některé nedostatky, které
se v tom minulém volebním období v Prostějově ukázaly. Pochopitelně ale toho pozitivního
je daleko více. Rada města připravuje vyhodnocení programového prohlášení a tam si lidé
mohou přečíst a připomenout si,

Lídři ČSSD. Při zábavném středečním programu pro děti představili sociální demokraté své lídry pro komunální volby. Zleva vidíme Jiřího Pospíšila, Boženu Sekaninovou, Bedřicha Grulicha, Pavla
Holíka, Aloise Mačáka, Alenu Raškovou a Miroslava Pišťáka.
co všechno se v našem městě
například postavilo či opravilo.
Samozřejmě, někdo může namítnout, že dosud nemáme v
pořádku chodníky a další věci je
zapotřebí ještě zrekonstruovat a
podobně. To je pochopitelně
pravda, ale jak já říkám, volební
období trvá čtyři roky a za tak
krátkou chvíli nelze stihnout
všechno. Navíc na vše potřebné
nelze zajistit hned finanční prostředky. V ČSSD jsme si
vědomi toho, že Prostějov se
potřebuje dále rozvíjet. Víme
také, že bude zapotřebí diskutovat o tom, že městská policie,
aniž by rozšiřovala počet
strážníků, bude mít více okrskářů. Chceme rovněž prosadit
při zadávání veřejných zakázek
využití aukcí prostřednictvím
výpočetní techniky a internetu.
Dále chceme věnovat maximální pozornost dopravě, protože problémy v tomto oboru
jsou v Prostějově přímo akutní.
Každý z občanů bude mít možnost seznámit se s naším volebním programem. Nechceme
slibovat nic, co by nešlo reálně
splnit. Uvědomujeme si, že k
tomu potřebujeme maximální

Protančíme se k vítězství. Takto pohodovou
náladu projevili při polce na na
náměstí Alois Mačák s Boženou Sekaninovou.
podporu spoluobčanů a jsme
připraveni spolupracovat s každým, kdo se na rozumném
spravování města bude chtít podílet," uvedl lídr kandidátky
ČSSD v Prostějově Miroslav
Pišťák, který očekává dotazy a
náměty občanů na adrese miroslav.pistak@seznam.cz. Nejzajímavější otázky a odpovědi
uveřejníme na našich stránkách.
-mik-

Z radnice bude vyhlídka pro turisty
Vozíčkáři ale mají smůlu, výtah bude chybět
Nedávno jsme informovali o
záměru města zpřístupnit radniční věž veřejnosti. Zatímco
byl dobrý nápad před prázdninami ještě jen na papíře, nyní
už tento projekt nabral reálných kontur.
"Máme nyní reálnou možnost,
nebo dokonce to již bylo schváleno, získat na tento projekt z Regionálního operačního programu
dotaci ve výši šest milionů korun.
Město Prostějov vyčlení z rozpočtu další čtyři miliony. Nechci
říkat, že záměr zpřístupnit radniční věž veřejnosti v rámci turistického ruchu bude hotov do konce tohoto roku, ale nic teď už nebrání zahájit ho," uvedl Miroslav
Pišťák, místostarosta města. Celý
projekt by měl podle radních
výrazně oživit centrum města.
Zatím se ale musí ve věži provést
řada rekonstrukčních prací. "V
současné době jsou tam jen takové úzké točité a hodně nebezpečné schůdky. Po nich se sice dá

Pohledem shora
Pohledem shora

projít až nahoru k hodinám, ale
těžko bychom si mohli dovolit,
aby po těchto schodech vystupovali turisté či další návštěvníci
radnice. Schody se musejí vybudovat nové, dále bychom chtěli
zrekonstruovat prostory v mezipatrech, kde by bylo možné pořádat výstavy například o historii
města či jiné kulturní akce. Samozřejmě by neměla chybět ani
expozice o výstavbě prostějovské
radnice," doplnila Alena Rašková, místostarostka. V rámci investice ve výši deseti milionů korun bude i zajištění statiky radniční věže. Jednu vadu na kráse ale
celý projekt má. Původně se
plánovalo, že do radniční věže
budou mít snadný přístup i zdravotně postižení občané. V projektu se totiž počítalo i s výstavbou
výtahu. Bohužel, tento úmysl padl. "A to právě kvůli ohrožení statiky věže. Je nám to líto, ale vozíčkáři se bohužel až nahoru nedostanou. Částečnou náhradou

Až nahoru. Ještě letos by
se mělo začít s rekonstrukcí
interiéru radniční věže tak, aby do
ní brzy měla přístup široká veřejnost.
však bude umístění čtyř webových kamer nahoře ve věži, takže
různé záběry si lidé mohou prohlédnout na internetu," dodal další z místostarostů Vlastimil
Uchytil.
-mik-

VODU KÁZATI

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
námé je přísloví o kázání vody a pití vína. Jenomže slova se mluví a tak
voda pořád a pořád plyne, a furt jí není dost. Až by nám mělo být stydno, jak jsme dosud projídali budoucnost, hanbou bychom se měli
propadat, když srovnáváme podmínky u nás a v okolí. Bohužel je to ale
tak, že jsme dosud projídali jenom to, co nám politická garnitura předhodila a srovnáváme to, co nám naopak slíbila a dokola slibuje. A ono nic. Abych pravdu řekl,
mělo by mě vůbec zajímat, jestli větší dluhy nadělala ta či ona vláda? Proč? Vždyť stejně není
nikdo za nic odpovědný a i přes hrožení pěstičkami se nakonec hledají a nachází místečka pro
ty, kteří byli u toho takříkajíc in flagranti. A stejně. Nějaké to jedovaté slůvko se snese, vejměnková apanáž za to stojí. Je spousta průšvihů, které mají na rukou také současní kapitáni
politické garnitury. Znovu se teď třeba mluví o korupci na ministerstvu obrany, mimo jiné také
v reálné podobě kontroverzního nákupu obrněných pandurů. Ty nějakou tu nezanedbatelnou
kačku stály, nyní se ještě za další milionky dopancéřovávají, čímž naopak ztrácí svoji výlučnost, na níž byla celá zakázka postavena, tedy aby uměly plavat. V nové úpravě jsou totiž
srovnatelné s pověstnými sekyrami mířícími ke dnu. Nikdo nikdy, a to nemyslím jenom v tomto případě, se lidem neomluvil za to, že prošustroval nějakou tu miliardu. Žádná strana neřekla ‚Promiňte, náš ministr může za to, že vám teď musíme zvýšit daně!‘. Nikdo nezhřešil, všichni jsou čistí jak lilium, každý konal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Žádná hmotná
odpovědnost, žádné obavy, že by se z toho dotyční aspoň v noci odkopávali. To jenom my
všichni ostatní jsme vinni, že projídáme budoucnost, že bychom republiku zatáhli do řeckých
končin, že bychom si chtěli žít nad poměry. Tak to konečně pochopme a neremcejme nad tím,
že nás to bude něco stát.

Z

Jiří Pospíšil je novým lídrem
kandidátky ODS na starostu
města Prostějova. J. Pospíšil
(44 let) je ženatý, má jednu
dceru. Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku
1999 do 2002 byl zástupcem ředitele na Středním odborném
učilišti obchodním v Prostějově. V roce 2002 uspěl ve výběrovém řízení na ředitele ZŠ Palackého. Na škole vyučuje
občanskou výchovu. Životním
mottem Jiřího Pospíšila je
Kantův výrok: „Jednej tak,
aby se maxima tvého chování
mohla stát všeobecným záko- roku. Takže jsem se více pohybonem.“
val, což mi dělá velmi dobře.
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo
Jak jste prožil letošní léto?
a umíte vařit? Jakému nápoji
Jako tradičně, částečným odpo- dáváte přednost?
činkem. Snažil jsem se více věno- Nejoblíbenější jídlo? Kdo mě
vat rodině a dělal jsem to, na co zná, ví, že mám rád maso a nejnemám čas přes rok, práce na více vepřový řízek. Jak jsem již
chatě, došlo i na malování doma v řekl, vařit umím, takže moje žena
bytě, a pak rodinná dovolená.
má obrovskou výhodu, kuchyně
Jaké máte záliby, co je vaším je moje království. Z nápojů mám
největším koníčkem?
jako správný Čech nejraději pivo,
Kromě aktivního sportu, kterým ale rád se napiji i dobrého bílého
je pro mě dnes už jen tenis a flor- vína.
bal, rád čtu a vařím. Pořád jsem Měl jste o prázdninách čas na
aktivní muzikant, kromě bicích své přátele a rodinu?
nástrojů hraji s kamarádem v hu- Ano, měl jsem o něco více času,
dební skupině, dá-li se tomu tak ale nadcházející volební kampaň
říct – klávesy, moje kytara a zpěv se už v průběhu prázdnin začala
- to je naše hudební těleso Dobro- ozývat, tak jsem musel pracovat a
druzi 2.
plánovat spoustu dalších akcí,
Měl jste na své koníčky čas i o které nás čekají.
prázdninách?
Jste ředitelem jedné z největAno, o něco více než v průběhu ších základních škol v Prostě-

Šest strun. Kytara je hudební nástroj, který Jiřímu Pospíšilovi učaroval od mládí. Ani při nakupování nevynechá jedinou příležitost,
kdy si může zahrát.
jově, pracoval jste v letních měsících?
Pracoval. Ze zákona mám 40 dní
dovolené, většinou ale vyberu
maximálně 15 dní, ty ostatní
mám napsané, ale ve škole
strávím i v průběhu dovolené v
celku dost času, protože musím
kontrolovat celou řadu prací,
které lze provádět jen v průběhu
prázdnin.
Jaký největší zážitek máte z letošního léta, kde vám bylo
nejlépe?
Nejlépe? Mezi přáteli na tenisovém turnaji v areálu Dušana
Běhala, kde se schází fantastická
parta lidí a potom na chatě, kde
jsem si parádně vyčistil hlavu při
sečení trávy, omítání komína a

posezení s přáteli u ohně.
Těšil jste se letos na start nového školního roku?
I když je start vždy spojen se
spoustou starostí a spoustou
práce, tak se pokaždé těším, protože ve škole vás žáci nikdy nenudí, vždy vás něčím novým překvapí.
Co byste závěrem vzkázal čtenářům?
Jako zastupitel města oddávám
snoubence a v mém proslovu zaznívá také jedna věta: „Čas nám
neúprosně běží a bylo by velkou
chybou jej promarnit.“ A to je můj
vzkaz čtenářům: „Snažte se každý
den prožít naplno, snažte se rozdávat radost a optimismus každému, s kým se setkáte.“
-bp-

Vrah z Malen půjde na 13 let do basy

Marie Úlehlová: Manžela mi to ale nevrátí!
Olomoucký vrchní soud zamítl
odvolání Miroslava Mareše
odsouzeného za dvojnásobný
pokus o vraždu na třináct let.
Muž vloni pobodal v chatové
kolonii v Malenách u Stražiska manžele Úlehlovy, přičemž zraněný muž o tři měsíce
později zemřel.
"Soud zamítl odvolání proti rozsudku brněnského krajského
soudu jako nedůvodné. Vina
byla spolehlivě prokázána a třináctiletý trest odnětí svobody do
nejpřísnější věznice je zcela v
souladu se zákonem a výsledky
dokazování," uvedl Petr Angyalossy, mluvčí Vrchního soudu v
Olomouci.
Prostějovský Večerník celý
případ bedlivě sledoval. Nedávno jsme přinesli exkluzivní
rozhovor s Marií Úlehlovou,
která krvavý útok se štěstím přežila. Přišla však o svého manžela, který na následky bodných
zranění po třech měsících strávených v nemocnici zemřel. Mareš
však i u Vrchního soudu tvrdil,
že šlo o omyl. Spletl si prý chaty,
nejdříve chtěl jen pokárat
mládež v jiné chatě, která se v
noci chovala hlučně. Místo toho
ale propíchal nožem pneumatiky
u vozidla manželů Úlehlových.
Pak se vydal k jejich chatě...
"Nebyl to omyl. Chatu máme v
Malenách 25 let a hluk vycházel
z chaty, která byla osvětlená i
venku, kde byly také reproduktory, z nichž vycházela hlasitá
hudba. Venku se mladí bavili i
tancovali. Bylo jasné, že abnormálně hlasitá hudba jde právě od
nich a nikoliv z naší chaty, která
v tu chvíli byla tichá a neosvětlená. Mareš vkročil na náš pozemek už ozbrojený nožem. Svoji
zuřivost si začal vybíjet tím, že
nejprve propíchal všechny čtyři
gumy na našem autě, což se zjistilo až druhý den ráno. Potom
mockrát bouchal a třískal na
okno i dveře naší chaty," uvedla
Večerníku Marie Úlehlová, která
se pochopitelně dodnes těžko
vzpamatovává ze šoku i ze ztráty
milovaného manžela.
Když Marešovi šestapadesátiletý
pan Úlehla otevřel, útočník se na
něj vrhl s kovovou tyčí a loveckým nožem s patnácticentimetrovou čepelí. Muže pobodal a
vzápětí zranil i jeho o rok mladší
manželku. Případ byl o to
smutnější, že hlučné studenty několik hodin před činem napomínal i mrtvý muž. Pár měl
navíc velmi dobré přátelské
vztahy s otcem vraha, kterému

chata, kde přespával, patřila.
Miroslav Mareš u soudu požadoval zrušení rozsudku a změnu
obžaloby na trestný čin zabití.
Hájil se mimo jiné tím, že chtěl
spáchat sebevraždu. Proto se
opil, ale na čin neměl dostatečný
klid, což ho rozrušilo. Z napadeného muže měl údajně také
strach, neboť se domníval, že šlo
o Ukrajince. Ten navíc podle
jeho obhajoby zkraje odmítl hospitalizaci a do nemocnice byl
přijat až později s břišními potížemi, čímž si snížil naději na
úspěšnou léčbu.
Krajský soud v Brně udělil Marešovi už v květnu třináctiletý
trest i proto, že s útokem přestal
až když se paní Úlehlové podařilo z chaty utéct. Oba napadené
navíc bodal především do oblasti
hrudníku a způsobil jim zranění
ohrožující život, byť muž zemřel

i z důvodu snížené imunity způsobené nádorovým onemocněním. "Bohužel, manžel po třech
operacích břicha na následky
mnohačetných bodných ran dva
dny před Štědrým dnem zemřel.
Poslední roky se léčil a statečně
bojoval s těžkou nemocí. Relaxace a práce na chatě mu moc
pomáhala. Byl tam strašně rád a
scházela se tam celá naše rodina.
Slavili jsme tam všechny narozeniny, oslavy dětí, vnoučat i oblíbených sousedů. Těšili jsme se
spolu, jak v rámci možností jeho
nemoci tam budeme trávit důchod s vnoučaty. To vše je teď už
ale pryč," řekla Večerníku zdrceně Marie Úlehlová. S trestem
pro vraha jejího manžela je spokojena, ale jak ona sama říká,
manžela jí to nevrátí. "Na chatě
jsem od té doby nebyla a nevím,
zda tam ještě někdy vkročím.

Šílený čin. Snímek pořízený v chatě Úlehlových
těsně po krvavém útoku
opilého Mareše.
Byli jsme s manželem spolu 35
let. Přišla jsem o skvělého muže.
Moc mi chybí a chybí celé rodině," zakončila Marie Úlehlová.
-mik-
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Umíte si představit hřiště pro seniory?

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 6. DO 12.9.2010:

Ivana Hemerková by ráda tento nápad prosadila v Prostějově

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 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.

Už vás vidím, jak se usmíváte, a
to v tom lepším případě.
Usmívala jsem se také. Ale jen
do chvíle, než mi členka Zastupitelstva města Prostějova Ivana Hemerková v rozhovoru vysvětlila, o co vlastně jde.

O co tedy přesně jde?
Věřím, že by leckoho z dospělé
populace tento termín vyděsil. Já
jsem se s ním poprvé setkala na
prezentaci takového „hřiště„.
Zaujalo mě to. Nejde totiž o hřiště v pravém smyslu slova, ale o
soubor velice jednoduchých masážních, rehabilitačních či relaxačních prvků umístěných v
terénu. Jsou určeny především
seniorům, ale mohou je stejně
dobře využít i lidé po úrazech či
mozkových příhodách. Pomáhají zlepšovat hybnost kloubů, zvyšují odolnost a kondici,
slouží k protažení svalstva, nenápadné masáži a vlastně k aktivní relaxaci. Jsou velmi jednoduché a zvládnou je lidé jakéhokoliv věku a jakékoliv fyzické
kondice.
V současné době nejsou investice do věkové kategorie seniorů tak zcela populární...
Podívejte se, nemá smysl schovávat hlavu do písku před pro-

blémem, kterým je pozvolné
stárnutí našeho města. Průměrný
věk obyvatel Prostějova přesáhl
41 let a z tohoto pohledu jsme
třetím nejstarším městem Olomouckého kraje, v rámci okresu
Prostějov je více než 16 procent
obyvatel starších 65 let. Je třeba
si uvědomit, že všichni stárneme. Pokud stárneme aktivně, je
to v pořádku, ale já se bojím, že
přibývá lidí, kteří se ocitají v
určité sociální izolaci. Zmíněné
prvky, pokud budou rozumně a
správně rozmístěné, mohou i
těmto lidem pomoci se z té izolace dostat.
Která místa považujete za rozumná a správná?
Prvky jsou buď dřevěné nebo
kovové. Mají masivní konstrukci a co je důležité, jsou mobilní,
takže není problém zkoušet a
stěhovat. K jejich instalaci není
potřeba žádných terénních
úprav. Dřevěné prvky perfektně
zapadnou do zeleně a dovedu si
je představit nejen na vyhrazených místech, ale i ve vnitroblocích, na sídlištích, relaxační a
masážní lavičky by se mi líbily v
lesoparku Hloučela. Nebo třeba
jeden či dva prvky by mohly být
také u dětských hřišť, do jejichž
modernizace město investovalo

Proč ne? Zastupitelka města Prostějova Ivana Hemerková věří, že výstavbu hřiště pro seniory dříve či později prosadí i v Prostějově.
v posledních letech nemalé částky. Vždyť s dětmi na hřiště velmi
často chodí prarodiče.
Myslíte si, že pro svůj nápad
získáte v zastupitelstvu podporu?
Věřím, že dříve či později ano. Do
Evropy se fenomén hřišť pro seniory dostal z Japonska, kde je úcta
a péče o starší generaci určitým
rysem národní povahy. Ale dlouhodobější zkušenosti jsou také ze
Spojených států, tam jsou běžná

tzv. seniorská městečka, v Evropě
pak ze skandinávských zemí. U
nás vzniklo jedno z prvních „hřišť
pro seniory„ před dvěma lety v
Praze na sídlišti Petřiny, nedávno
pak otevřeli podobné zařízení i v
Brně. Některé studie udávají, že
tato zařízení využívá asi 10 procent seniorů. V každém případě
jde vesměs o dobré zkušenosti a
jsem přesvědčená, že tento trend
je signálem pro samosprávy měst
a obcí, že by měly zaměřit pozor-

nost na to, jak zpřístupnit starým
lidem pro ně přijatelné tělesné aktivity. Navíc mají tato zařízení nesporně i společenský význam, jde
o prostor k setkávání lidí s možností sportovního vyžití. A to jim
umožňuje udržet motorické vlastnosti, které kvůli věku postupně
pomalu ztrácejí. Projekt tzv. hřišť
pro seniory je podle mého názoru
nesporně ta správná cesta k tomu,
aby i starší obyvatelé města mohli žít aktivně.
-něm-

O víkendu proběhnou Hanácké slavnosti
U příležitosti tradičních prostějovských hodů - svátku Povýšení kostela Svatého kříže - se konají o víkendu 11. a 12. září v
Prostějově Hanácké slavnosti
spojené s dožínkami Olomouckého kraje pod záštitou
hejtmana Olomouckého kraje
Martina Tesaříka a starosty
města Prostějov Jana Tesaře.
Hanácké slavnosti navazují na
tradici poutí a jarmarků, která trvá
v Prostějově již přes 300 let. Odjakživa k nim patřily i lidový tanec a muzika, které uchovává na
Hané množství folklorních souborů. Původně přísně hanácký
festival se časem otevřel i souborům z jiných regionů a čistě folklorní program se rozšířil o další
žánry pro věkově mladší návštěvníky. Jádrem slavností však zůstává nezaměnitelný hanácký folklór umocněný krásou bohatých
hanáckých krojů.
V sobotu a neděli vystoupí na
hlavní scéně na náměstí T. G. Masaryka dospělé i dětské hanácké

Štramák. Také letošní Hanácké slavnosti v Prostějově proběhnou
pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka.
soubory. V dopoledním programu
nazvaném „Jaro Hané„ vystoupí
celkem 11 dětských souborů:
Klásek a Kláseček z Kralic na
Hané, Klebetníček z Vyškova,
Malá Olešnica z Doloplaz, Maleníček z Lipníku nad Bečvou, Malý Kosíř z Kostelce na Hané, Sasanka ze Dzbele, dětský národopisný soubor ZUŠ V. Ambrose z
Prostějova a také Krušpánek a

Toulky s Večerníkem
Po prázdninové přestávce tu
máme další Toulky. Už se to
chýlí ke konci, tak to musím
trochu ztížit. Setkáme se 11. 9.
2010 v obvyklém čase 10.00 14.00 hodin, a to na místě tajemném, plném duchů a
hlavně u mého oblíbeného
stromu. Tím je jinan dvoulaločný.
Vím o několika těchto starých
stromech, nachází se vesměs v
parcích. Tam se nachází i ten můj.

Kanafaska z Velké Bystřice. V odpoledním galaprogramu dospělých národopisných souborů, který je tradičně pojmenován „Či só
hode…„ uvidí návštěvníci slavností to nejlepší z repertoáru Hanačky z Litovle, Hanáka z Troubek, Klasu z Kralic na Hané, Trnky z Vyškova, Olešnice z Doloplaz a Mánesu z Prostějova. Nebudou chybět ani koncerty krojova-

ných dechových hudeb – Vřesovanky Vladimíra Žocha z Vřesovic, Moravské veselky a Šarovce
z Hluku. Program slavností zpestří svým vystoupením skupina
České srdce s keltskou hudbou a
tradiční hanácké slavnosti zakončí legendární skupina RANGERS.
V neděli probíhá program paralelně i ve Smetanových sadech s
promenádními koncerty a množstvím zábavných atrakcí – projížďkami historickým kočárem,
divadelním představením pro děti, střelbou ze středověkého luku a
kuše, šermířskými souboji. I letos
uvidí návštěvníci slavností přepřažení koní a jízdu krojované lidové muziky na historickém žebřiňáku. Atmosféru slavností dokreslí tradiční hodový jarmark s
bohatým občerstvením a výrobky
z dílen mistrů lidového uměleckého řemesla.
Hanácké slavnosti pořádá Město
Prostějov, Městský úřad, odbor
školství a kultury, oddělení DU-

Setkání u stromu

A teď k těm duchům - strom roste na místě bývalého odpočinku
našich předků, v noci je to tam o
strach. Jinan stojí těsně vedle
malé stavbičky, dosti zchátralé,
také již nesloužící původnímu
účelu. Pokud se z onoho místa
podíváme na západ, nachází se
tam několikapatrová budova,
která před mnoha lety měla na
ploché střeše malé letadlo. Směrem na jih, asi 150 metrů, je
příbuzný onoho stromu v takové

oplocené a přesto veřejně přístupné zahrádce. Tam byste se
určitě dozvěděli o místě setkání.
Zhruba 50 metrů na sever je zase
větší příbuzný oné stavbičky.
Onen příbuzný má něco společného s číslem 29-6. Poslední
nápověda - strom se nachází 9 a
3/4 km od hanáckého pupku světa JV směrem.
Pro jistotu přidám help line - 606
834 211.
Na setkání se těší Josef Klimeš

HA-Kulturní klub u hradeb ve
spolupráci s Hanáckým folklorním sdružením Prostějov a Folklorním sdružením ČR za finančního přispění Olomouckého
kraje, Města Prostějov a FoS ČR.
Mediálními partnery jsou Český
rozhlas, Mediatel-Zlaté stránky,
Rádio Proglas, TV NOE, Dětská
tisková agentura, www.borovice.
cz, Literární noviny a časopis
FOLKLOR.
-red-

Dražba
okresního
soudu
Okresní soud v Prostějově nařídil
dražbu movitých věcí, která se
uskuteční dne 8. října 2010 v 9.00
hodin v budově Okresního soudu
v Prostějově na Sídlišti svobody, v
bývalé budově statistického úřadu naproti sběrnému dvoru. Dražba je nařízena proti povinnému
Vítu Minxovi z Prostějova.
Dražit se bude manželská postel
(masiv + dva rošty + dva úložné
prostory) s vyvolávací cenou 500
korun, kuchyňský stůl s vyvol. cenou 5 korun, lustr (bodovky) s vyvol. cenou 30 korun, nástěnný nosič na televizor s vyvol. cenou 30
korun, rolety (3 ks) s vyvol. cenou
10 korun, předsíňová stěna (4 ks)
s vyvol. cenou 200 korun a věšák
s vyvol. cenou 5 korun.
Prohlídka výše uvedených dražených věcí je možná pouze v den
konání dražby po doby registrace
dražitelů od 8.30 do 9.00 hodin v
dražební síni.

OZNÁMENÍ o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec Prostějov
Dne: 13. 9. 2010 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: sídliště
Svobody blok č. 21 včetně stánku
PNS.
Obec Prostějov
Dne: 14. 9. 2010 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: sídliště
Svobody blok č. 7, 8, 9, 10, Šmeralova ul. č. 5, 6.
Obec Prostějov
Dne: 16. 9. 2010 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: sídliště
Svobody hvězdárna a objekt č.p.
966.
Dne: 17. 9. 2010 od 7:15 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: část města
Prostějova - část ul. Určická od č.
86 (mimo) po konec města ve
směru do Určic obě strany včetně
Statku Prostějov s.r.o. a veškerých
firem v areálu, sběrného dvora
A.S.A., areálu cihelny a azylového centra, dále část ul. Brněnská -

levá strana od č. 59 a firmy GORDEX (včetně) po areál zahradnictví PF Servis včetně řadových garáží, autobazaru, autoservisu
Hájek, č. 3198, fy. Cartronic, areál RG Zesta a ČS PHM Lad. Hanák - Eurooil na pravé straně, dále
veškeré podnikatelské subjekty v
areálu Agrostav a.s.
Obec Protivanov
Dne: 17. 9. 2010 od 9:00 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: část obce
Protivanov s č. domů: 10, 111, 9,
191, 280, 259, 150, 164, 110, 239
a 367.
Obec: Malé Hradisko
Dne: 20. 9. 2010 od 7:15 do 16:00
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Malé Hradisko včetně všech podnikatelských subjektů a farmy ZD
Obce: Stražisko, Suchdol, Jednov, Pt. Dvorek
Dne: 20. 9. 2010 od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Stražisko včetně chatových oblastí, celá obec Suchdol, Jednov
včetně farmy ZD, Ptenský Dvorek chatová oblast sm. Suchdol.
Obec: Prostějov
Dne: 20. 9. 2010 od 7:30 do 11:15

hod. - vypnutá oblast: celé ulice B.
Němcové, Raisova, Pod Záhořím, část ulice J. Olivetského pouze textilní firma, Určická od č.
52 po č. 86 dále od č. 37 po ul.
Okružní, vč. fa. Kirchner až po č.
67. Drozdovice, od mlýna oboustranně po č. 14 včetně a po č. 9,
Okružní č. 215 – 201 včetně.
Obce: Prostějov
Dne: 20. 9. 2010 od 11:15 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: ulice
Bulharská č. 4, dále od Autoklubu
po č. 25, Na hrázi č. 7 -10, Rumunská 18, 20, 22, 30, 36, Mozartova - Domovni správa, vodárna,
MB Keramika, Krokova 30 MŠ,
ul. St. Manharda 24, 30, 35.
Obec: Prostějov
Dne: 21. 9. 2010 od 7:30 do 11:15
hod. - vypnutá oblast: celá ul.
Dobrovského vč. obchodního
centra a areálu MŠ vč. firem, část
ul. Tetín od č. 4 po č. 16 a č. 7 (škola), jednostranně ul. Brněnská od
č. 29 po č. 55, jednostranně ul.
Okružní - levá strana od.
ul.Brněnská po ul. Tylova (č. 131
- 119), oboustranně ul. Tylova.
Dne: 21. 9. 2010 od 11:15 do

15:00 hod. - vypnutá oblast:
oboustranně část ul. Jihoslovanská od č. 1 a 4 po č. 24, celé ul.
Trávnická vč. Zdravotnického
centra s.r.o. (poliklinika), Na
příhoně, část Husova nám.od č. 1
po č. 23, č. 14 na ul. Karlov.
Obec: Malé Hradisko
Dne: 22. 9. 2010 od 7:15 do 16:00
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Malé Hradisko včetně všech podnikatelských subjektů a farmy ZD
Obce: Kladky, Kladky Bělá,
Ošíkov, Trpín, Ludmírov, Dětkovice.
Dne: 22. 9. 2010 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: celé obce
včetně farem ZD Kladky Kladky
Bělá vč. školy v přírodě, Ludmírov, Ošíkov, Trpín, Dětkovice,
Odběratelská trafostanice Kladky
5. v ZD (č. 300518), Odběratelská
trafostanice Kladky Oskar (č.
300799), Odběratelská trafostanice Kladky škola v přírodě (č.
300804), Odběratelská trafostanice KLADKY vlek (č. 300621)
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 22. 9. 2010 od 8:00 do
14:00 hod. - vypnutá oblast: sídli-

ště Sport č. 772, 773, 774,
775,776.
Obec: Prostějov
Dne: 23. 9. 2010 od 7:30 do 11:15
hod. - vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice areál staré NEMOCNICE (č. 300629)
Obec: Malé Hradisko
Dne: 24. 9. 2010 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Malé Hradisko včetně všech podnikatelských subjektů a farmy ZD
Obec: Malé Hradisko
Dne: 27. 9. 2010 od 7:15 do 16:00
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Malé Hradisko včetně všech podnikatelských subjektů a farmy ZD
STORNO!!! 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.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Tanečníci Free Dance na táboře v Sobotíně
točili „Muzikál ze střední“ s hudbou Queenů
Dvanáctý ročník letního tábora
Tanečního studia Free Dance se
letos uskutečnil od 11. do 20.
srpna v Sobotíně na Šumpersku, v areálu ZO OS KOVO
Železárny Prostějov. Každoročně si převážně sami děti tvoří a
natáčí filmový muzikál – letos
to byla parodie na „Muzikál ze
střední,“ ovšem s hudbou skupiny Queen.
„Neaspirujeme na to, abychom
byli konkurencí filmového táboru divadla Point, prázdninový pobyt pořádáme pro členy našeho
tanečního studia a naším cílem je
hlavně to, aby se děti bavily,“
uvedla Jana Bálešová, šéfka TS
Free Dance. Do Sobotína odjelo
padesát táborníků ve věku od 8 do
15 let. „Jde nám i to, aby děti byly spolu, od těch nejmenších až
po nestarší. Na soutěžích, kterých
se pak účastníme přes rok, se i
přesto, že nastupují v různých
týmech, znají a vzájemně si fandí.
Na táboře se formou hry naučí
mnoha věcem, jež potom využijeme třeba při tvorbě choreografií
našich vystoupení,“ dodal J.
Bálešová. Ovšem tábor Free
Dance není jen o tancování. Po
celý pobyt probíhala celotáborová hra, před natáčením si děti vy-

tvářely kostýmy, hudební nástroje, plakáty a individuální vystoupení, které předvedly rodičům a
přátelům při závěrečném galavečeru.
Jana Bálešová naším prostřednictvím děkuje Městu Prostějov za
finanční podporu, dále panu Aloisi Mačákovi a paní Miladě Galářové z odborové organizace
KOVO Železárny, kteří jim pobyt v Sobotíně nabídli.
Letní tábor je startem do nové se-

zony Tanečního studia Free Dance. Od prvního září probíhá každý všední den od 16.00 hodin
zápis, novinkou letošního školního roku je možnost navštěvovat
taneční hodiny vedle Edenu také
v tělocvičně na ZŠ Palackého.
Zároveň se také otvírá škola street dance a hip hopu pro děti od 6
let po dospělé. Veškeré informace
o Tanečním studiu Free Dance
získáte na tel. čísle 777 725 426 a
na www.tsfreedance.cz.
-bp-

Výročí otevření Domova důchodců v Nerudově ulici

Oslav se účastnil i poslanec Holík
řádal DD Nerudova slavnost doprovázenou sportovním kláním
pro obyvatele nejen tohoto domova, ale i dalších z okolí. Na tuto akci byl rovněž pozván poslanec Pavel Holík a náměstek hejtmana
Zleva poslanec Pavel Holík, ředi- Olomouckého kraje Michael Fistel DD Nerudova Zdeněk Libíček cher. Pan poslanec ve svém úvoda náměstek hejtmana Michael ním pozdravu připomněl obyvaFischer
telům a zaměstnancům svůj osob-

Je to již 25 let od doby, kdy byl
zahájen provoz v Domově důchodců v Nerudově ulici v Prostějově.
U příležitosti tohoto výročí uspo-

ní vztah k tomuto domovu, který
mnohokrát navštívil jako lékař
zdravotní záchranné služby. Poté
v doprovodu ředitele domova
Zdeňka Libíčka zhlédl jednotlivé
soutěže připravené zaměstnanci
domova pro přítomné klienty. Akce se zdařila a jistě přispěla k důstojné oslavě tohoto významného
výročí.
-red-

Soutěž o vstupenky do divadla

Po hodovou pohodu přinese komedie OTYLKA
Polapí Upír Krejčí Otylku do svých tenat?

Václav Upír Krejčí je jedním z pacientů, kterého se snaží primářka Kateřina Kornová umravnit v obžerství.

V úterý 14. září bude jeviště
prostějovského divadla patřit
hercům Divadla Pavla Trávníčka, kteří rozehrají další
výbornou českou komedii současného autora Jaromíra Břehového OTYLKA. S Pavlem
Trávníčkem se však mohou
příznivci divadla, a zvláště prostějovské ženy a dívky, setkat
již o hodové neděli. Svou
přítomností ozdobí módní
přehlídku v Národním domě
pořádanou
Okrašlovacím
spolkem města Prostějova.
Na prostějovských divadelních
prknech se představí řada oblíbených herců, protože Jaromír Břehový zabydlil svou komedii zasazenou do sanatoria pro bohaté a

SOUTĚŽ
Prostějovský Večerník je mediálním partnerem divadelního představení OTYLKA. Už popáté mohou čtenáři soutěžit o vstupenky
na toto představení. Dnešní otázka zní :
V kolik hodin uléhá na své lože Upír Krejčí?
a) o půlnoci
b) za kuropění c) při klekání
Výherce z minulého čísla: Jana Šeredová z Vrahovic a Alena Dostálová z Prostějova. Blahopřejeme!
otylé snoby postavičkami, které
jako ušité na tělo padnou nejen
Pavlu Trávníčkovi v roli doktora
Untrlaufa. V hlavní roli Otylky se
představí Hana Sršňová, kterou
její manžel Pavel Skřípal uklidí
do sanatoria. Ihned ji nahradí její
kamarádkou, kterou hraje Hana

Tunová. Personál sanatoria má
také zajímavé obsazení - roli primářky si střihla Kateřina Kornová, sportovního instruktora Petr
Jablonský a v roli dalšího obézního pacienta uvidí prostějovští
diváci oblíbeného mima Václava
Upíra Krejčího.
-jap-

Naturalistické obrazy Daniela Kloseho zdobí stěny Národního domu
Minulý týden navštívil Prostějov sochař, výtvarník a malíř
Daniel Klose. Ve čtvrtek zahájil
vernisáž svých obrazů v Národním domě, kterou budou moci
Prostějované obdivovat až do
27. října. Díky vystaveným
dílům mohou lidé alespoň z lehka nahlédnout do zákulisí sochařské práce, protože právě na
kresbách jsou zachyceny exkluzivní skicy nezbytně patřící k
tvůrčímu procesu.
V dílech je zachycena reálná až
naturalistická skulptivní postava
nejen člověka ale i tvorů z živočišné říše. Plochu těla vyplňuje kostnatými doplňky někdy i těžko
identifikovatelnými. Daniel Klose
původem z Opavy vystudoval sochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Dále se ho ujal na Fakultě Výtvarného umění Vysokého učení
technického akademický sochař
Vladimír Preclík. „Daniel je velmi
vyhraněná osobnost tím,že má
vlastní pohled na svět. Jeho práce
vychází z věrných přírodních
předloh, avšak talentem jemu
vlastním je dokáže zahalit do oblaku svých úvah. Za celou dobu, co

ho znám, se stále drží svých představ a myšlenek. Nemá tendence
sbíhat k modenímu umění, často
tak povrchnímu,„ vypověděl Vladimír Preclík.
Mistr sochařské špice dokáže v
jednom výtvoru krásně zachytit
pohyb člověka a naopak zvěčnit
gesto v běžném životě pominutí
hodné. Nejčastěji jeho umění zachycuje mužskou postavu, kterou
prolínají rysy zvířat. Dokonalá
znalost tělesných tvarů mu dovoluje ukázat postavy z různého pohledu či postojích. „Nad motivy
své práce nepřemýšlím a nesnažím se o dokonalost. Inspiraci beru z úplně normálního dne, kdy
výsledek je potom spojením fantazie, reality, pocitů či událostí, co se
mi staly,„ doplnil Daniel Klose.
Vzniká tak významová kompozice, kterou je možné chápat jako
pokus o vymanění se z tělového
stereotypu, ale také jako snahu
vtěsnat tělo do jiné formy.
V poslední době komponuje do
obrazů zlatou barvu, která na jinak
nevýrazné ploše zdůrazňuje tahy
tužkou. Díky své umělecké rozmanitosti často prochází proměnou, které se zhmotní ať už na pa-

Vernisáž. Zahájení výstavy Daniela Kloseho. Zleva Miroslav Švancara, kurátor výstavy, Milada Sokolová,
předsedkyně Okrašlovacího spolku Prostějov a Miroslav Pišťák, místostarosta Prostějova.
píře, či v podobě pozoruhodné so- bou. Z nesčetných vědomých i Významovými vrstvami jeho
chy. Daniel Klose bude vždy by- podvědomých představ tvoří tvorby je vztah člověka k vlastní
tostně spojován s figurativní tvor- umění s minulostí i přítomností. vnitřní energii.
-vevi-
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REGION
Nový školní rok
v ZŠ Klenovice

Berušky, broučci, včeličky, čmeláčci i světlušky vítali 1. září 2010
v ZŠ Klenovice na Hané prváčky
a nejen je.
Za zvuku písniček z pohádky „Včelí medvídci„ skupinka dětí převlečená za nejrůznější hmyz přivítala a
představila nové prváčky, své spolužáky a zaměstnance školy. Noví
žáčci obdrželi dárečky a pamětní
listy. Zaměstnance školy pak představitelé hmyzí říše obdarovali kytičkou. Všichni přítomní si vzájemně popřáli hodně jedniček, hodně
sil a chuti zvládnout školní rok
2010/2011 tak, aby na jeho konci

mohli všichni, nebo alespoň většina
z nich, říct „Tak tento rok jsme
zvládli na výbornou.„
Závěrem přišli zástupci dobrovolných hasičů a u příležitosti 120. výročí svého založení poděkovali
mladým hasičům za jejich dosavadní činnost a předali jim drobné
dárky.
Celou akci technicky již tradičně
nezištně zajistil z řad rodičů pan
Hofman, kterému tímto děkujeme.
Celé zahájení školního roku proběhlo v režii učitelek Mgr. Heleny
Kaprálové a Mgr. Jitky Martinové.
-red-

PRVNÍ DÁMA VÍTALA PRVŇÁČKY V PIVÍNĚ KOSTELEČTÍ KOVÁŘI KRALOVALI HEFAISTONU
(Dokončení ze strany 1)
Už před osmou ráno byla škola na
pivínské návsi obklopena spoustou nejen rodičů, ale také dalších
občanů, kteří si takovou událost
rozhodně nechtěli nechat ujít.
První dáma, manželka prezidenta
republiky Livia Klausová, si pro
letošní 1. září vybrala právě zdejší školu, kam přijela přivítat nejen
nové prvňáčky. A jak se sluší a
patří, začátek vyučování stihla
právě včas, přesně o osm hodin.
Snad aby nemusela být hned první den po škole…
„Nechceme si to nechat ujít, chceme vidět ji přijet,“ odmítali mnozí
postávající před školou pozvání
do školní tělocvičny, kde slavnostní zahájení mělo probíhat.
Příjezd černé limuzíny, přivítání
před školou a pak už první dáma v
doprovodu ředitelky Květoslavy
Žondrové a starosty Pivína Josefa
Vrány vstupuje do školy zahajovat letošní školní rok. A na nové
prvňáky byla vskutku připravena.
Znala jejich křestní jména a během oficiální části se chovala velmi bezprostředně. „Když budu
panu prezidentovi vyprávět, jak
tady v takové malé škole máte
všechno moderně vybavené, tak
jenom asi řekne ‚Až moc peněz se
tam dává‘,“ reagovala s úsměvem
na slova paní ředitelky, když ve
stručném výčtu, co všechno se za
poslední dobu ve škole podařilo
vylepšit.
Vzpomněla také na svůj první
školní. Jak řekla, do školy se moc
těšila. „Zamilovala jsem si naši
paní učitelku Helenku natolik, že
jsem se nakonec také stala učitelkou,“ vzpomíná Livia Klausová.
A jak se stane, že si první dáma
pro zahájení školního roku vybere právě takovou malotřídku někde na Moravě daleko od Prahy?

„Mám ráda pravidla a pro tento
případ je mým pravidlem, že
vždycky jedu na začátek školního
roku tam, odkud přijde první pozvání. Někdy je to třeba velká
škola někde na Praze 7, jindy je to
docela malá škola, jako je právě
tato,“ vysvětlila svoji volbu. Mimo jiné také Večerníku potvrdila,
že má k Pivínu osobní vztah prostřednictvím jedné ze svých spolupracovnic, která odsud pochází.
„Jmenuje se Jana, ale dál už víc
prozradit nesmím,“ odpověděla s
úsměvem. Což ovšem neznamená, že by měl při jejím rozhodování Pivín nějakou protekci…
Během slavnostního zahájení nesměl chybět ani zdejší ochotnický
spolek Větřák, který připomenul
známý fakt, že se Pivínu přezdívá
také Turecko. Prezident spolku Jiří Vrba nabídl první dámě tureckou kávu a jako dar předal svazek
turkyně, jak se také říká kukuřici.
Zároveň Livia Klausová převzala
také doživotně platný pas k volně
organizovanému pohybu po Pivíně.
Pak už první dáma s paní ředitelkou a paní učitelkou odvedla prvňáčky do jejich nové třídy. Na rozdíl od minulého roku, kdy jich
usedlo do lavic šestnáct a podobný počet se očekává i příští rok,
letošních pivínských prvňáčků je
pět, na první školní den přišli čtyři. Všichni tedy mohli usednout
do první lavice. Co to znamená,
že je do první třídy doprovodila
Livia Klausová, si Barča, Kuba,
Vojta a Adámek uvědomí asi trochu později. Až se vrátí k zápisu
do památníčku, který první dáma
všem předala. V něm byl první
‚vzkaz‘ právě od ní.
Po následné prohlídce školy se
všichni vrátili zpět do tělocvičny,
kde na ně čekalo vystoupení

Jako památku na návštěvu Pivína dostala Livia Klausová mimo jiné také pannu v hanáckém kroji. Jak prozradila, podobnou už dostala od manželky někdejšího premiéra Jana Fischera.
chlouby pivínské školy – mažoretek, a také kluků mažoreťáků.
Z plánovaného rozdání několika
podpisů se nakonec stala skoro
nekonečná autogramiáda, kterou
Livia Klausová s úsměvem
zvládla až do posledního zájemce o její podpis. Jako vzpomínku
na návštěvu zdejší školy pak dostala pannu v hanáckém kroji.
Jak řekla, je příjemně překvapena tím, jak zdejší škola vypadá a
co všechno tady zvládají, tedy
mimo běžnou výuku. „Mám také
radost, že se tady přednáší básničky. Spoustu z nich jsem si říkala s vámi, znám je od dětství,“
poznamenala. Její zápis do školní kroniky je víc než výmluvný:
‚Děkuji za pozvání do vaší krásné školy s moudrou paní ředitel-

kou, aktivními a milými učitelkami a šikovnými dětmi. Byla
jsem u vás ráda.‘
Naše otázka pro ředitelku školy
Květoslavu Žondrovou byla jasná: co se musí udělat pro to, aby
přijela první dáma právě sem?
„Pozvání jsme posílali už vloni
někdy touto dobou. To, že jsme
byli opravdu vybráni, jsme se dozvěděli už někdy v říjnu,“ prozradila Večerníku. Znamená to
také, že kdo chce mít první dámu
ve své škole příští 1. září, má nejvyšší čas, pokud už ovšem není
pozdě! Podle svých slov kromě
posledního týdne se žádné mimořádné přípravy nekonaly. Tak
to v pivínské škole prostě chodí.
A jestli zkusí pozvání poslat v
budoucnu znovu? „Zkusit to mů-

žeme, bylo by ale veliké štěstí,
kdyby se to povedlo znovu,“ dodává.
A jak se vůbec s takovým nápadem přijde? Na začátku všeho byl
sjezd rodáků v loňském roce, kdy
se přišlo mnoho bývalých žáků
podívat také do školy. „Škola se
jim moc líbila a spousta lidí také
říkala, že bychom sem měli někoho pozvat a pochlubit se. Na pana
prezidenta jsme si netroufli, pozvali jsme ale paní prezidentovou
a vyšlo to,“ odpovídá s úsměvem
K. Žondrová.
Po skončení návštěvy školy byla
pro Livii Klausovou připravena
ještě bryčka s koňským spřežením, která ji odvezla ještě do mateřské školy podívat se za zdejšími caparty.
-MiH-

V sobotu poznáme největší šikulky Na bohuslavických rybnících skládali zkoušky retrívři
KLADKY – Před dvěma týdny
jsme upozorňovali na soutěž Kladecká šikulka. Pokud se chcete
ještě přihlásit do a zabojovat o
tomto ojedinělý titul, máte nejvyšší čas to udělat. Šikulky startují už tuto sobotu.
O čem je Kladecká šikulka? Soutěž
čtyřčlenných dívčích týmů v netradičních disciplínách má na řadě už
svůj devátý ročník. Pokud by se někdo zdráhal účasti z pouhých obav,
že nemá ‚natrénováno‘, pak je to
starost zcela lichá. S nějakým tréninkem si není třeba lámat hlavu,
spíš naopak – po vzoru Járy Cimrmana – je dobré být připraven na
vše.
I když organizátoři z občanského
sdružení Říman důsledně tají, o co
letos půjde, přece jenom Večerníku
alespoň naznačili. „Dopředu nebudeme jako vždy nic prozrazovat.
Snad by se dalo jenom říct, že každá
z disciplin, které se před soutěžícími
v sobotu objeví, už někdy v historii
Šikulek zařazena byla,“ naznačuje
Josef Bartoš.
Ani tak to není nápověda bůhvíjaká,
protože šikulkovský víceboj se co
rok obměňuje, takže těch možností
za celou historii se nabízí nepřeberné množství, včetně různých variant

úkolů, které se také vyskytovaly a
tím pádem připadají do úvahy i letos. Několik ročníků má za sebou už
také senátorka Božena Sekaninová,
která se svým týmem Srdcem&naplno dorazí do Kladek i letos, včetně obvyklé klaky svých příznivců,
kteří družstvo vždy doprovází.
Letošní Šikulky tedy stojí na prahu
kulatin připadajících na příští rok.
Jak Večerníku Josef Bartoš řekl, na
začátku července budou společně
slavit svoji desítku společně s Gladiátorkami, tedy Římanskými gladiátorskými hrami, které mají za sebou
stejný počet ročníků. Tím pádem
půjde o dvojjubileum. Na jeho pořádání se Římani už nyní pomalu připravují.
Kladecká šikulka začíná tuto sobotu
11. září na svém obvyklém kolbišti
pře vinárnou U Římana, jak jinak
než v Kladkách, a start je stanoven
na 14 hodin. Nezbytnou součástí nejen Šikulek je moderátor Láďa
‚Sovjet‘ Rus. Ten bude provázet celým soutěžním odpolednem také letos. A v doprovodném programu
uvede mimo jiné skupinu mažoretů
Horké maliny, která sem zavítá na
svém promo-turné. Rozhodně by
nebylo dobré si to nechat ujít.
-MiH-

Předminulou sobotu byla k vidění u bohuslavických rybníků
netradiční podívaná. Speciální
zkoušky z vodní práce retrívrů
prověřily schopnosti loveckých
psů v práci na vodní hladině i v
jejím okolí. Kromě toho se taktéž hodnotila poslušnost, tedy
jakási psí ‚pořadová‘.
Celkem 16 psů se svými cvičiteli
bylo přihlášeno k sobotní zkoušce
u rybníků nedaleko Bohuslavic.
Kromě adeptů na získání ‚vodní
maturity‘ se zde sešla také spousta příznivců loveckých psů. Během chvilky si laik uvědomil, že i
přes přítomnost spousty psů, protože samozřejmě zde nebyli pouze účastníci zkoušek, se a reálu
nerozléhá žádný štěkot, lovečtí
psi poslušně naslouchali povelům, žádné ‚psí hašteření‘. Už to
dávalo tušit, že tito psi už mají nejednu lekci ze společenské etikety
za sebou…
„O uspořádání speciálních zkoušek z vodní práce nás požádal Retriever club. Takové zkoušky už u
nás byly podruhé,“ říkají předseda pořádajícího Mysliveckého
sdružení Bohuslavice Petr Páleník a honební předseda sdružení
Oldřich Nemerád. Poprvé se zde

vodní zkoušky konali už v roce
2001, letos je Bohuslavice hostily znovu. Mimo to zde v minulých letech ještě konaly soutěže
na úrovni mistrovství republiky
a mistrovství Evropy. Prostředí
bohuslavických rybníků nabízí
optimální podmínky pro prověření schopností loveckých psů
ve zcela přirozeném prostředí.
Retriever club má celostátní působnost a také do Bohuslavic měli možnost přijet zájemci o absolvování zkoušek z celé republiky.
Naopak jak Večerníku Oldřich
Semerád prozradil, mezi účastníky byli také dva psi se svými cvičiteli přímo z pořádajícího mysliveckého sdružení. Zdejší myslivci mají mimochodem s lovem u
vody bohaté zkušenosti, protože
významnou součástí jejich revíru
je právě soustava šesti bohuslavických a polomských rybníků
Po zahájení zkoušek provázeným
slavnostními fanfárami trubačů
účastníci rozlosováním dostali určené místo v jedné ze tří skupin,
které postupně rotovali po jednotlivých pracovištích, kde museli
zvládnout práci v hluboké vodě,
dohledávání kachny v rákosí a
aport na paměť psa, součástí

Záchranáři zvou na soutěž "O hanácko sekyrko" v Kostelci
Vážení čtenáři, jménem hasičů z Kostelce na Hané a všech spoluorganizátorů vás
co nejsrdečněji zveme na 6. ročník soutěže "O hanáckó sekyrko 2010", která se
opět uskuteční v Kostelci a blízkém okolí v noci z 11. na 12. září 2010. Některým
z vás tato soutěž jistě není neznámá, ale
pro pořádek alespoň malé představení.
Soutěž je určena pro čtyřčlenné družstvo
hasičů starších 18 let, kteří objíždí se
svým hasičským automobilem předem
stanovený okruh a plní nejrůznější úkoly,
které prověří jejich teoretické i praktické

znalosti z oblasti požární ochrany. Cílem
této soutěže není nekompromisně trestat
chyby soutěžících, ale po ukončení každého úkolu je s nimi především probrat a
poukázat na to, jak by se dala situace řešit
jinak. Již od prvního ročníku se totiž držíme jakéhosi motta, že hlavním cílem soutěže je především hasiče něco naučit a to
tak, aby získané znalosti byli schopni
uplatnit v praxi. Důraz je kladen také na
to, aby soutěžící (pokud to disciplína alespoň trochu umožňuje) využívali vybavení, kterým disponují. Tato soutěž je kon-

cipována tak, že se na ni může přihlásit jakákoli dobrovolná jednotka. Rádi přivítáme především nové soutěžící z řad JPO
V., pro které by soutěž mohla být obzvlášť přínosem. Letošní novinkou je
podpora soutěže Olomouckým krajem,
které si velice vážíme a chápeme ji jako
ocenění dobře odvedené práce v předchozích ročnících. Těšíme se na vaši účast!
Veškeré informace naleznete na stránkách www.hasiciknh.cz .
Petr Látal, velitel Jednotky okrsku
a sboru v Kostelci na Hané

Vinobraní v Plumlově napíše už šestou kapitolu
V sobotu 18. září se naplno rozběhne
šestý ročník Plumlovského vinobraní,
který i letos nabídne zajímavý a pestrý
program. Na pódiu zatančí hanácký
folklórní soubor Kosíř, něco ze svého
umění předvede také cimbálová muzika Primáš. Těšit se můžete na Waldemar Matuška revival band a určitě nezklamou Veselé kravičky. Třešničkou
na dortu nepochybně bude koncert vizovické skupiny Fleret s královnou lidové písně Jarmilou Šulákovou.
Kromě hudebních a tanečních vystoupení si mladší návštěvníci můžou zasoutěžit

ve vinařském čtyřboji nebo se podívat na
ohňovou show. Ti starší budou moci
ochutnat burčák, zkusit své štěstí v poznávání druhů vín na vinné stezce nebo
jen tak okoštovat některý z druhů lahodného moku.
Chcete jít na Plumlovské vinobraní zadarmo? I v dnešním čísle pokračuje soutěž Prostějovského Večerníku a Spolku
Plumlovských nadšenců o volné vstupenky. Jelikož je vinobraní už téměř za dveřmi, tak šance vyhrát se zdvojnásobuje. Ze
všech správných odpovědí vylosujeme
tentokrát dva výherce. Každý z nich se

bude moci těšit ze dvou volňásků.
Stačí jen správně odpovědět na otázku:
Jak se jmenuje cimbálová muzika, která letos vystoupí na Plumlovském vinobraní? Své odpovědi volejte na tel.
číslo: 582 333 433, nebo zasílejte na email: inzerce@vecernikpv.cz do pátku
10. září 2010.
Správná odpověď z minulého čísla: Vrcholem šestého ročníku Plumlovského
vinobraní by se měla stát skupina Fleret.
Držitelem dvou lístků, které si může vyzvednout v redakci, se stává Monika
Mičková z Otaslavic. Gratulujeme! -top-

zkoušek bylo také hodnocení poslušnosti. Odborní hodnotitelé
jednotlivých disciplín posuzovali
každého psa s podrobným komentářem dílčích fází plnění úkolu a souhrnnou klasifikací. Přísná
disciplína od všech psů zařazených do jednotlivých skupin se
vyžadovala také při plnění úkolu
ostatních, protože i nepatrný pohyb dokázal rozptýlit pozornost
psa plnícího daný úkol. A kdo by
si myslel, že výcvik loveckých
psů je výsadou a vášní mužů –
lovců, možná by byl překvapen,
kolik se mezi účastníky objevovalo žen.
„Pro organizaci těchto zkoušek
jsme připravili veškeré zázemí,
od pronájmu parcely a po přichystání jednotlivých pracovišť,
včetně poskytnutí kachen pro provádění úkolů,“ poznamenávají
Petr Páleník a Oldřich Semerád a
zároveň dodávají, že organizaci
podobných soutěží nebo odborných zkoušek se nebrání ani do
budoucna.
-MiH-

Chlapi Stawaritschovi z Kostelce mají za sebou už spoustu
práce a neméně ocenění za svůj
kumšt. Již spoustu let tráví kostelecké hody na hradě Helfštýně
při
mezinárodním
setkání kovářů. Letošní Hefaiston měl už pořadové číslo 29 a
mistři černého řemesla na něm
opět nechyběli.
Z málokterého ročníku Hefaistonu, pokud se vůbec najde takový, se vrátili umělečtí kováři
Stawaritschovi z Kostelce n/H
bez ocenění. Poslední mezinárodní setkání kovářů na Helfštýně
proběhlo o minulém víkendu a ani
letos nepřijeli s prázdnou. „Ocenění jsme dostali v kategorii, kde
se hodnotila klasická kovářská
práce,“ říká Ivo Stawaritsch. V
této kategorii si dovezli do Kostelce první cenu za restaurátorskou práci. Na Helfštýn jako
ukázku svého mistrovství přivezli
zrestaurovanou barokní bránu
kosteleckého kostela sv. Jakuba
Staršího z roku 1747, kterou pár
dní před Hefaistonem dokončili.
Jak říkají, letos vyrazili na Helfštýn se dvěma přívěsnými vozíky
za auty. Na každém z nich jedno
křídlo vážící kolem 350 kilogramů. Restaurátorské práce jim
trvaly asi čtvrt roku. „Měli jsme
naplánované to dokončit do Hefaistonu, abychom se tam s tím
mohli prezentovat. Hned v pondělí po návratu domů se brána instaloval zpět na svoje místo,“
dodává. Jak umělečtí kováři ukazují na průběžně fotodokumentaci, bylo nutné nejprve do
posledního kousku bránu rozebrat. Pokud to bylo možné, tak
poškozené původní prvky pouze
opravit, aby byly zachovány. I tak
scházela téměř stovka listů v kovaném ornamentu výplně.
„Ve výplni jsou použity tři druhy

Léto, to je čas dovolených. Kam a
s kým jste se na ni vypravil, nebo
snad ještě vypravíte?
Dovolenou trávím zásadně v kruhu
rodiny, protože si stojím za tím, co
jsem napsal ve své krátké vzpomínce na kamaráda Pavla Dostála:
„Mějte vždy na paměti, že vaši blízcí jsou tím nejcennějším, co máte a
nespěchejte od nich rychleji, než
musíte do světa plného práce…“ Tu
první část výroku jsem snad splnil
na jedničku, ale v té druhé zřejmě
pokulhávám, protože jsem byl jen
několik málo dní v zahraničí a pak
jsem své volno prožil u nás. Tuzemská dovolená se však většinou nesla

Bohuslavické rybníky byly pro
speciální zkoušky vodní práce
retrívrů ideálním místem. Vrátily se
sem po premiéře v roce 2001.
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listů. Celá brána je rozdělena na
osm polí, v nichž se vzor opakuje,
takže chybějící listy bylo potřeba
doplnit podle toho, jak byly osazeny v ostatních dílech. Několik
listů už bylo dodáno při předchozí opravě, neodpovídaly však
originálu, takže jsme vyměnili i
tyto repliky,“ naznačují Alfréd,
Ivo a Milan Stawaritschovi, co
všechno je při práci na barokní
bráně čekalo. Kromě toho také
vyztužení celé konstrukce nebo
doplnit repliku barokního zámku,

který byl kdysi v minulosti odstraněn a nahrazen dozickým.
Jako předlohu použili slohově totožný zámek ze stařechovického
kostela.
Jak ale říkají, práce rozhodně
stála za to. „Moc jsme si přáli,
aby restaurace této brány nám
byla svěřena. Jsme Kostelečáci a
také patrioti. Chtěli jsme něco pro
Kostelec udělat,“ říkají. „Je to
práce, ke které se člověk nemusí
dostat třeba za celý život,“ dodává Alfréd Stawaritsch.

První cena z Hefaistonu však není
jediným oceněním, které na kostelecké kováře čeká. Už na tuto sobotu
je Alfréd Stavaritsch pozván na
zámek v Příboře, kde při příležitosti
Dne evropského dědictví bude ministr kultury Jiří Besser předávat ocenění Nositel tradic lidových řemesel,
které se dá zároveň chápat jako
uznání pro dosavadní práci nejen
otce, ale i jeho synů. Na toto ocenění
navrhlo kovářského mistra z Kostelce n/H Společenstvo uměleckých
kovářů a zámečníků, kovářů a pod-

kovářů Čech, Moravy a Slezska, a
Alfréd Stawaritsch je teprve třetím
kovářem v republice, který toto ocenění získá.
Letošními nositeli tradic lidových
řemesel se stanou celkem tři řemeslníci. Také druhý z nich má
co dočinění s naším regionem. Je
jím kolář Augustin Krystyník z
Nového Hrozenkova, který se významně podílí na restaurátorských pracích při opravách
historických kočárů pro muzeem
Václava Obra v Čechách p/K.
Třetím mistrem je knoflíkář a výrobce perleťového zboží Milan
Strmiska.
-MiH-

S MARTINEM TESAŘÍKEM O LÉTĚ A NEJEN O NĚM
„Parné léto a dusný podzim,“ tak
charakterizuje hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík
(na snímku) několik posledních
dnů, kdy se prázdniny přehouply
do září. V případě Martina Tesaříka zřejmě o prázdninách v pravém slova smyslu nemůže být ani
řeč, protože na hejtmanství bylo
živo i v průběhu letních měsíců. A
právě o tomto období a nejen o
něm jsme hovořili s prvním mužem kraje.

Pálenka z hrušek či
švestek bude vzácnost

Předpověď pro množství vypálené kořalky v letošním roce se
nevyvíjí moc dobře. Spousta
majitelů pálenic je nešťastná,
protože špatné počasí se podepsalo na úrodě ovoce. Většina
pěstitelů už se smířila s faktem,
že lahodnou slivovici, švestkovici nebo hruškovici ochutnají jen
pomálu a jejich naděje se upínají k úrodě pozdních jablek. V
Žešovském lihovaru se pálí ještě z meruňek, ale potom už se
mohou požitkáři těšit na jablkovici či jablečný destilát.
Za poslední desetiletí lze tuhle sklizeň považovat za nejhorší. Lidé
vozí poloviční dávky ovoce a z palíren odchází i o dvě třetiny méně
kořalky než loni. V Lipové dokonce museli přejít z třísměnného
provozu na pouhé tři pracovní dny
v týdnu. Možná lidé pociťují nutkání využít příležitost a tak se nezdráhají donést na pálení třeba

Milan, Ivo a Alfréd Stawaritschovi (odleva) se přijeli na Helfštýn představit s restaurovanou bránou kosteleckého
kostela. Za svoji práci si odvezli první cenu ve své kategorii.

v duchu „inspekčních cest“ po našem kraji a kontrol realizace různých projektů.
Když jste se v dovolené tak odbyl,
co bylo tedy vaší hlavní náplní v
letních měsících, pokud to nebyly
chvíle, kdy jste zrovna řídil Olomoucký kraj?
Vedle práce na kraji, kterou se snažím dělat naplno, věnuji zbylý čas
přípravě na podzimní volby do Senátu, ve kterých kandiduji za ČSSD
v Olomouci a jejím okolí. Vždy
jsem považoval a považuji za nezbytné znát dopodrobna problémy
regionu, který zastupuji, protože jen
tak mohu hájit jeho zájmy s úspěchem a ku prospěchu věci. A v říjnu
budu usilovat o to, abych mohl zájmy Hané hájit v Praze.
Jak se staví k vaší kandidatuře
rodina?
Je pravdou, že ne u všech se tato –
pro mne další pracovní výzva – setkala jen s kladným ohlasem, ale na
druhé straně rodina i přátelé mě v
mé práci podporují a nakonec vím,
že se mohu o ně vždy opřít, což je
pro mne jeden z „hnacích motorů“.
Jak vidíte své šance v senátních
volbách?

Věřím, že se sociální demokracii
podaří zvítězit, aby mohla v Senátu
vzniknout alespoň nějaká opozice
současné vládě a pokusit se omezit
některé nesmyslné škrty, které mohou způsobit nevratné škody. Půjdu
proto do voleb s plným nasazením a
pevně věřím, že se voliči rozhodnou správně.
Na začátku našeho rozhovor jste
mluvil o „parném létě,“ což je
vzhledem k teplotním rekordům
pochopitelné, ale co ten „dusný
podzim?“
Dusný podzim a možná i několik
dalších měsíců obcím, neziskovým
organizacím a podnikatelům bohužel připravuje současná vláda. Ta
jim svým rozhodnutím bere v Olomouckém a Zlínském kraji více než
miliardu korun. Jedná se o peníze
určené na spolufinancování některých evropských projektů ze státního rozpočtu. Společně se svými kolegy však budeme usilovat o řešení
celého problému, protože není
možné, aby vláda negarantovala
adekvátní náhrady za zrušený podíl
státu na financování projektů. Takové rozhodnutí totiž může mít nedozírné následky.
-bp-
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melouny, banány a v lepším případě citrusové plody jako kiwi nebo
pomeranče. I přes malou úrodu se
však mohou obchodníci těšit na
vyšší výkupní ceny díky malé úrodě jablek v Polsku, z čehož nejvíce vytěží drobní podnikatelé.
V rámci možností jsou za vodou
pěstitelé v Zemědělském družstvu Senice, kteří sklidí úrodu jablek z jedenácti hektarů půdy. Také
prostějovská výkupna Licea nemá problém s nedostatkem ovoce. „Lidé nosí doslova každé jablko, protože máme velmi dobré
ceny, tudíž objem ovoce se dorovná tomu z minulého roku. Šípků bude o šedesát procent více a
nadprůměr se na Prostějovsku
urodilo meruněk,“ doplnil Ludvík Bittner. Na Přerovsku už si
mnou ruce, tam se urodila přemíra jablek z nichž ta nejhezčí
uskladní na zimu a zbytek odvezli do výkupu.
-vevi-

Moravské divadlo
má nové logo

Nová sezona v Moravském divadle Olomouc nezačala jen na
jevišti, ale také webové stránky
získaly novou podobu spolu s
logem. Jistým způsobem téma
dvou masek už tady bylo ovšem
tentokrát je zmodernizováno.
„Hlavním důvodem změny byla
naprostá nečitelnost loga a proto
jsme se vrátili ke stejnému motivu
ovšem upraveného, tak aby se hodilo do jednadvacátého století,“
dodal ředitel divadla Josef Podstata.
Na novém logu pracovala grafička Sandra Tejnecká z olomoucké-

ho studia QE , která je zároveň i
autorkou grafické podoby nového webu. „Při tvorbě loga jsem
chtěla navázat na tradici, zachovat
důstojnost a převést grafiku moderní podoby. Měli jsme jasnou
představu, co má logo obsahovat,“ vysvětlila Sandra Tejnecká.
Grafika webových stránek vychází ze stylu loga, web je navíc
přehlednější a je členěný podle
jednotlivých souborů. Zviditelnili
jsme například program či prodej
vstupenek, diváci snáze najdou
informace o jednotlivých inscenacích a jejich obsazení. -vevi-

Ne kopaná, ale klouzaná.Tak aktéři komentovali nepříliš fotbalové podmínky, s nimiž se potýkali při prvním ročníku turnaje v malé kopané pořádaném
místními hasiči. Ve vzájemných duelech dvou domácích týmů a dalších mančaftů ze Štarnova a Polomí nebyla nouze o nechtěnou ekvilibristiku na rozbláceném
terénu. Ke cti všem účastníkům budiž to, že svůj boj nevzdali.
-MiH-
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Studenti Obchodní akademie navštívili Evropský parlament ve Štrasburku
Začátkem prázdnin se studenti
naší školy vydali na návštěvu
Evropského parlamentu do
Štrasburku. Byli pozváni panem europoslancem Ing. Jaromírem KOHLÍČKEM, CSc.
Doprovázel nás i JUDr. Josef
Augustin, člen Školské rady
Obchodní akademie Prostějov.
Odjezd byl 6. července a téhož
dne večer jsme dorazili do malého německého městečka a ubytovali se v rodinném penzionu blízko francouzských hranic. O den
později ráno jsme se nasnídali a
znovu nasedli do autobusu. Ten
nás odvezl přímo k sídlu Evropského parlamentu. Před vstupem
jsme se museli podrobit bezpečnostní kontrole. Prošli kupodivu
všichni.
Následovalo krátké seznámení s
činností Evropského parlamentu,
systémem politických stran a
pracovními činnostmi všech zástupců evropských zemí. Poté
jsme se přesunuli přímo do zase-
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Super zážitek z prázdnin bude oceněn
Náměstek hejtmana A. Mačák pasoval školáky

V srdci Evropy. Studenti prostějovské Obchodní akademie navštívili ve Štrasburku Evropský parlament.
dacího sálu a mohli si poslechnout část jednání. Zajímavé bylo
nasadit si sluchátka a přepínat simultánní tlumočení do všech jednacích jazyků. Ne nadarmo se
říká, že kolik jazyků znáš, tolikrát
jsi člověkem.
Po lehkém občerstvení v parla-

mentním bufetu (kromě kafe si
tam nic nedávejte) se nás ujal sám
pan poslanec Kohlíček a věnoval
nám několik hodin svého času.
Provedl celou výpravu centrem
Štrasburku a povyprávěl nám
různé zajímavosti z bohaté historie města a okolí. K večeru jsme

se opět naložili do autobusu a vyrazili směrem k domovu.
Přivezli jsme si spoustu zážitků a
suvenýrů a alespoň o trochu bližší povědomí o činnosti orgánů
Evropské unie. Jsme přece „jen„
její součástí.
Mgr. Jana Hradečná

Na ZŠ E. Valenty pasovali prvňáčky
Prvního září 2010 jsme v naší
škole přivítali nové žáčky 1. ročníků - 1. A a 1. B. Děti přišly v
doprovodu svých rodičů do jednotlivých tříd, kde na ně čekal
uvítací ceremoniál – pasování a
dekorování stuhou. Každý žák
byl na vyvýšeném stupínku paní
učitelkou pasován ukazovátkem,
každý dostal zdobenou stuhu se
svým jménem. Děti pak dostaly
svůj první školní úkol – kreslení a
malování. Přejeme všem žákům
radost z učení i v dalších měsících
nového školního roku 2010 2011.
Radomír Palát

Na Základní škole Vl. Majakovského ve Vrahovicích své
žáky přivítal učitelský sbor
spolu s náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje Aloisem
Mačákem. Ve školské radě
působí A. Mačák více než šest
let a na začátku školního roku přišel ostužkovat čerstvé
prvňáčky. Závěrem pronesla
krátkou řeč ředitelka školy
Vlasta Ambrožová. Žáci se
hned začátkem školního roku mohou zapojit do soutěže
Zážitek z prázdnin
Soutěž je připravena pro žáky
prvního i druhého stupně. Úkolem je vylíčit prázdninové dobrodružství či zážitek v rozsahu maximálně dvou stránek
formátu A4. Soutěžící nesmí
zapomenout uvést své jméno,
příjmení, věk, bydliště a školu i
třídu, kterou navštěvují. Soutěž
vyhlásilo dětské oddělení Mě-

Přivítání. Také Kláru Vymazalovou přivítal v novém školním
roce Alois Mačák.
stské knihovny- školáci musí
svoji práci odevzdat nejpozději
do 29. září. Den na to zasedne
porota, práce ohodnotí a 1. říj-

na za účasti zastupitele města
Prostějova a náměstka hejtmana Olomouckého kraje A. Mačáka vyhlásí výsledky. -vevi-

Na ZŠ Palackého mají program
pro TALENTOVANÉ DĚTI
Čtyřiasedmdesát prvňáčků nastoupilo 1. září na ZŠ Palackého
v Prostějově. Třicítka dětí zasedla do lavic v Čechovicích, 44 prvňáků na Skálově náměstí (býva-

lá ZŠ Masarykova).
„Do prvních tříd jsme letos přijali také sedm talentovaných školáčků, kteří prošli testy Mensy
ČR. Jde o vysoce esteticky na-

dané děti s nadprůměrnou inteligencí, pro které jsme připravili
individuální výuku,“ prozradil
letošní novinku Jiří Pospíšil, ředitel ZŠ Palackého.
-bp-

Poprvé na stupínku. Prvňáčci
na Základní škole E. Valenty byli
hned v úvodní den školního roku
pasováni ukazovátkem.

Ředitelka "zdravky" IVANA HEMERKOVÁ
přivítala své studenty, nové i maturanty

Vítejte, studenti. Ředitelka Střední zdravotnické
školy v Prostějově Ivana Hemerková
přivítala své studenty do nového
školního roku.

Minulou středu začal nový školní rok a ač se první den nesl na
většině škol spíše ve slavnostním
duchu, zvláště střední školství
čeká každý den následující plno
práce. I tuto myšlenku vyjádřila ve svém slavnostním projevu
ke svým žákům ředitelka Střední zdravotnické školy Ivana Hemerková, jinak také šéfka komise pro výchovu a vzdělávání
při MěÚ Prostějov. Proto můžeme její slova brát globálně pro
všechny školy.
Nejdříve promluvila k maturantům, které čeká úkol nejnáročnější, to znamená absolvování státní
maturitní zkoušky. "Váš školní
rok bude trvat kratší dobu, jelikož
již v dubnu vás čeká první sada
maturitních zkoušek. Rozhodnutí
o konání nové maturity přišlo nakonec náhle a jak řekl český klasik
Cimrman, můžeme s tím nesou-

hlasit, můžeme se zlobit, ale je to
to jediné, co s tím můžeme dělat,"
promluvila ke studentům ředitelka Ivana Hemerková. Třetím ročníkům popřála, aby úspěšně
vstoupily do pro ně nového typu
výuky, to je praktického vyučování v prostějovské nemocnici,
kde již budou muset vykonávat
prakticky to, o čem zatím dva roky slyšely pouze v rovině teorie.
"Bude to náročné, ale jsem
přesvědčena, že se s tím popasujete podle nejlepšího vědomí a svědomí," dodala k tomu ředitelka.
Druhý ročník označila za relativně
nejklidnější období, ovšem nelze
podcenit zhola nic. Vlídně pohovořila i k novým žákům z prvního
ročníku, které ubezpečila, že ač
pro ně každý den bude novým a o
mnoho náročnějším než na základní škole, její kolegové se budou snažit provést je nástrahami

výuky s co nejlepším výsledkem
pro obě strany, ovšem snaha a pracovní úsilí budou muset být značné a žáci nesmí nic podcenit hned
od začátku. Na závěr vyjádřila
myšlenku, že ač každý ročník má
před sebou trochu jiné úkoly a cíle,
musí fungovat společně jako jednolitý organismus a to pochopitelně i společně se svými pedagogy.
Samozřejmě, že Ivana Hemerková nezapomněla ani na své kolegy,
které čeká školní rok náročný nejen přímo ve škole, ale také vůči
kritickému oku veřejnosti, která
bude sledovat vzhledem k platovým třenicím každý jejich krok.
Pro úplnost doplňme, že žáci
„zdravky„ se potom povznesli i
kulturně, když zhlédli film francouzské provenience Coco Chanel o životě známé návrhářky.
-red-

Věčné zdraví a krásu nabízí salon Elixír Mládí
Salon Elixír Mládí v Mojmírově ulici v Prostějově přináší dívkám a ženám pestrou
nabídku kosmetických služeb
v péči o zdravé tělo, obličej,
ruce i vlasy, prodej vybrané
kosmetiky i novinky zaměřené na odbourávání tukových polštářků, celulitidu a
další vylepšení postavy.
Den otevřených dveří potěšil
dívky a ženy, které si na vlastních faldících vyzkoušely revoluční účinky nového ultrazvukového přístroje na neinvazivní
liposukci. Prezentaci odborně
vedla Kateřina Františáková.
Další žhavou novinkou salonu
Elixír Mládí je masáž Tokoriki.
Pod tímto exotickým názvem se
skrývá doslova rituál kosmetického ošetření celého těla.
Hluboce relaxační masáž zahrnuje nejprve ošetření peelingem
krystalky cukrové třbiny, masáž
celého těla horkými mořskými
mušlemi a poté zábal s aplikací
kokosového másla a harmonizace vlasové části hlavy.
„Chceme pro ženy to nejlepší,
aby u nás po vybraných kosmetických procedurách nejen
omládly, ale aby se tady cítily
dobře, relaxovaly v příjemném

Inspekce. Jiří Pospíšil, ředitel ZŠ Palackého, navštívil hned druhý školní den první třídu na odloučeném pracovišti na Skálově náměstí.

Léto v LIPCE plné her, výletů i naučných akcí
Letní měsíce jsou dobou odpočinku. To ale neplatí vždy a
všude. V Občanském sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA byly ve znamení poznávání a ochrany přírody. S uživateli denního stacionáře jsme navštívili na začátku prázdnin zámecký park a
muzeum kočárů v Čechách
pod Kosířem, středověký
hrad Sovinec a Rešovské vodopády. U paní Mgr. Podhorné v Brodku u Konice
jsme se seznámili s pěstováním léčivých bylin a jejich
využitím v praxi.
Protože léto bylo zpočátku velmi horké, byli jsme i v prostějovském AQUAPARKU, voda
byla příjemně chladná a my
jsme se dokonale osvěžili. Moc
se nám líbilo na koních v Cavalu na Hloučeli, kde jsme se dozvěděli něco o koních a také

Výlet na Macochu
růst houby , takže hurá do lesa,
ať se dozvíme něco nového a
naučíme se poznávat, které houby jsou jedlé a které ne. A když
jsme v lese na Běleckém mlýně,

Za čisté město

Salon Elixír Mládí nabízí odborné kosmetické služby i kvalitní přípravky na ošetření pokožky i vlasů.
prostředí a pod šikovnýma rukama odbornic se měnily v
krásné bytosti,„ sdělila svůj cíl
majitelka salonu Elixír Mládí
Gabriela Vítková. Jako zkušená
lektorka pořádá řadu rekvalifi-

kačních kurzů akreditovaných
MSMT pro ženy, které kosmetika láká i jako povolání a kreativní práce.
Salon Elixír Mládí stejně jako
Školicí a vzdělávací středisko

sídlí v Mojmírově ulici 9 v Prostějově, bližší informace najdou
zájemci či zájemkyně na mobilu 775 991 404 nebo na webových stránkách www.rekvalifi
kacepv.cz.
-in-

jsme se povozili. A protože bylo
pořád horko, jeli jsme se zchladit do Moravského krasu. V
Punkevních jeskyních jsme se
svezli na lodičkách, jeli jsme i lanovkou podívat se na Macochu.
A aby těch výletů nebylo málo,
vypravili jsme se poznávat kytičky a dřeviny do arboreta v
Bystročicích. V srpnu už začaly

tak už je to jen kousek na ekofarmu za zvířátky.
A to už podle počasí ,i když ne
podle kalendáře, léto pomalu
končí. Ale to nevadí, my se ještě
vypravili na exkurzi do čističky
odpadních vod v Prostějově.
Dozvěděli jsme se tady spoustu
zajímavostí. Víte třeba, jak se
používá bioplyn, který vzniká z

odpadu v čističce? My už ano. A
protože jsme chtěli vědět, jak se
čistí město, poprosili jsme
A.S.A. TS Prostějov s.r.o. o
ukázku čištění města. Moc se
nám líbilo, když do našeho stacionáře přijela tři čistící auta různé
velikosti a jedna multikára, a my
mohli na vlastní oči vidět, jak
všechno pracuje, podívat se,
kam se vysypávají odpadkové
koše z ulic a vůbec si všechnu
techniku doslova „osahat„. No a
co by to bylo za prázdniny, kdyby chybělo opékání špekáčků a
také trošku sportu. Nebojte se, to
jsme stihli taky. Špekáčky, které
jsme si opekli v atriu našeho stacionáře, byly výborné a turnaj v
kuželkách neměl chybu, protože
jsme na jeho konci dostali všichni moc pěkné diplomy. No a na
závěr prázdnin patří i výlet, tak
jsme vyrazili do Slavkova u Brna na zámek, ke kterému nerozlučně patří i Napoleon a slavná
bitva tří císařů. Tak jsme k
návštěvě zámku přidali i výstup
na kopce Žuráň a Santon.
Léto v LIPCE bylo opravdu nabyté událostmi a věřte, že ani
podzim se nedá zahanbit. Už teď
se moc těšíme na vše, co nám
přinese.
Renata Čekalová

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.
Cvičení s Janou v REMI, Českobratrská ul. č. 13: každé pondělí a středu od 18.30 hod. Cvičí se
v mírnějším tempu low aerobic
(bez poskoků) nebo step aerobic,
vždy v kombinaci s posilováním
celého těla. Nízké vstupné a mo-

žnost permanentky.
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.
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.

KUPÓN č. 35
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Bonsai Klubu 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
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 koordinátorku 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.
Výstava potrvá do 27.10.2010.
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,
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.
Aikido Prostějov pořádá v měsíci září/říjen nábor nových členů. Kde: Sportcentrum DDM
Vápenice 9. Bližší info tel.: 728
605 129 nebo aikidoprostejov@seznam.cz
Český svaz chovatelů Okresní organizace Prostějov, Základní or-

ganizace Prostějov za spoluúčasti
města Prostějova pořádají 11. a
12. září 2010 Hanáckou výstavu
drobného zvířectva. Výstava bude zpřístupněna veřejnosti v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin, v
neděli od 8:00 do 17:00 hodin.
Český svaz chovatelů, Okresní
organizace Prostějov, Základní
organizace Prostějov pořádá v neděli 12. září 2010 od 10:00 do
17:00 hodin II. Prostějovskou výstavu morčat.
Informační centrum
pro mládež Prostějov
Od pondělí 6. 9. pak již bude otevírací doba ICM Prostějov následující:
Pondělí 12:30 – 17:30 hod.
Úterý 12:30 – 17:30 hod.
Středa 14:00 – 19:00 hod.
Čtvrtek 14:00 – 19:00 hod.
Pátek 12:30 – 17:30 hod.
Nový web ICM Prostějov:
www.icmprostejov.cz
Výstava v Galerii pro duši - až do
10. září 2010 si můžete přijít prohlédnout do naší galerie putovní
výstavu fotografií, která přibližuje realitu všedních dní v Keni,
Zambii, Etiopii, Ghaně, Nigérii,
Mongolsku, Vietnamu a České
republice.
Český svaz ochránců přírody –
Ekocentrum Iris pořádá tyto
akce:
Tvořivá dílna - keramika: Babí léto - pondělí 6. září od 16:00 do
18:00 hod. Kovárna Ekocentra
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Výroba zvonkoher. Poplatek 70
Kč za osobu. Pracovní oblečení s
sebou.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
6.9. pondělí - od 14.30 do 15.30
hod. První ukázková hodina Rehabilitačního cvičení pro zlepšení
tělesné kondice a zraku pro

Správná odpověď z č. 33: Na snímku je budova na ulici Sádky č.14. Vylosovaným výhercem se stává
pan Sasín, Bulharská 24, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 14. září 2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 20. září 2010. Cenu
do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37, TEL:
582 346 300

všechny generace v klubovně
SONS
7.9. úterý -Výlet do Arboreta Horizont v Bystrovanech u Olomouce. Odjezd z PV vlakem do Ol v
8:35 hod.
8.9. středa – od 9.00 hod. Kurz
anglického jazyka v klubovně
SONS
9.9. čtvrtek - od 8.00 do 12.00
hod. Tvoření z keramické hlíny
(kaž.druhý čt.) v dílně ČSOP
IRIS na Husově nám. č. 67.
9.9.čtvrtek – od 11.00 do 16.00
hod. Zájmový klub – přátelské
setkávání klientů a členů v naší
klubovně.
10.9. pátek – od 7.00 do 8.00 od.h
Relaxační plavání
10.9. pátek – Výlet na Baťův kanál odjezd z PV vlakem v 6.16
hod. Pořádá TC Olomouc pí. Valachová.
Zájemci hlaste se do 7.9.2010 na
tel. 773 642 932 nebo na mail valachova@tyflocentrum-ol.cz
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Kino Metro 70
Pondělí 6. září:
17.30 Kajínek
Český akční thriller
20.00 Kajínek
Úterý 7. září:
17.30 Kajínek
20.00 Kajínek
Středa 8. září:
17.30 Kajínek
20.00 Kajínek
Čtvrtek 9. září:
17.30 Let´s Dance 3
Americký hudební/taneční
film
20.00 Let´s Dance 3
Pátek 10. září:
17.30 Let´s Dance 3
20.00 Let´s Dance 3
Sobota 11. září:
15.00 Toy Story 3
Americký animovaný
rodinný film
17.30 Toy Story 3
20.00 Let´s Dance 3
Neděle 12. září:
15.00 Toy Story 3
17.30 Toy Story 3
20.00 Let´s Dance 3

Český svaz ochránců přírody,
ZO Bělozářka pořádá: vycházku pro veřejnost - Krása kamenných náhrobků - úterý 14. září Kino
Konice
Kino
Konice
2010. Městský hřbitov v Prostějově, sraz před hlavní branou v
Pátek 10. září:
16.00 hod.
Pod vedením geologa ing. Václa- 18.00 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
USA rodinný/fantasy
va Kopečného.
BONSAI KLUB HANÁ při
ZO1 ČZS Prostějov pořádá v
době hodů dvě VÝSTAVY BONSAJÍ. Obě v termínu od 10. - 12.
září 2010 od 9.00 - 16.00 hod.
Poradenská služba, ukázky tvarování, určení druhu vašich donesených bonsají zajištěno. VÝSTAVA BONSAJÍ V PROSTĚJOVĚ,
Dům chovatelů, Plumlovská 50.

Klub
DUHA klub DUHA
kulturní
Pátek 10. září:
20.00 Hodová taneční zábava
Sobota 11. – neděle 12. září:
XXVIII. PROSTĚJOVSKÉ
HANÁCKÉ SLAVNOSTI
Program je uveřejněn na
samostatných plakátech
slavností

ŽENY-BONSAJE A HOSTÉ divadlo
Městské
divadlo
nádvoří zámku Brodek u Prostě- Městské
jova dne 10. – 12.9.2010. Těšíme
Čtvrtek 9. září:
se na Vaši návštěvu.
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 v Edenu,
Vrahovická ul. Bližší info na tel.
777 725 426, www.tsfreedan
ce.cz
Apollo
13
Apollo

13

Pátek 10. září:
22.00 NEUROTHICA
Sobota 11. září:
20.00 ČÍ SÓ HODE?
KLEMENTOVE!

Simetrix
Simetrix
Pátek 10. září:
DJ Aleš Drapač (Doctor)
Sobota 11. září:
DJ Aleš Drapač (Doctor)

19.00 HANA A PETR
ULRYCHOVI
Koncert
Neděle 12. září:
PROSTĚJOVSKÉ HODOVÉ
SLAVNOSTI
Divadelní část ND
9.00 - 12.00 PROSTĚJOVSKÝ
PŘÍBĚH
13.00 – 15.00 JIŘÍ WOLKER A
EDVARD VALENTA
9.00, 10.00, 11.00 a 14.00 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Národního domu
16.30 Vernisáž výstavy
JOSEF FRANC: Prostějovské
sady, parky, aleje včera a dnes
Výstava v promenoáru divadla
Spolková část ND
10.30 O POPELCE
14.30 POHÁDKY Z KOŠÍKU
15.00 KONCERT ŽENSKÉHO
PĚVECKÉHO SBORU VLASTIMILA
16.00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
INSPIRACE PODZIMNÍMI
KVĚTY
Okrašlovací spolek města Prostějova

Berani - 21.3.-20.4. Nemáte se za co stydět, jsou za vámi vidět výsledky a to se cení. Na druhou stranu ovšem nesmíte podceňovat cizí názory, které by vám mohly prospět. Nezapomínejte také na odpočinek.
Býci - 21.4.-21.5.Budete postaveni před zásadní problém. Pokud budete mít vůli ho řešit, dejte na radu svých nejlepších přátel. Nesmíte
se ale dostat do milostných patálií, to by mohlo všechno zhatit.
Blíženci - 22.5.-21.6. Tento týden se určitě nepředřete, úkolů bude
málo a navíc nadřízení budou služebně mimo firmu. Navíc vás čeká
seznámení se zajímavou osobou, takže se budete oddávat flámům.
Raci - 22.6.-22.7. Ve vaší bezprostřední blízkosti se znenadání objeví člověk, který vás na první pohled zaujme. Může však úplně převrátit váš dosavadní život. Proto si rozmyslete, zda stojíte o jeho náklonnost.
Lvi - 23.7.-23.8. Nevidíte si do pusy a tak řeknete spoustu věcí, které
vás vzápětí mohou mrzet. Zvláště opatrní buďte ve vyjádřeních směrem ke svým nadřízeným, tady můžete opravdu tvrdě narazit.
Panny - 24.8.-23.9. Hodně si můžete slibovat od následujícího
víkendu. Zatímco doma to bude klapat přesně podle vašich not, mimo rodinný krb si po několika schůzkách přilepšíte po finanční stránce.
Váhy - 24.9.-23.10. Lidé z vašeho okolí se na vás budou zlobit, nehrajete s nimi totiž zrovna férovou hru. Pokud chcete být v kolektivu
oblíbeni, musíte být více upřímní a hlavně pravdomluvní. Nezapomínejte na to.
Štíři - 24.10.-22.11. Můžete v klidu nakupovat, finanční tísní rozhodně trpět nebudete. Měli byste ale investovat uvážlivě, nikoliv nakupovat každou prkotinu. A nebuďte lakomí, vyhovte žádosti o půjčku.
Střelci - 23.11.-21.12. Dobrá nálada vás bude provázet celým týdnem. Vlídným úsměvem nakazíte celé okolí, takže i atmosféra na
pracovišti bude více než dobrá. Pozor si jen dejte na falešné vyznání
lásky.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Měli byste více dbát na svůj zevnějšek,
několik lidí by se vás mohlo leknout. Uprostřed týdne pak čekejte
mírné zlepšení vaší finanční situace. Ale na vyskakování to moc nebude.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Dáváte si sice vysoké cíle, ale málokdy je dokážete splnit. Máte totiž slabou vůli, navíc jste pohodlní až líní. Nedá se nic dělat, pokud chcete udržet krok s ostatními, musíte máknout.
Ryby - 20.2.-20.3. Dostanete lukrativní nabídku, která se prostě neodmítá. Pokud ji přijmete, šrajtofle se vám nacpe k prasknutí. Počítejte ale se závistí, takže o své práci raději nikomu nevykládejte.

6. září 2010
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Vítejte na světě

Matyáš Kabelka

Martin Kučera

29. 8. 2010, 50 cm/3,80 kg
Strašice

30. 8. 2010, 50 cm/3,55 kg
Suchdol u Prostějova

Denis Tomášek

Jakub Pořízka

31. 8. 2010, 49 cm/3,20 kg
Němčice nad Hanou

31. 8. 2010, 51 cm/3,65 kg
Soběsuky

Kryštof Stříž

Nella Doláková

1. 9. 2010, 50 cm/3,35 kg
Protivanov

29. 8. 2010, 50 cm/3,45 kg
Prostějov

Patricie Naniašová

Veronika Lužná

29. 8. 2010, 50 cm/3,25 kg
Prostějov

29. 8. 2010, 49 cm/3,20 kg
Prostějov

Anna Lakomá

Kristýna Podoláková

30. 8. 2010, 50 cm/3,60 kg
Prostějov

30. 8. 2010, 51 cm/3,50 kg
Prostějov

Natálie Macalíková

Emma Červinková

30. 8. 2010, 47 cm/2,50 kg
Krumsín

31. 8. 2010, 50 cm/3,30 kg
Bedihošť

Michaela a Daniela Blumensteinovy
30. 8. 2010, 47 cm/2,90 kg - 46 cm/ 2,5kg
Kobeřice

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (21)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Klukoviny
Toma a Jerryho
08:20- Přátelé II (18)
09:00- M*A*S*H (7)
09:35- Knight Rider II (14)
10:35- To je vražda, napsala XI
11:35- Policie Hamburk I (10)
12:35- M*A*S*H (8)
13:10- Will & Grace II (2)
13:40- Chirurgové V (11)
14:40- JAG VII (7)
15:30- Big Ben I (11)
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- Nikdo není dokonalý
21:20- Skečbar
22:00- Sběratelé kostí IV (4)
22:55- Na doživotí I (7)
23:50- Kriminálka Kolín III (3)
00:50- Volejte Věštce
02:35- Na čem záleží (18)
03:05- Autosalon

6. 9. 2010

05.00 - Smím prosit?
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Autíčka (11/26)
06.35 - Kouzelný kolotoč
06.45 - Z klokaní kapsy (10/12)
06.50 - Návštěva v ZOO
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Alchymie bytí
07.50 - Hledáme své předky
08.20 - Historické mini
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kvarteto
10.20 - Kultura.cz Brno
10.40 - Kultura.cz
11.05 - Čétéčko
11.35 - Za školu
05:59
12.00 - Hodinový manžel
Snídaně
12.25 - Případ pro ombudsmana
s Novou
12.40 - Experiment
08:35 Stefanie VII (19)
13.35 - Angličtina pro nejmenší
09:40 Lovec krokodýlů
13.45 - Telling Tales (7/10)
11:30 Tescoma s chutí
11:40 Komisař Rex VIII (15) 13.50 - Moudronos
14.10 - Tintin a chrám Slunce
12:35 Superman (6)
15.30 - Tichomořské hlubiny
13:35 Co mám na tobě ráda
14:05 Hvězdná brána VI (22) 16.20 - Dobrodružství vědy
a techniky
15:00 Kobra 11 V (12)
16.50 - M ČR v atletice družstev
16:00 Námořní vyšetřovací
17.10 - Pan Batignole
služba III (6)
18.55 - Zprávy v českém
17:00 Odpolední Televizní
znakovém jazyce
noviny
19.05 - Toulavá kamera
17:30 Dr. House (14)
19.30 - Objektiv
18:30 Ulice (1826)
20.00 - Apokalypsa
19:30 Televizní noviny
20.55 - Neznámí hrdinové
20:00 Okresní přebor (1)
21.25 - Krásný ztráty
20:40 Víkend
22.05 - Pravá krev (1/12)
21:25 Mr.GS
23.05 - Terra musica
22:00 Mentalista II (7)
23.35 - Já
22:50 Námořní vyšetřovací
23.45 - Všechno je sračka
služba VI (16)
00.10 - Bigbít (32/42)
23:50 Face the Pro
01.10 - Vzkaz Blanky Říhové
00:50 Sexy kočky
01.25 - Knižní svět
z celého světa (5)
01.40 - Čtenářský deník...
01:15 Novashopping
Jiří Šimáček:
01:35 Áčko
01.55 - Škola chodí za dětmi
02:10 DO-RE-MI
02.20 - Postřehy odjinud
03:00 Konec vysílání
02.30 - Dobré ráno

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát (52/78)
09.00 - Anička jde do školy
10.15 - Námluvy
10.40 - Písničky s ozvěnou
11.10 - Adidas versus Puma
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.15 - Dotek anděla (12/35)
15.05 - Zábavná škola
15.10 - Opera nás baví
15.35 - Věříš si?
16.00 - Záhady Toma Wizarda
16.15 - Děti točí hrdiny (1/16)
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
20.55 - Na cestě
po Pinaru del Río
21.25 - Reportéři ČT
22.05 - Přísně tajné vraždy
22.25 - Plyšový medvídek
23.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.55 - Politické spektrum
00.20 - Film o filmu
Hlídač č. 47
00.35 - Californication III
01.05 - Doktorka Quinnová
01.50 - Kaleidoskop
02.15 - Náš venkov
02.30 - Sváteční slovo
02.35 - Cesty víry
02.55 - Křesťanský magazín
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 - Bianka Braselli
10.15 - Žárlivost
10.30 - Chlapi jak se patří
11.15 - O poklad Anežky
České
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.15 - Dotek anděla (14/35)
15.05 - Partnerské ladění
15.45 - Čarodějnice školou
povinné (10/26)
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 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Příběhy
slavných
21.55 - Na stopě
22.20 - Milenky (1/6)
23.10 - Losování Sportky
a Šance
23.15 - Kód Aurora (2/2)
05.00 - Objektiv
00.55 - Losování Šťastných
05.30 - Správy STV
deset a Šance milion
06.00 - Autíčka
01.00 - Doktorka Quinnová
(12/26)
01.45 - Přísně tajné vraždy
06.25 - Kouzelný
02.00 - Československý
kolotoč (38/52)
filmový týdeník
06.35 - Z klokaní kapsy (11/12) 02.15 - Krotitelé dluhů (1/16)
06.40 - Záhady Toma Wizarda
02.40 - Calder
03.35 - Klíč
07.00 - Kluci v akci
04.00 - Ta naše povaha česká
07.25 - Angličtina
04.30 - Události v regionech
pro nejmenší (30/40)

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka
06:55- Frasier VIII (22)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Klukoviny
Toma a Jerryho
08:20- Will & Grace II (2)
09:00- M*A*S*H (8)
09:35- Knight Rider II (15)
10:35- To je vražda, napsala XI
11:35- Policie Hamburk I (11)
12:35- M*A*S*H (9)
13:10- Will & Grace II (3)
13:40- Chirurgové V (12)
14:40- JAG VII (8)
15:35- Big Ben I (12)
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- Robin Hood
- Cesta ke slávě
21:20- Na nože!
22:30- Myšlenky zločince IV
23:30- Na doživotí I (8)
00:30- Kriminálka Kolín III (4)
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:15- Na čem záleží (19)
04:40- Svět 2010
05:10- Trní
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06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka
06:55- Frasier VIII (23)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Klukoviny
Toma a Jerryho
08:20- Will & Grace II (3)
09:00- M*A*S*H (9)
09:35- Knight Rider II (16)
10:35- To je vražda, napsala XI
11:35- Policie Hamburk I (12)
12:35- M*A*S*H (10)
13:10- Will & Grace II (4)
13:40- Chirurgové V (13)
14:40- JAG VII (9)
15:35- Big Ben II (1)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Přešlapy III (1)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Castle na zabití I (1)
23:25- Žralok II (16)
00:30- Kriminálka Kolín III
01:30- Volejte Věštce
03:20- Výklad snů
04:15- Na čem záleží (20)
04:45- TOP STAR magazín
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Ètvrtek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Roztržitý profesor
10.35 - Je to jen sen...
11.05 - V Praze bejvávalo
blaze
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová (10/17)
14.15 - Dotek anděla (15/35)
15.00 - Divnopis
15.10 - Willy Fog na cestě za
15.35 - Král z džungle (10/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Ztracené
hračky (10/13)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - 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 (5/13)
20.50 - Na kus řeči
21.35 - Máte slovo
05.00 - Auto Moto 22.25 - Moje rodina VII (5/9)
Styl
22.55 - Californication (2/12)
05.30 Správy STV 23.25 - Losování Šťastných
06.00 - Autíčka
deset a Šance milion
06.25 - Kouzelný kolotoč
23.30 - Banánové rybičky
06.35 - Z klokaní kapsy
00.00 - Kaleidoskop
06.40 - Pat a Mat se vrací
00.25 - Doktorka Quinnová
06.50 - Teď vedou babička
01.10 - Milenky (1/6)
07.00 - Chalupa je hra
02.00 - Mizející místa domova
07.25 - Learning English
02.20 - Poutní místa (13/17)
with Ozmo (7/13)
02.40 - Hledám práci
07.55
Potomci
slavných
07.35 - Telling Tales (7/10)
03.00 - Rodina a já
08.30 - Panorama
07.40 - Příběhy z přírody
03.20 - S profesorem
09.10 - Z rodu Přemyslovců
07.50 - Opera nás baví
Františkem Dvořákem
09.30
Babylon
08.10 - My jsme z Velké Británie
03.35 - Babylon
09.55
Apokalypsa
08.30 - Panorama
04.00 - Kultura v regionech
10.50 - Jak (se) dobře
09.15 - Kosmopolis
04.30 - Události v regionech
11.00
Svět
zázraků
09.45 - Mýty a fakta historie:
11.35 - AZ-kvíz
Válečníci (2/6)
12.00 - Kluci v akci
10.40 - Vzkaz Blanky Říhové
12.25 - Černé ovce
10.55 - 168 hodin
12.40 - Reportéři ČT
11.35 - AZ-kvíz
13.20 - Věříš si?
05:59
Snídaně
12.00 - Bydlení je hra
05:00
05:59 Snídaně
s Novou 13.45 - Záhady Toma Wizarda
12.25
Černé
ovce
Novashopping
14.00 - Věda je detektivka
s Novou
08:35 Stefanie VII (21)
12.40
Hřiště
7
05:59 Snídaně s Novou
14.25 - Tykadlo
08:30 Stefanie VII (22)
09:40
Matkou
v
šestnácti
14.50 - Evropský manuál
08:30 Stefanie VII (20)
14.50 - Chcete mě?
09:35 Rodinný chaos
11:30 Tescoma s chutí
15.10 - Vltava v obrazech
09:40 Jane má schůzku
15.10 - Ztraceni
11:25 Tescoma s chutí
11:40 Návrat komisaře
15.30 - Svět zázraků:
11:30 Tescoma s chutí
16.05 - Jak přežít (3/13)
11:40 Návrat komisaře Rexe
Rexe
Riskantní natáčení
11:40 Návrat komisaře Rexe X
16.20 - O vědě a vědcích
12:35 Superman (9)
12:35 Superman (8)
12:35 Superman (7)
15.55 - Calder
13:35 Co mám na tobě ráda
13:35 Co mám na tobě ráda 16.45 - Jeden společný svět
13:35 Co mám na tobě ráda (7) 16.45 - Potomci slavných
17.00 - Medicína pro 21.
14:05 Hvězdná brána
14:05 Hvězdná brána:
14:05 Hvězdná brána
17.15 - Zoom
století
15:00 Kobra 11 V (15)
Atlantida (2)
15:05 Kobra 11 V (13)
17.30 - Aleje jako
17.20 - PORT
16:00 Námořní vyšetřovací
15:05 Kobra 11 V (14)
16:00 Námořní vyšetřovací
součást naší krajiny
služba III (9)
16:05 Námořní vyšetřovací 17.45 - Chvilky s...
služba III (7)
18.00 - Klíč
17.50 - Přidej se
17:00 Odpolední
služba III (8)
17:00 Odpolední Televizní
18.30 - Babylon
Televizní noviny
17:00 Odpolední Televizní 18.05 - Nedej se
noviny
18.55 - Zprávy v českém
18.30 - Hledám práci
17:30 Dr. House (17)
noviny
17:30 Dr. House (15)
znakovém jazyce
18.55 - Zprávy v českém
18:30 Ulice (1829)
17:35 Dr. House (16)
18:30 Ulice (1827)
19.05 - Game Page
znakovém jazyce
19:30 Televizní noviny
18:30 Ulice (1828)
19:30 Televizní noviny
19.30 - Learning English
19.05 - Musicblok
20:00 Ordinace v růžové
19:30 Televizní noviny
20:00 Ordinace v růžové
with Ozmo (7/13)
19.30 - Adult English Zone
zahradě 2 (209)
20:00 Dokonalý svět (2)
zahradě 2 (208)
20.00 - Maratónec
20.00 - Ta naše povaha česká 21:20 Kriminálka Miami VII
21:20 Dr. House VI (7)
21:20 Kriminálka Miami VII
20.30 - Jeanne Poisson
22.05 - Děti za zdí
22:15 Stahovák III
22:15 Příběhy bez scénáře
22:15 Zákon a pořádek:
22.05 - Dokumentární klub
22.35 - Kontexty
22:55 Polibek draka
22:50 Ring volný
23:10 Bulšit
23.05 - Berlín,
23.30 - Evropský manuál
00:50 Smallville VII (5)
01:00 Smallville VII (4)
00:55 Smallville VII (3)
00.05 - Retro
23.50 - Q
01:35 Novashopping
01:45 Novashopping
01:40 Novashopping
00.30 - Partnerské ladění
00.15 - Svět za sto let
01:55 Rady ptáka Loskutáka
02:05 Mr.GS
02:00 Rady ptáka Loskutáka
01.10 - Politické spektrum
01.45 - Na cestě po Pinaru
02:30 Ptákoviny
02:35 Tabu
02:35 Ptákoviny
01.35 - Krásný ztráty
del Río
03:15 Áčko
03:15 Áčko
03:25 Áčko Stereo
02.15 - Zoom
04:40 Dva z Queensu VII
02.15 - Osudové okamžiky
04:40 Dva z Queensu VII
04:40 Dva z Queensu VII
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Melodie slávy
10.45 - Pekař Vilém
a sličná Naďa
10.55 - Kavárnička dříve
narozených
11.45 - Moudra starého klauna
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.15 - Dotek anděla (13/35)
15.05 - Kostičky
15.15 - Zábavná škola
15.30 - Věda je detektivka
15.55 - Tykadlo
16.10 - Zpívánky
16.15 - Pat a Mat se vrací (7/12)
16.25 - Návštěva v ZOO
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 - Sovákoviny
21.20 - Deník doktorky (2/16)
22.10 - Krotitelé dluhů (1/16)
22.40 - Slib
00.20 - EXPOminuty 2010
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Doktorka Quinnová
01.20 - Divadlo žije!
01.45 - Terra musica
02.15 - Chcete mě?
02.30 - Mizející místa domova
02.50 - Blues ze Staré Pekárny
03.25 - Setkávání
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 (4/5)
10.05 - Film o seriálu
Vyprávěj
10.20 - Jak (se) dobře digitálně
naladit
10.25 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.15 - Dotek anděla (16/35)
15.05 - Franklin (44/52)
15.25 - Kouzelný strom (7/7)
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 (2/16)
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 (2/16)
20.55 - 13. komnata
Hedy Čechové
05.00 - PORT
21.30 - Všechnopárty
05.30 - Správy STV 22.15 - Losování Euromiliony
06.00 - Autíčka
22.20 - Californication III
06.25 - Kouzelný kolotoč
22.50 - Krvavý příliv
06.35 - Pohádky stříbrného
00.40 - Losování Šťastných
carství (1/13)
deset a Šance milion
06.45 - Moudronos
00.45 - Doktorka Quinnová
07.05 - Pod pokličkou
01.35 - Na kus řeči
07.30 - Adult English Zone
02.20 - Musicblok
07.55 - Medicína
02.45 - Dobrodružství
pro 21. století
vědy a techniky
08.15 - Jak přežít (3/13)
03.15 - Malá Velká Británie
08.30 - Panorama
03.45 - Máte slovo
09.10 - Přidej se
04.30 - Události v regionech
09.25 - Nedej se
09.40 - Kosmický věk
10.35 - Dobrovolný
dárce hlasu
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Malá farma
13.05 - Vášeň sběratelská
05:59
13.20 - O perlové panně
Snídaně
14.35 - Bludiště
s Novou
15.10 - Toulavá kamera
08:35 Stefanie VII (23)
15.35 - Kvarteto
09:40 Jane Doe: Zmizení
16.05 - Prizma
11:25 Tescoma s chutí
16.30 - Kus dřeva ze stromu
11:40 Návrat komisaře
16.45 - EduArt (2/3)
Rexe X (4)
17.05 - Turecko 12:35 Superman (10)
17.20 - Ptáčata aneb
13:35 Co mám
Nejsme žádná
na tobě ráda (10)
14:05 Hvězdná brána:
béčka (1/16)
Atlantida (4)
17.50 - Ztráta paměti
15:00 Kobra 11 V (16)
18.55 - Zprávy v českém
16:00 Námořní vyšetřovací
znakovém jazyce
služba III (10)
19.05 - Medúza
17:00 Odpolední Televizní
19.45 - Počesku
noviny
20.00 - Historie.cs
17:30 Dr. House (18)
20.55 - Gulášek za
18:30 Ulice (1830)
750 miliónů
19:30 Televizní noviny
21.55 - Krásy evropského
20:00 Bobule
pobřeží
22:05 Krokodýl
22.05 - Elitní jednotka
00:00 Nemilosrdně
00.00 - Evropský manuál
01:55 Novashopping
00.15 - Posezení s ....
02:20 Stahovák III
00.45 - Barca
02:45 Tabu
01.40 - Q
03:30 Áčko
02.10 - Zlomvaz 2010
04:35 Dva z Queensu VII
02.30 - Dobré ráno
04:55 Novashopping
06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka
06:55- Frasier VIII (24)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Klukoviny Toma a
08:20- Will & Grace II (4)
09:00- M*A*S*H (10)
09:35- Knight Rider II (17)
10:40- To je vražda, napsala XI
11:40- Policie Hamburk I (13)
12:40- M*A*S*H (11)
13:15- Will & Grace II (5)
13:45- Chirurgové V (14)
14:45- JAG VII (10)
15:40- Big Ben II (2)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- TOP STAR:
Miloš Kopecký
21:20- Nepovedené
plastiky celebrit
22:25- Zoufalé manželky VI
23:25- Ve službách FBI (2)
00:20- Zlá hodina
02:35- Volejte Věštce
04:20- Na čem záleží (21)
04:45- Receptář prima nápadů
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Sobota

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier IX (1)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Klukoviny
Toma a Jerryho
08:20- Will & Grace II (5)
09:00- M*A*S*H (11)
09:35- Knight Rider II (18)
10:40- To je vražda, napsala
11:40- Policie Hamburk I (14)
12:40- M*A*S*H (12)
13:15- Will & Grace II (6)
13:45- Chirurgové V (15)
14:45- JAG VII (11)
15:35- Big Ben II (3)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- Soukromá dramata
21:45- Show Jana Krause
22:55- Smrtonosná zbraň 4
01:30- Nezvratný osud 3
03:15- Volejte Věštce
05:00- Na čem záleží (22)

05.00 - Sama doma
05.55 - Teď vedou
06.05 - Raníček
s Dádou
06.20 - Šikulové
06.35 - Sezame, pojď si hrát
07.00 - Garfield a přátelé II
07.25 - Kouzelný strom (7/7)
07.55 - U nás na farmě
08.10 - Tintin a případ
Hluchavka
09.05 - Film o filmu
Kuky se vrací
09.20 - Ovečka Shaun II
09.30 - Zprávičky
09.45 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Heidi
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha)
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Chcete je?
13.10 - Malá farma
13.40 - Návrat na Brideshead
15.10 - Cranford (1/5)
16.10 - Profesionálové
17.05 - Freonový duch
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
05.00 - Jak přežít
05.15 - Osudové
20.00 - Zázraky přírody
okamžiky
21.20 - Císař a vrah
05.30 - Správy STV 23.55 - Losování Šťastných
06.00 - Autíčka (15/26)
deset a Šance milion
06.25 - Kouzelný kolotoč
00.00 - Prosté krutosti
06.35 - Pohádky stříbrného
01.10 - 13. komnata
carství (2/13)
Hedy Čechové
06.45 - Děti točí hrdiny (1/16)
07.00 - Hodinový manžel
01.35 - Pošta pro tebe
07.25 - Kus dřeva ze stromu
02.30 - Všechnopárty
07.40 - EduArt (2/3)
03.15 - Folklorika
08.00 - Turecko
03.35 - Na cestě po ...
08.20 - Počesku
04.05 - Tančící skály (1/16)
08.30 - Panorama
04.20 - Kuchařská
09.10 - Na stopě
pohotovost
09.35 - Na plovárně
10.00 - Neznámí hrdinové
04.50 - Jak (se) dobře
10.30 - Děti za zdí
digitálně naladit
11.00 - Kuchařská pohotovost
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká
13.10 - Medúza
13.50 - Šikulové
14.05 - Čarodějnice školou
05:55
povinné (10/26)
Pirátova
14.35 - Sportovci světa
rodinka (31)
15.25 - Krásy evropského
06:20 Bolek a Lolek (62)
pobřeží
06:35 Liga Špačků II (5)
15.30 - Království divočiny
16.00 - Alchymie bytí
07:00 Tom a Jerry II (11)
16.25 - Rodina a já
07:30 Na výpravě
16.45 - Hledáme své předky
s Jeffem Corwinem
17.15 - Vášeň sběratelská
08:25 Občanské judo
17.25 - Historické mini
09:00 Rady ptáka Loskutáka
příběhy a kuriozity
17.40 - Chcete mě?
09:55 Caddyshack
17.55 - City Folk 2010
12:00 Volejte Novu
18.25 - Kosmopolis - Speciál 12:30 Nahá pastýřka
18.55 - Zprávy v českém
14:05 World Trade Center
znakovém jazyce
16:30 Film o filmu Kajínek
19.05 - Hledám práci
16:45 Láska a jiné pohromy
19.30 - Auto Moto Styl
20.00 - Zázračná planeta
18:30 Koření
20.55 - Ptáčata aneb
19:30 Televizní noviny
Nejsme žádná
20:00 Kung Fu Panda
béčka
22:05 Profesionál
21.20 - Glastonbury 2008
23:55 Texaský
22.25 - Bigbít (33/42)
masakr motorovou
23.25 - Malá Velká Británie
23.55 - Gorodok
pilou: Počátek
00.20 - Evropané
01:35 Novashopping
01.15 - Posezení
01:55 Volejte Novu
s Janem Burianem
01.45 - Krotitelé dluhů (1/16) 02:25 Zlatíčka
03:20 Áčko
02.15 - Film o filmu
04:30 Dva z Queensu VII
Hlídač č. 47
02.30 - Dobré ráno
04:50 Novashopping
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05.00 - Alchymie
bytí
05.30 - Potomci
slavných
06.00 - Kus dřeva ze stromu
06.20 - Správy STV
06.40 - Medicína pro
21. století
06.55 - Aleje jako součást
naší krajiny
07.25 - O vědě a vědcích
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planet
09.25 - Náš venkov
09.45 - Folklorika
10.10 - Za vesnickými
muzikanty
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Gulášek za
750 miliónů
12.00 - Game Page
12.25 - Medúza
13.05 - Simpsonovi XX
13.25 - Sabotáž
13.55 - Jistě, pane ministře
14.30 - Ladí neladí
15.30 - Království divočiny:
Jednorožci
16.00 - Divnopis
16.10 - Poutní místa (14/17)
16.30 - Bohové a proroci
17.00 - Úsměvy
Petra Haničince
17.40 - S profesorem
Františkem Dvořákem
18.00 - Mizející místa
domova (8/13)
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina VII (5/9)
19.30 - Malá farma
20.00 - Kazimír a Karolína
21.40 - Divadlo žije!
22.10 - Včely letěly krásně
23.10 - Film o filmu
Hlídač č. 47
23.25 - Jdeme na Červenou
00.00 - ČT Live - Kryštof
01.00 - Glastonbury 2008
02.00 - Sešli se...
02.55 - Svou káru táhnem dál
03.45 - Smím prosit? (1/8)
04.10 - Banánové rybičky
04.40 - Grotesky

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Winx Club (17)
07:00- Pokémon: Diamant
a perla XI (30)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:35- Frasier IX (2)
08:05- Will & Grace II (6)
08:35- Autosalon
09:45- M*A*S*H (13)
10:15- Knight Rider
- Legenda se vrací (8)
11:10- Rodičovství
13:50- Honba
za klenotem Nilu
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 (19)
20:00- Dům u jezera
22:15- Komando
00:10- Let číslo 93
02:15- Volejte Věštce
04:00- S Italem v kuchyni
04:35- Nikdo není dokonalý
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02:40
03:05

17:25
18:05
18:55
19:30
20:00
22:00
22:30
00:50
01:10

06:15
06:40
07:30
07:55
08:35
09:30
10:05
11:45
13:30
16:05
17:00

06:10- Párty
s kuchařem
06:40- Winx Club (18)
07:05- Pokémon: Diamant
a perla XI (31)
07:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:40- Přátelé II (19)
08:10- Hitlerovi muži I (5)
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (14)
10:25- M*A*S*H (15)
11:00- Partie
11:50- Receptář prima nápadů
12:55- Closer III (11)
13:55- Severní pobřeží
16:00- Vraždy
v Midsomeru XI
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé II (20)
20:00- ČESKO
SLOVENSKO MÁ
TALENT
21:15- Stav obležení
23:40- Cela
01:45- Odložená žena (4)
02:35- Volejte Věštce
04:20- Hitlerovi muži I (5)

04:35 Dva z Queensu VII
05:00 Novashopping
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05.00 - Retro
05.25 - Bohové
a proroci
05.50 - Jdeme na Červenou
06.30 - Jiří Srnka: Písecké
obrázky
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk 2010
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Včely letěly krásně
09.45 - Svět umění
10.40 - Chcete je?
10.45 - Čtenářský deník...
Věra Nosková:
11.00 - Knižní svět
11.15 - Tančící skály (2/16)
11.35 - Film 2010
12.05 - Sokratův podzim
13.15 - Dotek motýla
14.10 - Tajné služby a 11. září
15.05 - Tichomořské hlubiny
15.55 - Krásy evropského
pobřeží: Žulové
16.05 - Mýty a fakta historie:
05:45 Pirátova
Válečníci (3/6)
rodinka (32) 17.00 - Kamera na cestách:
Příběh lidu
Bolek a Lolek (63, 64)
17.55 - Cesty víry:
Senzační Spiderman
18.15 - Křesťanský magazín
Tom a Jerry II (12)
18.35 - Kultura.cz
Babicovy dobroty
19.00 - Jistě, pane ministře
Koření
19.30 - Simpsonovi XX
Skippy (2)
20.00 - Domy milovníků
Prázdniny pro psa
umění
Kouzelný měšec
21.00 - Jan Kotěra Velká cena Itálie
raná tvorba
Maximáma
21.15 - Šumný Trutnov
Odpolední Televizní 21.40 - Chocholův kubismus
22.00 - Na plovárně
noviny
s Carlem Djerassim
Babicovy dobroty
Rady ptáka Loskutáka 22.25 - Vzkaz
Zory Dvořákové
Občanské judo
22.40 - Přineste mi hlavu
Televizní noviny
Alfreda Garcii
Talentmania
00.30 - Ladí neladí
Střepiny
01.25 - Čétéčko
Spálené vzpomínky
01.45 - Zázraky přírody
Novashopping
03.00 - Svět umění
Ponecháni napospas 2 03.55 - Kamera na cestách:
Bojovníci trýzně
Příběh lidu
Střepiny
04.50 - Jak (se) dobře
Ptákoviny
digitálně naladit

05.00 - Poutní místa
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.05 - Trojčátka (20/26)
06.30 - Už nám byly tři
06.35 - Německé pohádky
06.50 - U nás na farmě (17/26)
07.05 - Raníček s Dádou
07.15 - Ztracené hračky
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Hříchy pro diváky
detektivek (9/10)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Motanice
14.15 - Kaleidoskop
14.45 - Smrt v sedle
16.05 - Film o seriálu Vyprávěj
16.25 - Smím prosit? (2/8)
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo básníka
17.20 - Pravěk útočí (3/13)
18.05 - Návštěvníci (4/15)
18.35 - Na cestě
za Chrisem z Manu
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 - Hlídač č.47
21.50 - EXPOminuty 2010
22.05 - 168 hodin
22.35 - Wallander (2/3)
00.05 - Losování Sportky
a Šance
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Hotel Babylon I (6/8)
01.10 - Všechnopárty
01.50 - Úsměvy
Petra Haničince
02.30 - Tančící skály (2/16)
02.50 - Čtení na dobrou noc
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
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ZÁJEMCI O PLOŠNOU
INZERCI VOLEJTE
NA ČÍSLO 608 022 023
NEBO PIŠTE NA EMAIL
pvbila@seznam.cz
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Reality
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Kancelář: Poděbradovo nám. 11-12
(budova Komerční banky) 2. patro

14

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

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

Byty pronájem

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+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
1+kk PV Krasická, zařízen.
6.500 Kč
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
2+1 PV, Žeranovská, 65m2,
6.900 Kč+en
3+kk PV Drozdovice, 90m2, novostavba
10.500 Kč+en
4+1 PV V. Špály, 91m2, po rek.
10.000 Kč+en

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

Mobil: 776 29 44 98
Byty prodej
Prodej nového RD 3+kk v Alojzově. Terasa,
garáž, zahrad. altánek, zahrad. gril. Okrasná
udržovaná zahrada. Vše perfektní stav!
Bližší informace v RK!

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.

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
4+1 OV, PV sídl. Svobody,
1.390tis Kč
4+1 OV, PV centrum, 130m2, nadstandard,
2.590tis Kč
RD Hradčany, 2+1, velká zahrada
550tis Kč
RD Vřesovice, 3+1 velká zahrada,
650tis Kč
RD Pěnčín, 2x3+1 s garáží,
799tis Kč
RD Čelechovice-Kaple, 4+1 velká zahrada
890tis Kč
RD Nezamyslice, 3+1, velká zahrada. 1.650tis Kč
RD PV Melantrichova, 2 byty-3+1, k rek.
1.790tis Kč
RD Vrbátky, 5+1.
2.390tis Kč
RD PV Sokolská, 5+1 po rek.
3.600tis Kč
RD Vranovice, nadstandard. novostavba
3.990tis Kč
RD PV Daliborka, 2x3+1, zahrada
4.700tis Kč
Prodej komerčních prostor, 50m2,
750tis Kč
2
Pronájem kom. pr. Kostelec n. H, 60m ,
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,Martinákovaul. Kč5.200,-/měsícvč.inkasa
1+1,ul.V.Ambrose Kč6.000,-/měsícvč.inkasa
3+1,Olomouckául. Kč7.500,-/měsícvč.inkasa
3+1,Wolkerovaul.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso

Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz
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Ludmírov,okr.Prostějov
Prodej chalupy (bývalé kovárny) velikosti 5+1 před rekonstrukcískrásnýmuzavřenýmdvorem,2stodolami
a udržovanou zahradou u lesa. Zast. plocha 859 m2,
Cena:Kč740.000,zahrada1795m2.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

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
Cena:Kč2.990.000,celkem170m2.

Plumlovskápřehrada
Prodej chaty na klidném místě. 1 místnost + obytná
veranda,napozemkustudnakopanáivrtaná.
Zast.plocha32m2,zahrada1.232m2
Cena:Kč440.000,-

KUCHYŇSKÁ LINKA ZDARMA!

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

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

Tel.: 606 922 838
2

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

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

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

Mořice,okr.Prostějov
Rodinný dům 3+1 ihned k bydlení, s možností rozšíření do podkroví. El., plyn. ÚT, vodovod. 2 vjezdy na
pozemek. Vzdálenost 2 km od dálnice. Zast. plocha
Cena:Kč1.199.000,342m2,zahrada1375m2

Určice,okr.Prostějov
Rodinný dům se 2 byty 3+1, průjezd, dvojgaráž, terasa, dvůr se zahradou. Byt v 1. patře po rekonstrukci,
ihned k bydlení. Plyn. ÚT, samostatné měřiče energií.
Zast. plocha vč. dvora 382 m2, zahrada 84 m2.
Cena: Kč 1.590.000,-

Tel.:728 166 255
BYTY

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 !!.

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

POZEMKY
Prodej pozemku 10 000m2 v Držovicích na
výstavbu RD.
Cena: 580 Kč/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

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

KralicenaHané,okr.Prostějov
Dům k bydlení i podnikání s průjezdem. V přízemí
2+kk,vpatře2+1.Zast.plocha457m2,zahrada437m2.
Cena:Kč1.699.000,Pronájemkancelářevcentruměstavel.50m2,1.patro.
Cena:7.000,-/měsíc

BYTY – PRODEJ:
1+1,Dobrovskéhoul.–DB,4.p.,34m2,lodžie,pl.okna
Kč630.000,2+1, ul. Šárka – DB, možný převod do OV, 75 m2, 2.
patro,pův.stav
Kč750.000,2+1,ul.Budovcova–DB,cihla,55m2,3.p.,bezvýtahu,
pův.stav
Kč750.000,2+kk,Studentskául.–DB,cihla,55m2,2.p.,výtah
Kč1.080.000,2+1,Šlikovaul.–OV,60m2,2.p.,2balkony
Kč1.090.000,--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

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

Nabízíme:
RD – PRODEJ

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

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

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

Byt 2+1 Boženy Němcové, PV Tel: 777 231 606
OV,2+1, cihla. Celk. výměra 52 m2, vlastní
plyn. topení, el. bojler. Včetně zařízení - nábytek na míru, nová kuch. linka, dlažba, plovoucí podlahy, lino. Plast.okna, 2 komory a sklep.
Cena: 1.125.000 Kč

NOVINKA!
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

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!

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

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

BYTY – PRONÁJEM

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: 950.000 Kč

Byt 2+kk Krasická, PV Tel.: 777 231 606
Osobnívlast.,80m2,balkon,garážovéstání+sklep.
Atypický, nadstandartní byt se prodává kompletně
zařízený a vybavený.
Cena : 1.820.000,- Kč

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: 7.000,-/měs.+ink.

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

NEBYTOVÉ PROSTORY
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

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.

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

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

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

www.kk-reality.com

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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:

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!!

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.

Pá: 9.00 - 12.00

Byty prodej Prostějov:

(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

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

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

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

Byt 2+1Ant. Slavíčka, PV Tel.: 777 231 606
Družstevní byt, panel, dům i byt po kompletní
rekonstrukci, 2. patro, šatna. Cena : 900.000 Kč
BYTY PRONÁJEM:
1+kk Krasická, PV, z/c
6.000 Kč/měs.vč.ink.
1+1, n/c, Svatoplukova, PV
4.500,- Kč/měs.+ink
1+1, n/p, Pujmanova
5.700,- Kč/měs.vč.ink.
2+kk, n/c, Svatoplukova, PV 5.500,- Kč/měs.+ink.
2+1, z/c,Vodní, PV
6.000,- Kč/měs.+ink.
2+1, n/p, Špály, PV
7.500,- Kč/měs.vč.ink.
3+1, n/p, Belgická, PV
8.000,- Kč/měs.vč.ink.

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

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

RODINNÉ DOMY
RD Suchdol

450.000,- Kč

Široká nabídka kanceláří, nebytových a obchodních prostor

VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
NA PROSTĚJOVSKU, PENÍZE IHNED

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

◘ 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

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

◘ 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.

Rodinné domy:
PĚNČÍN - RD 3+1 s garáží, kolnou, zahradním
domkem a velkou zahradou. Vytápění je ústřední
na zemní plyn, žumpa, el.
220/380V, ob. vodovod, studna. Celková výměra pozemku je 1723 m2. CENA: 1.090.000,-Kč
RD Brodek u Prostějova
Prodej řadového, celopodskl. RD v klidné části
obce, dispozice 5+1, užívaný od roku 1993. Vytápění je ústřední s kotlem na zemní plyn, stáří kotle 1 rok, plastová
okna, ohřev TUV - plyn. bojler, obecní vodovod, kanalizace, el. 220/380V. Celková výměra pozemku 268 m2. SLEVA! 2.550.000,-Kč
Prostějovičky - prodej
řad. nepodsklep. RD o 2
NP po rekonstrukci o velikosti 5+1 s garáží. El.
220/380 V, ústř. plyn. vytápění, kanalizace do
septiku, studna na pozemku. Za domem je
menší zahrádka. Celková výměra pozemku je
267 m2. Součástí prodeje je i orná půda 527 m2.
SLEVA! cena k jednání v RK
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
CENA k jednání v RK
269 m2.
CHALUPA - Raková u
Konice - Prodej rekreační
chalupy včetně selského
zařízení. Vytápění je lokální na tuhá paliva, voda ze studny, záchod je suchý, el. 220/380 V. K hranici pozemku je přivedena voda a plyn. Za domem se nachází zahrada
se zemním sklepem. Celková výměra pozemku
CENA: k jednání 750.000,-Kč
je 584 m2.
PRONÁJMY
Pronájmy - BYT 1+1, ul. Pod Kosířem 1+1,
40 m2
CENA: 4.500,-+ink.
BYT 1+1, Sídliště svobody, 40 m2, 4.NP bez
výtahu, zařízenýCENA: 6.500,-Kč vč. inkasa
BYT 2+1, ul. Pod Kosířem, 60 m2,
CENA 5.000,-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
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 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 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, Zahradní ul., 1000 m2, všechny
sítě u pozemku
1 600 000,- Kč
Pozemek Stařechovice., el., voda, plyn. přípojka. Pozemek
Cena v RK
1500 m2, z toho zastavěná plocha 780 m2
KOMERČNÍ PROSTORY
Pronájem komerčního prostoru v II. NP budovy hotelu Gól 13 000,- Kč/měs.
bývalé restaurace, o výměře 450 m2
Pronájem KO Plumlovska, bývalý bar, možnost zřízení
obchodu, kanceláře.
7 000,- Kč/měs
REKREAČNÍ NEMOVITOSTI

Chata Mostkovice 3+1, poz. 1156 m², koupelna, WC,
žumpa, veranda, terasa, krásné místo v blízkosti Plumlovské
přehrady, možnost stavby RD.
1 300 000,- Kč
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.SŠ-vzdČlání,jednání
s lidmi-zaškolíme,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
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
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
2+1,blízko centra, balkon
5.500,Kþ
3+1,E.Valenty,3.p,cihla
7.000,-Kþ
3+1,centr.,po rek,cihla,terasa
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
Další nabídka na
našich stránkách
www.srdcerealit.cz
nebo v kanceláĜi
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
3+1 B.Dvorského cihla 80m2 OV rek. 1.350.000Kč
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
1.200.000Kč
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

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

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

6. září 2010

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184
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
2
,
vl
.
kotel
1075
tis.Kč
1+1 DR cihla, Studentská, 61m
780 tis.Kč, NOVINKA
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
900 tis.Kč
2+1 DB, Holandská, 44 m2, pěkný 2
940 tis. Kč
2+1 DB cihla, Svatoplukova, 58 m2
989 tis.Kč
2+1 OV panel, Sídl.Svobody, 55
m
1160 tis.Kč
2+1 OV cihla, Moravská, 61 m2 2
(vl
.
kotel
)
1289
tis.Kč
2+kk DR cihla, Studentská,
68
m
1.395 tis.Kč
2+1, cihla, Dykova, 58 m2,
285 tis.Kč
3+1 Městský byt, 124 m2, 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 m22
995 tis.Kč
3+1 DB panel, Němčice n/H, 74 m
e
1139 tis.Kč
3+1 OV, panel, E.Beneše, 61m2, 2 lodži
2
,(zrekonstr.byt)
1450
tis.Kč
3+1 OV cihla, Svatoplukova,
110
m
1485 tis.Kč
3+kk DR, Janáčkova, 79 m2, zrekonstr.
1499
tis.Kč
3+1 DR panel, Anglická, 79 m2, (lux.kuchyně)
1650 tis.Kč,
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 75 m2, s garáží
NOVINKA
3+1 OV panel, Sídl.E.Beneše, 78 m2, zděné jádro 1679 tis.Kč
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) 1790 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.
1+1 V.Outraty, část.zař.
5,1 tis.Kč + inkaso
1+1 Vodní ul.
5 tis.Kč + inkaso.
1+1 C.Boudy
5,5 tis.Kč vč.inkasa
4,8 tis.Kč/měs.+ inkaso
2+1 Čelechovice n/H
2+1 Fanderlíkova
5,8 tis.Kč + ink., NOVINKA
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 Špály
7
tis.Kč
vč.ink.,
NOVINKA
6 tis.+ ink.
2+1 Šafaříkova, v RD, 110 m2,
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
6,4 tis.Kč + ink.
3+1 Nám.Spojenců, 100 m2, zahr.,
3+1 Olomoucká, možno2 s garáží,
8,5 tis.Kč vč.ink.
7 tis.Kč + ink.
3+1 Olomoucká, 100 m , možno trv.pobyt
3+1 A.Slavíčka, krásný byt,
8 tis.vč.ink.
3+1 Brno Řečkovice, vhodné pro studenty 11 tis.Kč+inkaso
2+kk Melantrichova, v RD, sam.vch, gar., terasa, vybav.,
12,5 tis.Kčvč.ink.
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
5+1 Hruška, 2 garáže
2580 tis.Kč, NOVINKA
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, pronájem dohodou
Další komerční prost. - viz. web RK.

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.

reality
Hledám ke koupi 1 + 1, 2 + 1. Platím
hotově. 774 851 606.
Koupím chatu na Prostějovsku. Mám
hotovost. 777 231 606.
Hledám pronájem bytu 3 + 1 v
Prostějově. 774 851 606.
Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.

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

Hledám ke koupi byt 3 + 1 v osobním
vlastnictví. RK nevolat. 777 231 606.

Prodám byt 2 + 1, OV, cihla, ul.
Moravská, PV. Tel.: 607 774 466.

Prodám velký cihlový byt 1 + 1 v PV,
46 m2. Plovoucí podl. Klidná lokalita.
Cena 740.000 Kč. Tel.: 724 337 984.

Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1. Tel. 607 774 466.

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 RD s hospodářským stavením po rek. 3.300 000Kč. Tel.: 724
337 984
Pronajmu obchod v centru Pv, 100 m
od radnice. Tel.: 724 337 984.
Prodám DB 3+1 u centra PV. Cena dohodou. Tel.: 722 912 715
Pronajmu 2+1, 1+kk, 723 565 897.
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.

PR O N Á J MY

Volejte: 739 322 895
1+kk Joštovo nám.
4.500Kč vč. ink
1+1 Určická 40m2 cihla
5.500 vč.ink
1+kk Pujmanová po rek., zařízený, lodžie 5.350Kč + el.
1+1 Libušinka 39m2+lodžie
5.500 vč. ink
1+1 E.Beneše 39m2+lodžie
5.500Kč vč.ink
1+1 Šárka po celk rek.
5.720Kč vč. ink
1+1 B. Němcové cihla. 44m2 po rek 6.800Kč vč.ink
2+1 Špály 58m2+lodžie
6.800Kč vč. ink
2+1 Vrchlického 78m2
7.500 vč.ink
3+kk Šafaříkova cihl. 105m2
6.500Kč + ink
RD 3+kk Kostelecká po celk. rek 8.000Kč +ink
3+1 Olomoucká cihl. 75m2
7.500 vč.ink

Volejte: 723 335 940
1+kk Hvězda 20m2
1+1 v centru
2+1 Olomoucká 80m2
3+1 u Němčic N/H garáž
RD 4+1 u Konice

3.000 +el.
5.500Kč + ink
6.000Kč + ink
5.500Kč vč.ink
9.000Kč + ink

www.realitypolzer.cz

reality

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

Hledám pronájem bytu 3 + 1 do 8.500
Kč. Tel.: 775 780 990.
Pronajmu byt 1 + 1, Určická, část. zařízený, 35 m2, cihla, plast. okna. 5.500
Kč vč. ink. Tel.: 777 18 05 63.
Nabízíme prodej řadového RD 3,5 + 1
v Mostkovicích, patrový, udržovaný.
Plyn, kanalizace, voda. Garanční fond
bydlení, tel. 774 101 818.

reality

Prodám velký byt 95 – 30 m2 – půdní
mezonet v PV. Kousek od centra, cihla. Po rekonstrukci. Tel.: 724 337
984.

Prodej bytu 3 + 1 ul. St. Manharda,
PV, cihla, OV, kompletně zařízený,
vlastní topení. Cena 2.350.000 Kč.
Tel.: 607 829 380.

Hledám domek k celkové rekonstrukci nebo demolici do 20 km od PV, cena do 250t. Rychlá platba. Volejte 775
635 832.

Pronajmu garáž na Sídl. svornosti u
Minervy. Tel.: 776 096 144.

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.

Dlouhodobě pronajmeme byt 2 + 1 v
PV, 60 m2, cihla, vhodný max pro 2
osoby. Cena vč. ink. 6.200 Kč. Tel.:
777 742 268. Jen vážní zájemci. RK
nevolat!

Prodám 2 + 1 v Konici, 1.NP, cihla,
OV. Tel.: 739 097 097.
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.

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

Prodám RD ve Skalce, vhodný na chalupu i k trvalému bydlení, veškeré IS,
Cena dohodou. Celk. výměra 367 m2.
Tel.: 608 332 080.

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

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 rodinný dům v Čechách pod
Kosířem. 4 místnosti + kuchyňka,
balkon, dvorek, hloubková kanalizace, elektřina, plyn, voda. Bez koupelny a zahrádky. Vhodné k rekreaci, po
menších úpravách i k trvalému bydlení. Cena 530.000 Kč. Platba hotově.
Tel.: 608 761 614.

Koupím pozemek pro výstavbu
RD v Prostějově a okolí do 7km.
Tel: 777 602 873.
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.
Pronajmu prostorný suterénní byt 1 +
1 v centru města. Nájemné 3.000 Kč
+ ink. Volný k nastěhování od
1.10.2010. Tel.: 603 100 102.

Prodám – novostavbu RD 4 + kk,
zděná stavba, PV – Držovice, zast.
plocha 146 m2, poz. 729 m2, užitná
plocha 162 m2, okrasná zahrada, zahradní domek, dvojgaráž. Více info +
foto: www.dumprostejov.estranky.cz
nebo tel.: 774 88 19 26.

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

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.

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

Pronajmu pěkný byt 3+1 v PV, 92 m2,
cihla. 602775607.

Pronajmu 1+1 ul. Slavíčka. Cena:
6500 vč. inkasa. Tel.: 773 099 085.

Pronajmu byty 2 + 1, 60 m2, vana,
4.800 Kč + ink., dále BYT 1 + 1, 40
m2, 3.800 Kč + ink. Moderně zrekonstruovány. Užívání zahrady, posezení
a gril, sklep, internet. 5 km od PV. 777
11 89 11.

Prodám byt 3 + 1, 78m2, DB,
Anglická ul., lodžie, částečná rekonstrukce. 1.250.000 Kč, ne RK.
Kontakt: 777 582 906.

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 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
Pronajmeme garáže na Olomoucké ul.
Tel.: 608 811 174.
Byty k pronájmu v Prostějově
• 1+kk,30m2 Sídl. Svornosti,
6.000,- vč. ink.
• 2+1,60m2 Českobratrská,
6.200,- vč. ink.
• 2+1,60m2 A. Slavíčka,
7.500,- + ink.
• 2+1,72m2 Žeranovská,
8.000,- vč. ink.
• 2+kk,72m2 Kotkova,
8.200,- vč. ink.
• 3+1,62m2 Vrahovická,
4.500,- + ink.
• 3+1,100m2 Křížkovského,
6.000,- + ink.
• 3+1,75m2 Západní,
6.700,- + ink.
• 3+1,72m2 E. Valenty
7.500,- + el.
• 3+1,83m2 Karlov,
7.900,- + ink.
• 3+1,92m2 Blahoslavova
10.400,- vč. ink.
Kompletní nabídku najdete na:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 381/10 Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851.
Pronájem 1 + 1 v PV, 602 860 298.
Pronajmu byt 1 + 1. Dlouhodobě.
Tel.:776 810 375.
Pronájem 2 + KK po rek., cihla,
Tyršova ul. Cena 5.000 Kč + inkaso.
Tel.: 608 776 089

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

Pronajmu byt 2 + 1, 6.900 Kč/měs. vč.
ink., 604 821 312.

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

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.

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.

reality

Nabízíme pronájem 1 + 1, ul.
Trávnická. 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.
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Koupím pole, zahradu v Prostějově
nebo do1 km. Rychlá platba. Tel. 608
601 719.

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.
Nabízím k pronájmu byt 2 + 1, v klidné části PV. nedaleko centra, Tel.: 602
558 388.
Prodám DB 3 + 1, cihla, zvýšené přízemí, vl. plyn. topení, klidné místo,
volný. Tel.: 724 31 66 33.

Prodám byt 3 + 1 po rek., v Kostelci
na Hané. Cena 1.099.000 Kč. Tel.:
776 878 002.

Pronajmu podkrovní byt 3 + 1 v centru města. Tel.: 777 618 587, 602 787
096.
Pronajmu podkrovní byt 1 + 1 na
Olomoucké ul. Nájem 4.100 Kč. Tel.:
777 20 50 14.
Pronajmu kompletně zařízený a vybavený byt 2 + 1 na adrese Tylova 24,
Prostějov. Cena pronájmu 5.000
Kč/měsíčně + inkaso. Pouze přímému zájemci. Kontakt 602 519 145.

Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2
+ 1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.

Prodám RD 3 + 1 v Ondraticích, staří
domu cca 20 let. Cena 1.270.000 Kč.
Tel.: 724 100 155.

Pronajmu cihlový byt 3 + 1, 75m2, po
rekonstrukci, možnost trvalého pobytu. Tel.: 720 204 000.

Prodám cihl. byt 2 + 1 po rek. v
Konici. Cena 739.000 Kč. Tel.: 776
878 001.

Odměním doporučení na nemovitost
k prodeji. Tel. 602 570 658.

Prodám byt 2+1, po celkové rekonstrukci, ulice V. Špály v PV. Cena dohodou. RK nevolat! Tel.: 776 854
886.

Hledám dlouhodobý pronájem chalupy, chaty od starších lidí. Údržba, výpomoc, za rozumnou cenu.
Výhledově odkup možný. Tel.: 605
180 449.
Prodej RD - Vrbátky, okr. PV. Řadový,
podsklepený 4 + 1, 2 + 1, zahrada, garáž. Po celk. rekonstr. 2.690.000 Kč.
739 248 597. Ne RK!!!
Pronájem garsoniery ul. Resslova, přízemí, zařízená. Cena 5.000 Kč vč. ink.
Volejte na tel. od 15-18hod.: 608 608
362.
Koupím RD v Prostějově a okolí, do
2,7 mil. Kč. Tel.602570658.
Pronajmu hezký byt 3 + 1 na ul.
Brněnská. Tel.: 725 635 835.
Pronajmu byt 1 + 1 na ul. St. Manharta
35 – 37. Informace na č. 608 733 571.
Pronajmu zařízený 1+1 v RD. v PV.
PC, internet, pračka. Celkem 6000 až
6200Kč. Možno studenti – max. 3. Tel.
728 33 79 83
Pronajmu byt 1 + 1 (bez provize) od
1.11.2010 Sídl. svobody, 5.500 Kč +
ink. Tel.: 608 71 75 28.
Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 v
Prostějově. Tel. 602 570 658.

Prodám zemědělskou usedlost 8 km
od Olomouce. Tel.: 739 510 836.
Prodám RD 3 + 1, zahrada 340 m2,
13 km od Ol - Dub n. M. Dobré dopravní spojení. Dohoda jistá! Tel.:
732 617 076.
Prodám dvoupatrový RD 6 + 1, 2x
WC, 2 koupelny, s bazénem v PV.
Cena k jednání 3.900.000 Kč. Tel.:
777 28 17 99. RK nevolat!
Pronajmu byt 3 + 1, ul B.Němcové.
Ihned. Tel.: 776 36 88 90.

Uzávěrka
řádkové
inzerce
je v pátek
10.září
v 10.00 hod
STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

Řádková inzerce

6. září 2010

práci
nabízí

práci
nabízí

NABÍZÍM SERIOZNÍ PRÁCI U
ČESKÉ a.s.. OHLEDNĚ INFORMAČNÍ SCHŮZKY V KANCELÁŘI VOLEJTE 775 972 354

Přijmeme kuchaře do restaurace v PV.
Tel.: 733 346 411.

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.
Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Přivýdělek, Tel.: 602 810 644.
Hledám brigádníka na ankety. Tel.:
603 469 575.
PŘIJMEME pro naše pobočky v regionu pracovníky na několik pozic.
Nabízíme podle zařazení rekvalifikaci, 28 – 50.000 Kč/měs. Nejedná se o
prodej ani pojišťovnictví. Věk a praxe
nerozhodují. Tel 728 958 301.
Salon v centru PV, přijme kadeřnice
na ŽL nebo na dohodu, pedikérky a
nehtové designérky na ŽL. Výhodné
podmínky, klientela zajištěna. Tel.:
608 508 897.
Přijmu kosmetičku, maséra/ku, tatéra/ku na ŽL, 721 755 420.
Nabídka práce za dobrý výdělek. Tel.:
723 814 330
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.
Přijmeme kuchaře/ku pro minutkovou kuchyni na HPP. Nástup možný
ihned. Tel.: 608 811 169, www.texmexrestaurant.cz
Do salónu v PV přijmu kosmetičku,
pedikérku nebo maséra s ŽL. Tel. 732
938 002.
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.
Nabízím
práci,
775752857.

přivýdělek,

Nová pracovní místa – manipulant/ka. Pracoviště Prostějov. Ihned.
Informace: Personální agentura,
Vodní 4, PV. Tel.: 722 55 33 45.
Hledáme vhodné uchazeče na
pozice: Provozní elektromechanik
Práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz - harmonogram
Požadavky: SŠ vzdělání
Praxe v oboru výhodou, vyhl.50 § 6
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
Přijmeme prodavačky do nové prodejny hraček v Prostějově. Své životopisy prosím zasílejte na e-mail: varhanikova@dracik.cz
Přijmeme řidiče MKD na turnusové
výjezdy. ŘP. skupiny C, E. Tel.: 777
707 921.
Pila Žešov přijme brigádníka.
Kontakt osobně.

Hledáme kandidáta na klíčovou manažerskou pozici: OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
–
MANAGER.
Ambiciózní člověk s obchodním
myšlením, praxe ve finančním poradenství, pojišťovnictví výhodou ne
podmínkou. Nabízíme: zázemí silné a
stabilní společnosti, propracovaný
systém vzdělávání – zdarma, příležitost budovat kariéru. Životopis zašlete
na e-mail: Galerie68@seznam.cz, info na tel.: 737 648 690.
Přijmeme telef. operátory, asistenty,
referenty, managery, obchod. zástupce. Praxe v oboru není podmínkou.
Nabízíme 22-50 000 Kč. měs. firemní
vůz a telefon. T: 605 254 556.
Přijmeme stavebního tesaře se zkušeností se systémovým bedněním, DOKA, PERI bednění. Nástup možný ihned. Tel.: 777 213 527.
NABÍDKA PRÁCE
Pro naši novou prostějovskou pobočku hledáme spolehlivé a komunikativní spolupracovníky. Nabízíme zajímavou práci a příjem 25-30 tisíc
Kč/měs. Nejedná se o pojišťování ani
dealerství. Informace na tel.: 604
321 472.
Přijmeme řidiče na sklápěcí návěs,
požadujeme řp. sk. C, E + profesák.
Nutná praxe, nástup ihned. Tel.:
776 638 977.
GP Plastics PV s.r.o., hledá mechanika pro stroje a zařízení se základní
znalostí elektrotechniky. Informace v
pracovní dny mezi 15 – 16 hod. na tel.:
606 742 647.
SKVĚLÁ PRÁCE BEZ PODVODU. Potřebujete peníze a chcete si přivydělat k mateřské nebo důchodu?
pichlova.darja@centrum.cz

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.

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

Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně. Prostějov 604 389 367.
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. Tel.: 723 522 369.

Půjčka na směnku. Tel.: 731 242
729.
Pozor, žhavá novinka! Nebankovní
úvěry od přímého poskytovatele,
bez registru, bez příjmu. Tel.: 608
134 329.

Nabízím nátěry pozinkovaných
střech a izolace plochých střech. Kvalita, záruka. Tel.: 731 383 214.
Stěhování, vyklízení, 775 132 134.

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

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

Vodo-topo.plyn a veškeré vodoinstalatérské práce, 608747788.

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

Snadná půjčka. Nebankovní půjčky
až do 5.000.000 Kč. Bez nahlížení
do registru. Vhodné i pro důchodce.
Tel.: 737 610 839.

prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Zahájen prodej jablek
(pro malo. i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám pšenici, ječmen za 350 Kč,
Ptení. Mob. 732 283 041.
Prodám brambory na krmení. Cena
300 Kč/q. Tel.: 731 209 035.
Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/99 Kč. Objednávky
na tel.: 777 936 723.
Prodám slivovici – švestka, balení
0,75l. rok 2009 cena 250Kč. Prostějov 776 26 86 57
Totální výprodej manšestráků a riflí
oblíbené značky PARROT - akce 2
výrobky za cenu 1+ prodej vánočních polštářů. Otevřeno denně od
14.00 – 17.00 hod. Prodejna PARROT, nám. Spojenců 1, Prostějov.
603 503 366.

seznámení
40/165/56 svobodná hledá sympatického muže - životní lásku pro společnou cestu životem. Dopis napoví.
Pište na adresu redakce značka: Láska..

Dne 11. září 2010 uplyne druhý
smutný rok od úmrtí naší
milované maminky,
paní Miroslavy SMRŽOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami a maminka.

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

Novinka! SMS úvěry. Stačí zaslat
na 777 900 194 jméno, příjmení,
r.č., telefon, okres, příjem a částku
ůvěru. Ihned znáte výsledek.

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

Dne 8. září 2010 vzpomeneme
10. výročí úmrtí
pana Jaroslava ŠTOPLA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

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

Provádím malířské, zednické, obkladačské práce a nivelace podlah. Tel.:
775 288 421.

rychle, levně

S největší láskou,
co v srdci máme,
stále na Tebe vzpomínáme

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

Peníze do 24 hod., od 5 do 50 tisíc. I
více zástavou nemovitosti. Tel.: 776
087 428.

Prodej, montáž, servis

Dne 7.9.2010 uplynou 3 roky,
co nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička,
prababička, tchýně a teta,
paní Vlasta SUCHOMELOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

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

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

SATELITY,
POČÍTAČE

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

Skylink, CS-link, Karty levně, ihned
k dodání vč. montáže profesionální
satelitní televize. Tel.: 724 689 756.

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

Hledám lidi, kteří si chtějí přivydělat.
Nenabízím miliony, ale poctivou dřinu za poctivé peníze.
V případě zájmu volejte: tel. 790 455
000.

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

Ploty, zídky, kompletní realizace vč.
materiálu. Volejte: 723 522 369.

Hledám lidi, kteří si chtějí přivydělat.
Nenabízím miliony, ale poctivou dřinu za poctivé peníze.
V případě zájmu volejte: tel. 790 455
000.

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

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

Provedeme veškeré montáže vodotopo-plyn, www.pbmont.cz, tel.: 777
124 888.

Potřebujete půjčit peníze? Poskytneme Vám 5 – 50.000 Kč. Tel.: 607
275 496.

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

vzpomínáme

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.

Zdravé hubnutí za málo peněz.
Chcete zhubnout a vyvarovat se jo-jo
efektu? Vyzkoušejte EMULIPS
SLIM od českého výrobce. Možnost
spolupráce: www.okg-fit.cz/darzdravi

práci
hledá
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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.

PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8 000 Kč. Tel: 605 254 131.
NABÍDKA
Nepomůžeme Vám při stavbě, ale
umožníme Vám postavit levněji. VEŠKERÝ STAVEBNÍ MATERIÁL –
SLEVA AŽ 40%. Pomůžeme Vám
vybavit dům, firmu, hotel – nábytek,
kuch. linky, pokoje – vše na míru –
sleva 10 – 35%- INFORMACE NA
TEL.: 604 321 472.
Nabízíme: Povinné ručení, havarijní
pojištění a jiné. Ke každé nové
smlouvě malý dárek. Volejte: tel. 790
455 000.
Nabízíme: Životní investiční pojištění, Úrazové pojištění a další. Ke každé nové smlouvě malý dárek. Volejte: tel. 790 455 000.

Dne 2. září 2010
uplynuly dva roky
od úmrtí mého tatínka,
pana Josefa KREJSY.
Stále vzpomíná dcera
Jana s rodinou.

Dne 7.9.2010 uplynulo 16 let
od úmrtí po těžké nemoci mého
manžela Jiřího RŮŽIČKY.
Vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

různé

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.

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
Přijímáme objednávky na jahodníkové sazby. Tel.: 602 571 516, p.
Dostálová

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.

Hledejte na www. ZELENI. prostejov. cz

oznámení

koupím

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.

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Nabízím za odvoz cca 500 střešních
tašek. Tel.:773 099 085
www.hubnete.cz/rychleji

Koupím starý nábytek, obrazy, hodiny, lustry, kamna, koberce, zbraně,
rádia, hračky, porcelán, sklo, šperky,
mince, pohlednice a další. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.
Obrazy A. Mervarta, J,.Jambora,
B.Jaroňka, A.Hudečka, O.Bubeníčka,
B.Dvořáka, R.Havelky, A.Kalvody,
F.Kavána, O.Lebedy, S.Lolka,
J.Panušky, J.Ullmanna, a další. Tel.:
603 161 569.
Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.

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.
Koupím Škodu 440 – Spartak, r.v.
1955 – 59. Tel.: 720 204 000.
Prosám Škoda Octavia II., elegance,
2.0 PDi, 103Kw, najeto 150.000km,
max výbava, cena 219.000 Kč. Tel.:
777 213 527.

Lední hokej, volejbal, tenis

6. září 2010

Volejbalistky Prostějova sehrály první dva přípravné zápasy

HOKEJOVÍ FANOUŠCI, KONEC LETNÍHO SPÁNKU - DRUHÁ LIGA ZAČÍNÁ!
Jak jsme informovali v minulém vydání, PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK ve spolupráci s LHK Jestřábi Prostějov připravuje pro všechny fanoušky „HOKEJOVÝ SPECIÁL“. Vzhledem k určitým organizačním procedurám, vedoucím k zajištění výroby a tisku, k tomuto dni ještě nevím, v jaké formě se k vám kompletní servis k letošnímu ročníku dostane. Vše by ale mělo být dořešeno právě v těchto dnech, čímž můžeme veškeré hokejové obecenstvo i naše čtenáře ujistit, že již za týden se vám dostane ojedinělého servisu, který bude buďto součástí vydání našeho
týdeníku, nebo se mohou Jestřábi dokonce těšit na přílohu, již tak dobře znají basketbaloví či volejbaloví příznivci. Věříme, že vám také budeme moci představit kompletní „A“-mužstvo LHK Jestřábi Prostějov na fotografických snímcích. Těšit se dále můžete na rozhovory s hráči, trenéry i předsedou klubu a další nejrůznější zajímavosti. Dnes vám pro začátek přinášíme soupisku týmu a také kompletní rozlosování východní skupiny 2. ligy ČR. VÍCE AJDETE V PROSTĚJOVSKÉM VEČERÍKU ZA TÝDE!
-pk-

SOUPISKA LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV PRO SEZÓNU 2010/2011
BRAKÁŘI:
30 Jiří
SLOVÁK

17. 1. 1989 180 cm/83 kg

1 Adam ŠVACH

19.11. 1987 183 cm/88 kg

L - hostování z Olomouce
(naposledy Nový Jičín)
L - hráč LHK Jestřábi Prostějov

OBRÁCI:
11 Petr DOSEDĚL 26. 7. 1973 175 cm/78 kg L - hráč LHK Jestřábi Prostějov
8 Martin FINKES
15. 9. 1990 182 cm/82 kg L - hráč LHK Jestřábi Prostějov
10 Tomáš HALOUSKA 23. 1. 1986 184 cm/85 kg L - hostování z Olomouce
(naposledy HC Zubr Přerov)
5 Robert JEDLIČKA 11. 9. 1989 187 cm/100 kg L - hráč LHK Jestřábi Prostějov
17 Jan
KOLIBÁR 30. 5. 1990 190 cm/92 kg L - hráč LHK Jestřábi Prostějov
14 Lukáš KUTMON 30. 3. 1982 180 cm/95 kg L - hráč LHK Jestřábi Prostějov
(naposledy hostoval v HC Slovan Moravská Třebová)
15 Jiří
PAŠKA
15. 8. 1985 193 cm/85 kg L – hostování z Olomouce
8 Ivo
PEŠTUKA
2. 9. 1986 183 cm/85 kg L - hostování z Olomouce
(naposledy HC Havířov Panthers a HKM Lučenec)
Karel STŘÍTESKÝ 8.12. 1982 180 cm/86 kg L – hostování z Olomouce
3 Michal TOMIGA
5. 4. 1990 184 cm/70 kg L - hráč LHK Jestřábi Prostějov
ÚTOČÍCI
Michal BARTOŠEK
61 Tomáš BERČÁK
16 Jakub ČUŘÍK
69 Lukáš DUBA

18. 3. 1989
2.10. 1989
4. 7. 1985
1. 8. 1977

P - hostování z Vítkovic
L - hráč LHK Jestřábi Prostějov
L – hostování z Olomouce
L - přestup z AZ Havířov
(naposledy HK Jestřábi Prostějov)
Václav CHOMIČ
9.12. 1990 182 cm/82 kg L - střídavý start z Olomouce
13 Martin KRYL
6.10. 1991 172 cm/78 kg L - hráč LHK Jestřábi Prostějov
77 Josef MATOUŠEK 21.12. 1990 192 cm/93 kg P - hráč LHK Jestřábi Prostějov
25 Roman SKÁCEL
30. 5. 1989 180 cm/78 kg L - hráč LHK Jestřábi Prostějov
71 Martin STEJSKAL 15.11. 1984 178 cm/87 kg P - hostování ze Zlína
(naposledy HK Jestřábi Prostějov)
64 Tomáš STRÁNĚL 13. 3. 1990 184 cm/84 kg L - hráč LHK Jestřábi Prostějov
David ŠEBEK
21.12. 1984 177 cm/73 kg L - vlastní práva
(naposledy in-line hokej ve Španělsku)
Patrik ŠEBEK
12. 7. 1983 175 cm/78 kg L – hostování z Hradce Králové
(naposledy in-lineová soutěž ve Španělsku)
26 Michal ŠIMO
1. 5. 1984 183 cm/71 kg L - hostování z Olomouce
(naposledy Nový Jičín)
24 David ZACHAR
28. 4. 1991 182 cm/80 kg L - hráč LHK Jestřábi Prostějov
(naposledy hostoval v německé regionální soutěži)
19 Petr ŽAJGLA
15. 2. 1981 184 cm/83 kg Lhostování z Olomouce
(naposledy Havířov Panthers a HK Jestřábi Prostějov)
Poznámka: za jménem hráče datum narození, výška/váha, hůl, status působení v týmu
REALIZAČÍ TÝM
hlavní trenér:
asistent trenéra:
vedoucí mužstva a kustod:
masér:
VEDEÍ KLUBU
předseda a manažer:
ekonomická a provozní ředitelka:
sekretář:

178 cm/82 kg
185 cm/88 kg
174 cm/74 kg
184 cm/92 kg

Petr
Martin
Josef
Roman
Michal
ing. Eva
Michal

ZACHAR
KUŽÍLEK
OVEČKA
OVEČKA
TOMIGA
KUBÁČOVÁ
JANEČEK

Jak se ve druhé lize bude hrát
aneb CO VŠECHNO NÁS ČEKÁ
Jakým systémem se bude hrát 2.
liga 2010/2011? O tom se během
letních měsíců dlouze a široce diskutovalo všemi směry. Nakonec
se kompetentní lidé přece jen
shodli a toto je výsledek: Liga zůstává rozdělena do tří skupin, přičemž Střed a Západ bude mít 10
účastníků, divize Východ pak týmů patnáct. V obou desetičlenných skupinách je herní systém
jednoduchý - týmy se střetnou čtyřikrát a odehrají tak 36 zápasů. Poté bude přímo následovat play-off.
Samotná východní skupina má
však svoje specifika.
SKUPIA VÝCHOD
Patnáct účastníků se střetne systémem každý s každým doma i venku, což činí v součtu třicet kol, pro
každý celek však „jen“ po osmadvaceti utkáních. Týmy se po odehrání těchto zápasů rozdělí na tři
části. Celky na 1.- 6. místě vytvoří
jakousi elitní skupinu, která bude
dále bojovat o umístění, přičemž
tyto kluby již budou mít jistotu
play-off. Mužstva na 7.-12. místě
vytvoří skupinu druhou, která asi
bude v další části nejsledovanější.
Celky se totiž mezi sebou poperou
o dvě zbývající postupová místa
do vyřazovacích bojů. Závěrem se
pak týmy na 13.-15. místě seskupí
do malé skupiny, kde se bude bojovat o umístění na jednotlivých
pozicích, přičemž poslední tým
zamíří do baráže o 2. ligu. Ve
všech třech těchto skupinách se
bude hrát systémem každý s každým doma-venku. Body nasbírané po 30 kolech zůstávají v platnosti.
Po odehrání druhé fáze se znovu
sestaví tabulka a celky na 1.-8.
místě postoupí do play-off, pro
zbývající týmy sezóna 12. února
skončí. Celek z 15. místa bude bojovat o záchranu v soutěži v baráži. Pořadí celků se sestaví na základě umístění v jednotlivých skupinách (tj. poslední tým ze skupi-

ny 1.-6. místo nemůže být předstižen vítězem části mezi 7.-12. týmem, i kdyby měl mít méně bodů).
Následovat bude play-off, ovšem
svaz neučinil změnu v tolik kritizovaném systému na pouhá dvě
vítězná utkání. Čtvrtfinále i semifinále se tedy odehraje pouze na
dva vítězné zápasy, až finále bude
spravedlivější a bude se hrát na tři
utkání. První, třetí a případný pátý
duel se odehraje na ledě lépe postaveného mužstva. Tímto způsobem se bude hrát play-off ve všech
třech skupinách 2. ligy – tj. na Východě, Západě i ve skupině Střed.
Vítězové play-off budou mít právo účasti v kvalifikaci o 1. ligu. Ta
bude pětičlenná, trojici druholigových vítězů doplní dva nejslabší
celky 1. ligy. Kvalifikace se odehraje systémem každý s každým
doma i venku. Dva nejlépe postavené celky po odehrání všech utkání kvalifikace získají právo
účasti v 1. lize pro ročník
2011/2012.
Skupiny Střed a Západ
Obě zbývající skupiny jsou desetičlenné a jejich základní část je o
poznání jednodušší než ta ve východní skupině. Celky se střetnou
každý s každým čtyřkolově. Tudíž
odehrají 36 utkání. Poté již bude
přímo následovat play-off. Celky
z 10. místa v každé skupině se stávají účastníky baráže o účast v 2.
lize.
Další náležitosti herního systému
Z každého utkání v soutěži vzejde
vítěz, tj. i ze zápasů základní části.
Pokud se nerozhodne v základní
hrací době (tj. po 60 minutách
čistého času), bude následovat pětiminutové prodloužení. Pokud se
nerozhodne ani v něm, následují
samostatné nájezdy. Vítěz v normální hrací době získává 3 body,
vítěz po prodloužení či v nájezdech 2 body. Pokud celek v prodloužení či na nájezdy prohraje,

připíše si do tabulky bod. Poražený v normální hrací době nezíská
nic.
Technické normy
• v utkání musí nastoupit 5 hráčů
mladší 22-ti let /r. 1988 a mladší/
• v utkání může nastoupit celkem
5 hráčů „Na střídavé hostování“,
čl.7/4-do 22 let/ r.1988 a mladší/
• v utkání může nastoupit 5 cizinců viz. „Všeobecná ustanovení“
• pořádající klub je povinen zajistit při utkání lékaře
• pořádající klub je povinen zajistit při utkání auto rozhodčích a
bezpečnost autobusu hostujícího
družstva
• pořádající klub je povinen po utkání zajistit kopii „Zápisu o utkání“ pro hostující družstvo, případně delegáta
• pořádající klub předá před utkáním 10 vstupenek pro hostující
družstvo
• v I. části „domácí“ nastupují k utkání v tmavých dresech skupin
Západ a Střed do 18. kola včetně,
skupiny Východ do 15. kola včetně, „hosté“ ve světlých
• ve II. části skupiny Východ „domácí“ nastupují k utkání v tmavých dresech, „hosté“ ve světlých,
v utkáních PLAY-OFF a v baráži
„domácí“ nastupují k utkání v
tmavých dresech, „hosté“ ve světlých
• družstvo n e m u s í přikládat k
„Zápisu“ potvrzení o ostaršení
hráčů /SDŘ LH čl.219/
• hráči nemusí mít stejnou barvu
přileb, brankař může mít jinou
barvu kalhot
• hráči nastupují v utkání na platné
registrační průkazy
• soutěž má udělenu výjimku z nařízení IIHF pro rozměry brankařské výstroje
• hráči nastupující v baráži musí
mít odehráno min. 50% utkání v
základní části (sčítá se počet startů
za družstvo juniorů případně dorostu či mužů v daném klubu)

Generálka před startem druhé ligy vlila Jestřábům sebevědomí
Také odvetu s „Draky“ musely rozseknout až nájezdy
Také druhé vzájemné utkání
hokejistů Šumperku a Prostějova v přípravě skončilo výsledkem 5:4 až po samostatných nájezdech. Tentokrát se ale z výhry radovali Draci, kteří tak
Jestřábům doma oplatili porážku z jejich ledu. Přesto však ve
čtvrtečním klání šumperský
tým svým výkonem diváky příliš neoslnil. aopak velice sympatický výkon předvedli svěřenci trenéra Petra Zachara,
kteří byli dle mnohých ohlasů
místy i lepším týmem! A to je
před blížícím se startem nového
ročníku druhé hokejové ligy
hodně pozitivní zpráva a také
cenná devíza.
K poslednímu přípravnému utkání před středečním prvním kolem
se sešli na šumperském ledě hráči
domácích Draků a prostějovských Jestřábů. Samotný úvod zápasu patřil Drakům, kteří nepustili v úvodních dvou minutách Prostějov z pásma. Během třiceti vteřin se v jasné střelecké pozici objevil Velecký, ale v obou případech výborně zasáhl Slovák. První střelu na šumperskou branku
vyslal na začátku třetí minuty David Šebek. Jeho rána zpoza branky však překvapivě skončila v síti, když si puk za svá záda srazil
betonem Peksa – 0:1. Začátkem
deváté minuty se hosté dočkali
podruhé, když na pravém křídle
napřáhl David Zachar a Peksa
opět lovil kotouč ze sítě – 0:2.
Ovšem už v 11. minutě pálil v přesilovce Holík a zásluhou teče jednoho z prostějovských hokejistů
si našel kotouč cestičku za Slovákova záda – 1:2. Po takovém hokeji nahoru-dolů Slovák ještě
Sedlákovu ránu vykryl, pak se ale
odrazil kotouč k Matějkovi a exprostějovský forvard opět s přispěním jednoho z Jestřábů srovnal - 2:2. Šťastné vyrovnání Draky nakoplo a navíc musel do kabin Patrik Šebek, který kromě

HC SALITH ŠUMPERK - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

5:4 po samostatných nájezdech (3:2, 0:2, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 11. Holík (Meluzín, Novosad), 18. Matějka
(Ondráček, Hulva), 20. Holík (Velecký, Červenka), 55. Novosad (Holík, Meluzín), rozhodující nájezd Haas - 3. D. Šebek (P. Šebek), 9. Zachar (Paška), 23. Bartošek (Chomič), 27. Čuřík (Žajgla)
Rozhodčí:
Valouch - Matěj, Šedina
Vyloučení: 4:7, navíc P. Šebek (Prostějov) osobní trest 10 minut a
trest do konce utkání
Využití: 3:0 Diváků: 500
dvouminutového trestu dostal i
desítku a trest do konce utkání.
Rozpadla se tak nejnebezpečnější
formace Hanáků Patrik Šebek Chomič (posila z Olomouce na
střídavý start – pozn.red.) - David
Šebek. A navíc Šumperk potřetí
skóroval. Opět u toho byl Aleš
Holík, na začátku celé akce však
stál důrazný Červenka. Ten vybojoval již zdánlivě ztracený kotouč
na modré čáře, Velecký ihned od
hrazení poslal puk mezi kruhy a
odtud z první pálil nechytatelně
podruhé v utkání kapitán domácích Holík - 3:2.
Opticky narůstající tlak Draků
vzal za své se začátkem druhé třetiny. Ránu Bartoška Peksa ještě
lapil, jenže puk mu nakonec
sklouzl za záda a Jestřábi srovnali skóre – 3:3. Ve 27. minutě již
hosté zcela otočili vývoj utkání.
Na levém křídle tentokrát napřáhl
Jakub Čuřík a po spolupráci dvou
exolomouckých hráčů propálil
Peksu – 3:4. Přesně v polovině zápasu minutě hráli přesilovku Jestřábi, ale nejvážněji zahrozil Šumperk. Skóre se ovšem v prostřední
části už neměnilo.
Ani třetí třetina dlouho žádné vážné ohrožení změny stavu nepřinášela, až v 50. minutě napřáhl na
křídle Žajgla a v hledišti to jen zahučelo, když kotouč přepadl přes
Peksovu lapačku a následně i
branku Draků... O chvíli později
vytáhl šumperský brankář jistější

Sestava
LHK Jestřábi Prostějov:
Slovák
Stříteský, Halouska – Peštuka,
Paška – Kutmon,
Jedlička – Doseděl, Kolibár
Zachar, Duba, Stejskal
Šimo, Čuřík, Žajgla
P. Šebek, Chomič, D. Šebek
Bartošek, P. Skácel
Trenéři.
Petr Zachar a Martin Kužílek

OHLASY TRENÉRŮ:
Radek KUČERA (Salith Šumperk): „Dost nás potrápili a co si budeme namlouvat, v některých fázích duelu byli lepším celkem. Snad
to bylo tím, že jsme den před zápasem byli darovat krev a neměli tak
trénink a pauza bez ledu byla znát. My jsme ALE udělali spoustu chyb
v obraně. Nic to nemění na tom, že Prostějov předvedl velmi dobrý
výkon.“
Petr ZACHAR (LHK Jestřábi Prostějov): „Utkání jsme začali velmi špatně, první dvě minuty jsme se nedostali z pásma.... Pak jsme dali šťastný gól a to nás trochu uklidnilo. Následně jsme si dokonce vytvořili dvoubrankové vedení, ovšem pak přišlo nesmyslné vyloučení
Patrika Šebka do konce utkání, což nás hodně oslabilo. Zápas se hrál
ve vysokém tempu a myslím, že děj na led byl vyrovnaný. Šance byly na obou stranách, ale zatímco hra domácích byla podle mě dost
upracovaná, když se snažili především bojovat, my jsme se do šancí
dostávali snáze. S výkonem týmu, který nastoupil konečně v kompletním složení, mohu být spokojen. I za výsledek jsem rád. Přesto
ale, že jsme Šumperk dvakrát potrápili, nemyslím si, že bychom ihned měli patřit k favoritům soutěže.“
-pkzákrok a ve stoprocentní šanci vychytal Šima. V 53. minutě měl na
holi vyrovnání Velecký, který si
proklestil cestu za prostějovskou
obranu, pak technicky zamířil, ale
trefil pouze tyč branky Jestřábů.
Podobně se do šance tlačil i Matějka, ale byl faulovaný Stříteským a Šumperk opět dostal výhodu přesilovky. A potřetí v zápase ji
využil - Holík nahodil od modré
kotouč do klubka těl před brankou
a další ex-Jestřáb Novosad k nemalé své radosti srovnal – 4:4. V
57. minutě se do menšího konfliktu dostali Sedlák s Davidem Šebkem, nejzajímavější moment

konce utkání ale nastal v čase
59:27. Lukáš Duba se ocitl před
Peksou, ale nechal jen vyniknout
šumperského brankáře. Zápas tak
po šedesáti minutách skončil remízou 4:4, tj. naprosto stejným
výsledkem jako v prvním vzájemném utkání těchto soupeřů na
ledě Prostějova.
Tehdy v nájezdech vyhráli Jestřábi, tentokrát se radoval Šumperk.
Navíc z trojice domácích exekutorů Veleckého, Haase a Hulvy
skórovali všichni, za Jestřábi se
prosadil pouze Tomáš Halouska.
Draci tak vyhráli po nájezdech
5:4.
-pk-

rozlosování 2. hokejové ligy, skupina „Východ“ - základní část
1. kolo, středa 8. září 2010, 18:00 hodin: Vsetín - Havířov, Přerov - Valašské
Meziříčí, Orlová - Uherské Hradiště,
Nový Jičín - Šumperk, Opava - FrýdekMístek, Břeclav - Technika Brno, Prostějov – Uničov, Hodonín volný los
2. kolo, sobota 11. září 2010, 17:00 hodin: Technika Brno - Prostějov (hráno
v Rosicích), Frýdek-Místek - Břeclav,
Havířov - Opava, Uherské Hradiště Nový Jičín, Valašské Meziříčí – Orlová,
Hodonín - Přerov, Šumperk - Vsetín
(neděle 12.9.), Uničov volný los
3. kolo, středa 15. září 2010, 18:00 hodin: Vsetín - Uherské Hradiště, Orlová
- Hodonín, Nový Jičín - Valašské Meziříčí, Opava - Šumperk, Břeclav - Havířov, Prostějov - Frýdek-Místek, Uničov
- Technika Brno, Přerov volný los
4. kolo, sobota 18. září 2010, 17:00 hodin: Frýdek-Místek - Uničov, Havířov
– Prostějov, Uherské Hradiště - Opava,
Valašské Meziříčí - Vsetín, Hodonín Nový Jičín, Přerov – Orlová, Šumperk Břeclav (neděle 19.9.), Technika Brno
volný los
5. kolo, středa 22. září 2010, 18:00 hodin:Vsetín - Hodonín, Nový Jičín - Přerov, Opava - Valašské Meziříčí, Břeclav
- Uherské Hradiště, Prostějov - Šumperk, Uničov - Havířov, Technika Brno
- HC Frýdek-Místek (hráno v Rosicích),
Orlová volný los
6. kolo, sobota 25. září 2010, 17:00 hodin: Havířov - Technika Brno, Uherské
Hradiště - Prostějov, Valašské Meziříčí
- Břeclav, Hodonín - Opava, Přerov Vsetín, Orlová - Nový Jičín, Šumperk Uničov (neděle 26.9.), Frýdek-Místek
volný los
7. kolo, úterý 28. září 2010, 17:00 hodin:Opava - Přerov, Břeclav - Hodonín,
Prostějov - Valašské Meziříčí, Uničov Uherské Hradiště, Technika Brno Šumperk (hráno v Rosicích), FrýdekMístek - Havířov, Vsetín - Orlová, Nový Jičín volný los
8. kolo, sobota 2. října 2010, 17:00 hodin: Uherské Hradiště - Technika Brno,
Valašské Meziříčí - Uničov, Hodonín Prostějov, Přerov - Břeclav, Orlová Opava, Nový Jičín - Vsetín, Šumperk Frýdek-Místek (neděle 3.10.), Havířov
volný los
9. kolo, sobota 9. října 2010, 17:00 hodin: Břeclav - Orlová, Prostějov - Přerov, Technika Brno - Valašské Meziříčí
(hráno v Rosicích), Frýdek-Místek Uherské Hradiště, Havířov - Šumperk,
Opava - Nový Jičín (neděle 10.10.),
Uničov - Hodonín (neděle 10.10.), Vsetín volný los
10. kolo, středa 13. října 2010, 18:00
hodin: Vsetín - Opava, Uherské Hra-

diště - Havířov, Valašské Meziříčí - Frýdek-Místek, Hodonín - Technika Brno,
Přerov - Uničov, Orlová - Prostějov,
Nový Jičín – Břeclav, Šumperk volný
los
11. kolo, sobota 16. října 2010, 17:00
hodin:Břeclav - Vsetín, Prostějov - ový Jičín, Technika Brno - Přerov (hráno
v Rosicích), Frýdek-Místek - Hodonín,
Havířov - Valašské Meziříčí, Uničov Orlová (neděle 17.10.), Šumperk Uherské Hradiště (neděle 17.10.), Opava volný los
12. kolo, středa 20.října 2010, 18:00
hodin: Vsetín - Prostějov (17:30), Valašské Meziříčí - Šumperk, Hodonín Havířov, Přerov - Frýdek-Místek, Orlová - Technika Brno, Nový Jičín - Uničov, Opava - Břeclav, Uherské Hradiště
volný los
13. kolo, sobota 23. října 2010, 17:00
hodin:Prostějov - Opava, Technika Brno - Nový Jičín, Frýdek-Místek - Orlová, Havířov - Přerov, Uherské Hradiště
- Valašské Meziříčí, Uničov – Vsetín
(neděle 24.10.), Šumperk – Hodonín,
Břeclav volný los
14. kolo, čtvrtek 28. října 2010, 17:00
hodin: Hodonín - Uherské Hradiště,
Přerov - Šumperk, Orlová – Havířov,
Opava - Uničov, Břeclav - Prostějov,
Vsetín - Technika Brno, Nový Jičín –
Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí volný los
15. kolo, sobota 30. října 2010, 17:00
hodin:Technika Brno - Opava (hráno v
Rosicích), Frýdek-Místek – Vsetín, Havířov - Nový Jičín, Uherské Hradiště Přerov, Valašské Meziříčí – Hodonín,
Uničov – Břeclav (neděle 31.10.), Šumperk - Orlová (neděle 31.10.), Prostějov
volný los
16. kolo, středa 3. listopadu 2010,
18:00 hodin: Valašské Meziříčí – Přerov, Uherské Hradiště – Orlová, Šumperk - Nový Jičín, Havířov - Vsetín, Frýdek-Místek – Opava, Technika Brno –
Břeclav (hráno v Rosicích), Uničov Prostějov, Hodonín volný los
17. kolo, sobota 6. listopadu 2010,
17:00 hodin: Prostějov - Technika Brno, Břeclav – Frýdek-Místek, Orlová Valašské Meziříčí, Přerov – Hodonín,
Nový Jičín - Uherské Hradiště, Opava Havířov (neděle 7.11.), Vsetín - Šumperk (neděle 7.11.), Uničov volný los
18. kolo, středa 10. listopadu 2010,
18:00 hodin: Hodonín - Orlová, Valašské Meziříčí - Nový Jičín, Uherské Hradiště - Vsetín, Šumperk - Opava, Havířov - Břeclav, Frýdek-Místek – Prostějov, Technika Brno - Uničov (hráno v
Rosicích), Přerov volný los
19. kolo, sobota 13. listopadu 2010:

18-19

Prostějov – Havířov, Břeclav - Šumperk, Orlová – Přerov, Nový Jičín - Hodonín, Uničov - Frýdek-Místek (neděle
14.11.), Opava - Hradiště (neděle
14.11.), Vsetín - Valašské Meziříčí,
Technika Brno volný los
20. kolo, středa 17. listopadu 2010,
17:00 hodin: Přerov - Nový Jičín, Hodonín – Vsetín, Valašské Meziříčí Opava, Uherské Hradiště - Břeclav,
Šumperk – Prostějov, Havířov – Uničov, Frýdek-Místek - Technika Brno,
Orlová volný los
21. kolo, sobota 20. listopadu 2010,
17:00 hodin: Technika Brno - Havířov
(hráno v Rosicích), Prostějov - Uherské
Hradiště, Břeclav - Valašské Meziříčí,
Nový Jičín - Orlová, Uničov - Šumperk
(neděle 21.11.), Opava - Hodonín 17:00
(neděle 21.11.), Vsetín - Přerov (neděle
21.11.), Frýdek-Místek volný los
22. kolo, sobota 27. listopadu 2010,
17:00 hodin: Orlová - Vsetín, Přerov Opava, Hodonín - Břeclav, Valašské
Meziříčí – Prostějov, Uherské Hradiště
- Uničov, Havířov - Frýdek-Místek,
Šumperk - Technika Brno (neděle
28.11.), Nový Jičín volný los
23. kolo, sobota 4. prosince 2010,
17:00 hodin: Frýdek-Místek - Šumperk, Technika Brno - Uherské Hradiště
(hráno v Rosicích), Prostějov – Hodonín,Břeclav - Zubr Přerov, Uničov - Valašské Meziříčí (neděle 5.12.), Opava Orlová (neděle 5.12.), Vsetín - Nový Jičín (neděle 5.12.), Havířov volný los
24. kolo, středa 8. prosince 2010,
18:00 hodin: Nový Jičín - Opava, Orlová - Břeclav, Přerov - Prostějov, Hodonín - Uničov, Valašské Meziříčí - Technika Brno, Uherské Hradiště - FrýdekMístek, Šumperk - Havířov, Vsetín volný los
25. kolo, sobota 11. prosince 2010,

17:00 hodin: Havířov - Uherské Hradiště, Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí, Technika Brno - Hodonín (hráno v
Rosicích), Prostějov - Orlová, Břeclav Nový Jičín, Uničov - Přerov (neděle
12.12.), Opava - Vsetín (neděle 12.12.),
Šumperk volný los
26. kolo, středa 15. prosince 2010,
18:00 hodin:Vsetín - Břeclav, ový Jičín - Prostějov, Orlová - Uničov, Přerov
- Technika Brno, Hodonín - FrýdekMístek, Valašské Meziříčí - Havířov,
Uherské Hradiště - Šumperk, Opava
volný los
27. kolo, sobota 18. prosince 2010,
17:00 hodin: Havířov - Hodonín, Frýdek-Místek – Přerov, Technika Brno Orlová (hráno v Rosicích), Prostějov Vsetín, Břeclav - Opava, Šumperk - Valašské Meziříčí (neděle 19.12.), Uničov
- Nový Jičín (neděle 19.12.), Uherské
Hradiště volný los
28. kolo, středa 22. prosince 2010,
18:00 hodin: Vsetín - Uničov, Opava Prostějov, Nový Jičín - Technika Brno,
Orlová - Frýdek-Místek, Přerov - Havířov, Hodonín - Šumperk, Valašské Meziříčí - Uherské Hradiště, Břeclav volný
los
29. kolo, středa 5. ledna 2011, 18:00
hodin: Uherské Hradiště - Hodonín,
Šumperk - Přerov, Havířov - Orlová,
Frýdek-Místek - Nový Jičín, Technika
Brno - Vsetín (hráno v Rosicích), Uničov - Opava, Prostějov - Břeclav, Valašské Meziříčí volný los
30. kolo, sobota 8. ledna 2011, 17:00
hodin:Břeclav - Uničov, Orlová - Šumperk, Přerov - Uherské Hradiště, Hodonín - Valašské Meziříčí, Nový Jičín - Havířov, Opava - Technika Brno (neděle
9.1., 17:00), Vsetín - Frýdek-Místek
(neděle 9.1., 17:30), Prostějov volný los.
-pk-

složení 2. ligy, skupina „Východ“
AZ Havířov
HC Bobři Valašské Meziříčí
HC Břeclav
HC Frýdek-Místek
HC Nový Jičín
HC Plus Oil Orlová
HC Slezan Opava
HC Uherské Hradiště
HC Uničov
HC Zubr Přerov
LHK Jestřábi Prostějov
Salith Šumperk
SHK Hodonín
VHK Vsetín
VSK Technika Brno

ST 17:00
ST 17:00
ST 18:00
ST 18:00
ST 18:00
ST 18:00
ST 18:00
ST 17:00
ST 18:00
ST 18:00
ST 18:00
ST 17:00
ST 18:00
ST 17:30
ST 18:00

SO 17:00
SO 17:00
SO 17:00
SO 17:00
SO 17:00
SO 17:00
NE 17:00
SO 17:00
NE 17:00
SO 17:00
SO 17:00
NE 17:30
SO 17:00
NE 17:30
SO 17:00 (tým bude hrát v Rosicích)

Na tenisovém US Open zklamali snad všichni!
Šok na úvod, reprezentace Izraele si na Hané ani neškrtla! Nejdále došla Kvitová. Do třetího kola...
PROSTĚJOV - I když izraelské
reprezentantky dokázaly v jednom ze dvou přátelských zápasů
porazit národní výběr České republiky, na VK Modřanská Prostějov si však nepřišly. Svěřenkyně trenéra Miroslavy Čady i v
kombinovaném složení zcela
ovládly vzájemné utkání a sérii
přípravných mačů na nový soutěžní ročník odstartovaly hladkým vítězstvím. O den později
však vůbec nestačily na půdě již
tradičního polského protivníka
KS Aluprof Bielsko-Biala, kde
„Modřanky“ uhrály pouze jednu sadu.
Přesně po měsíci přípravy na nový
soutěžní ročník čekalo volejbalistky Prostějova první přátelské utkání. V Městské hale Sportcentra
DDM přivítaly výběr Izraele, který
přilákal do hlediště velice slušnou
diváckou kulisu. Izraelský tým postoupil do druhé fáze kvalifikace o
mistrovství Evropy 2011, na niž se
momentálně chystá. Na Hané se
východoevropský kolektiv představí i se dvěma novými posilami
VK Modřanská Annou Velikiyovou a Taťánou Artmenkovou, které
tím pádem chyběly v dresu domácího celku. Do hry nemohla po nedávné artroskopii kolene zasáhnout

VK PROSTĚJOV - IZRAEL STARS 4:0 (21, 18, 22, 22)
Rozhodčí: Gall a Dočkal. Čas: 98 minut. Diváků: 250. Sestava Prostějova: Lipicerová, Hrončeková, Soaresová, Bramborová, Bergrová, Viestová – Tomašeková, Košická. Trenéři: Miroslav Čada – Lubomír Petráš
ani Šárka Kubínová, která by se
však do přípravy měla vrátit během
jednoho až dvou týdnů. Scházela
také blokařka Ssuschkeová, která
se s reprezentací Německa chystá
na mistrovství světa i libero Chlumská (dříve Tomanová), jež si obnovila zranění operovaného kolene. A
protože plážovou sezonu ještě dokončuje Soňa Nováková, musel
volejbalový klub vyřešit aktuální
absenci nahrávačky v družstvu povoláním Martiny Viestové. Ta po
krachu Senice hledá angažmá a s
Prostějovem se dohodla na krátkodobé výpomoci! Naopak kromě
provdané opory Milady Bergrové
mohli diváci vidět další stálice Soaresovou, Bramborovou a Tomašekovou či letní posily Tinu Lipicerovou, Veroniku Hrončekovou a Darinu Košickou.
S ohledem na zmíněné okolnosti se
daly očekávat herní problémy našeho týmu a nijak oslnivý výkon, jenže skutečnost byla mnohem příznivější. Souhra Viestové se zbytkem
kolektivu fungovala po většinu

střetnutí velmi dobře, Hanačky
zvládaly všechny činnosti na hodně
solidní úrovni a když se jim nedařilo, zapojily enormní bojovnost.
Právě maximálním nasazením
zvrátily nepříznivý vývoj třetí sady
i bonusového čtvrtého setu, takže
výsledek nakonec nabral vzdor poměrně vyrovnanému průběhu jednostrannou podobu. Debakl hostujícího souboru přitom neodvrátily
ani dvě letní posily Modřanské. Velikiyové se alespoň dařilo a byla
nejlepší plejerkou Izraele, zatímco
Artmenková dost kazila a zápas v
novém klubovém působišti jí příliš
nevyšel.
„Pro nás bylo překvapením, že
jsme hráli tak dobře. Na tréninku to
nijak slibně nevypadalo, navíc jsme
se v uplynulých týdnech věnovali
spíše kondici a proto jsme nečekali,
že se nám bude herně tolik dařit. Ale
ukázalo se, že tým je v pohodě, zabraly jak opory z minulé sezony, tak
některé nové posily,“ pochvaloval
si po utkání Miroslav Čada, hlavní
kouč VK Modřanská Prostějov. „V

útoku byla tradičně výborná Milada Bergrová, kterou skvěle doplňovala Tina Lipicerová, jež bude pro
družstvo očividně velkým přínosem svou útočnou silou i zkušenostmi. V mezihře mančaft držela
Solange Soaresová, razantním servisem se hodně prosazovala Iva
Bramborová a celkově dnes nikdo
nezklamal,“ pokračoval Čada v pozitivním hodnocení. „Velmi mne
potěšilo, jak se holky vyrovnaly s
tím, že nastoupily bez libera. Absence Markéty Chlumské byla
značným handicapem, bez její kvalitní přihrávky a zákroků v poli je
pro nás útočné prosazení mnohem
složitější. Tentokrát jsme to však
zvládli,“ konstatoval lodivod VK
radostně s tím, že jedna z tahounek
již měla původně ve středu nastoupit. „Bohužel Markétě na kluzké
podlaze nešťastně ujela noha, čímž
si obnovila zranění operovaného
kolena. Za necelých čtrnáct dnů by
ale měla být v pořádku,“ věřil Čada.
A co kormidelník říkal na výkony
dvou izraelských posil Modřanské,
tentokrát ještě v barvách protivníka? „Jedna se mi líbila, druhá ne.
Anna Velikiyová totiž zahrála dobře, zatímco Taťáně Artmenkové se
moc nedařilo,“ glosoval stručně.
-pk-

V Polsku VK Modřanská asistoval u otevření nové haly

Samotný zápas Bielsko-Biala nepustila
BIELSKO-BIALA
(Polsko)/PROSTĚJOV - Hned
den po prvním přípravném utkání odcestovaly volejbalistky
Prostějova do polského městečka, kde byly ve čtvrtečním večeru součástí velké show. Tamní
oddíl je totiž pozval ke slavnostnímu otevření své nové krásné
haly, v níž obstaral zápasovou
premiéru vzájemný duel obou
soupeřů. Skončil vítězstvím domácího týmu, Hanačky získaly
jednu sadu.
Samotnému střetnutí předcházel
bohatý doprovodný program. „Polský klub pojal celou akci jako velkou show, přece jen nová hala se
neotevírá každý den. Proto byla

BKS ALUPROF BIELSKO-BIALA - VK MODŘASKÁ PROSTĚJOV
3:1 (21, -22, 18, 27)
Sestava Prostějova: Lipicerová, Tomašeková, Soaresová, Bramborová, Bergrová, Viestová – Hrončeková, Košická. Trenéři: Miroslav
Čada – Lubomír Petráš.
osobně přítomna řada sportovních i
politických osobností, v hledišti se
tísnily tři tisícovky bouřlivých fanoušků a panovala skvělá atmosféra,“ popisoval na serveru www.vkprostejov.cz kouč volejbalistek VK
Modřanská Miroslav Čada.
V otevíracím utkání na palubovce
čerstvě dokončeného stánku následně jeho svěřenky svedly s jedním z nejlepších oddílů Polska naprosto rovnocennou partii. „Byl to
vyrovnaný zápas, v němž jsme se

pod tlakem poměrně silného protivníka dopouštěli více chyb, než
den předtím s Izraelí. Nepřesnosti
vznikaly hlavně v mezihře a tím pádem jsme měli slabší útok. Celkově holky podaly průměrný výkon,“
hodnotil Čada. Ze stále kombinované sestavy vyzdvihl jedinou
hráčku. „Velice dobře se ukázala
Iva Bramborová, která tentokrát
vynikala nade všemi ostatními.
Škoda slibně rozjetého čtvrtého setu, jenž jsme v dramatické koncov-

ce trochu zbytečně ztratili a tím prohráli celé utkání místo jeho dotažení do rozhodujícího tie-breaku. Ale
šlo pouze o přípravu, takže žádný
přehnaný smutek není na místě.
Podstatné je, že jsme absolvovali
velmi hodnotný duel proti kvalitnímu soupeři,“ navázal hlavní trenér
VK.
Proč si vlastně Aluprof vybral k
takto slavnostnímu mači právě Prostějov? „Dobře se známe z posledního ročníku Champions League,
navíc to do Bielsko-Bialy nemáme
moc daleko. Spojení této blízkosti a
naší evropské úrovně asi přimělo
vedení BKS pozvat zrovna nás, čehož si hodně vážíme,“ zdůraznil
Čada.
-pk-

Má Prostějov novou nahrávačku? Ne, jen výpomoc!

Kapitánkou zůstane SPALOVÁ. Dokud neotěhotní

PROSTĚJOV - Až překvapivě dobře si prostějovské volejbalistky poradily se skutečností, že při absenci obou kmenových nahrávaček nastoupila na klíčovém postu v sestavě „externí“ pomocnice Martina
Viestová, naposledy hráčka slovenské Senice. V posledních dnech
však s VK Modřanská trénuje. „Maťa hrála výborně, což ostatním
děvčatům dost pomohlo,“ pochválil její výkon trenér Miroslav Čada.
Hlavu však z toho zamotanou nemá. „To rozhodně ne. Nahrávačskou
pozici máme vyřešenu dvěma vynikajícími volejbalistkami, Soňa
Nováková i Šárka Kubínová jsou na potřebně vysoké úrovni. Maťa
mě prostě po krachu Senice požádala, jestli by se s námi nemohla nějakou dobu připravovat, než si sežene nové angažmá. Já ji dobře znám
ze slovenského nároďáku, proto jsme téhle prosbě vyhověli a nakonec se nám její pomoc hodila. Toť vše,“ vysvětlil na klubovém webu
M. Čada.
-pk-

PROSTĚJOV - Přestože původně vůbec neměla Milada Bergrová, za
svobodna Spalová, na palubovku v tomto ročníku vůbec naskočit, nakonec se objevila hned v tom prvním možném vystoupení. Jak už Večerník informoval, jelikož totiž není ve stavu mateřském, rozhodla se
VK Modřanská vypomoci. V úvodu sezóny má nahradit německou
reprezentantku Corrinu Ssuchkeovou. A jak sama řekla po skončení
duelu s izraelskou reprezentací, pokračovat ve volejbalové kariéře by
chtěla až do samotného otěhotnění? „To je pro mě ideální varianta,“
uvedla doslova. Do té doby také bude zastávat funkci kapitánky!
„Řešili jsme to s trenérem, který chce, abych kapitánku dělala dál. Tak
ji dělat budu,“ poznamenala Milada Bergrová s úsměvem. „Je ale
pravda, že moje role v týmu jako jeho třinácté členky na výpomoc je
teď jiná než v minulosti. Já si však s nějakým tlakem hlavu nikdy moc
nelámala a vždycky jsem se snažila předvést herní maximum bez
ohledu na okolnosti, na čemž se nic nezměnilo ani nezmění,“ uvedla
ke své situaci a prozradila, že jednou nohou už byla v Olomouci. „Měla jsem to domluvené, pan Teplý vyšel maximálně vstříc. Ale nakonec to vyšlo v Prostějově, za což jsem pochopitelně ráda. Oběma klubům každopádně moc děkuji za vstřícnost,“ vzkázala Bergrová.
„Jsem ráda, že budu hrát. Jen sedět doma a čekat, až otěhotním, to by
pro mě bylo špatné, psychicky bych se trápila. Já potřebuji být mezi
lidmi, žít aktivně a pokud možno sportovat, což všechno volejbalový
kolektiv splňuje. Navíc zdejší partu dobře znám a vydělám podstatně
víc peněz, než kdybych učila ve škole. Kromě toho vůbec nevím, jestli by mě na základce v Bílovci chtěli, protože z médií určitě vědí, že
chci dítě. Najít práci ve školství by tak pro mě asi bylo dost složité,
naopak volejbal zatím můžu dělat dál,“ zopakovala již svá dřívější
slova zkušená hráčka, podle níž nebude problém ani v opět obměněném hráčském kádru. „To vůbec. České i slovenské holky tady
vždycky zapadnou do kolektivu skvěle a co se týká Tiny Lipicerové,
u ní je adaptace také rychlá. Už umí trochu česky, protože je Slovinka, dlouho působila v Polsku a tyhle slovanské jazyky jsou podobné.
Nepochybuji, že se rychle sžijeme i s oběma Izraelkami jak na hřišti,
tak mimo něj,“ sdělila zkušená blokařka.
-pk-

Jak dál v přípravě?
PROSTĚJOV - O uplynulém víkendu dostalo celé družstvo VK
Modřanská Prostějov volno, v
nadcházejícím týdnu se pak bude
ekipa trenéra Miroslava Čady věnovat čistě tréninkové fázi bez
dalšího přátelského zápasu. „Potřebujeme zapracovat na souhře,
proto se hodláme věnovat jen přípravě a utkání si necháme na později. Čeká nás jich dostatečný počet na vysoké úrovni během soustředění v Itálii, na mezinárodním
turnaji v Polsku i poté doma proti
Odincovu. Tenhle ruský velkok-

lub koncem září opět přijede do
Prostějova na tréninkový kemp a
my se s ním střetneme v generálce
na start nové sezóny“ prozradil
Čada. A ke skutečnosti, že zápasový program skýtá bitvy s nadmíru
kvalitními soky, uvedl: „Celou
přípravu jsme situovali tak, abychom nastupovali proti hodně silným soupeřům ze zahraničí. Čeká
nás Středoevropská liga i Champions League a na vysokou úroveň
těchto mezinárodních soutěží si
musíme zvyknout,“ zdůraznil Miroslav Čada.
-pk-

KŘEŮVKY - SK Osada Podskalí v Křenůvkách uspořádala o
poslední srpnové sobotě 13. ročník volejbalového turnaje amatérských smíšených družstev.
Sportovní turnaje, ať už jde o volejbal, nohejbal, tenis či jiný kolektivní míčový sport, mají mezi
sportovně zaměřenými osadníky
svou dlouholetou tradici a jsou
společenskou událostí celé osady.
Na volejbalový turnaj se tentokrát
přihlásilo pět týmů nejen z prostějovského regionu. Mezi stálé účastníky patří především VK Luleč, který zvítězil v posledních dvou ročnících a letos obhajoval loňský titul. K
němu se přidaly týmy Sokola Otaslavic, TJ Orlovic, Volej 93 a IvanKalich.
„Jde nám o to, abychom si zasporto-

vali, zdravě zasoutěžili a především
se setkali s přáteli. Do turnaje, který
se hraje systémem každý s každým
na 2 sety, nastupuje maximálně 6
družstev, aby se soutěž odehrála v
pohodě a ne ve stresu a šturmování,“
vysvětlili systém turnaje pořadatelé.
Volejbalistům z Lulče se letos hatrick nepovedl, skončili na druhém
místě, když je porazil tým Sokola
Otaslavice. Dlouho však nesmutnili, po vyhlášení výsledků turnaje si
spravili chuť uzenářskými lahůdkami, které do soutěže a tomboly věnoval hlavní sponzor turnaje firma
Makovec.
A už za týden se v osadě Podskalí
sportovalo nanovo. První zářijový
víkend byl totiž vyhrazen nohejbalovému turnaj trojic. O tom ale až A ŠUP HO TAM. Na antukovém dvorci v Osadě Podskalí v Křenůvkách se při vopříště...
-jap- lejbalovém klání jako vždy bojovalo o každý míč. Foto: Jarmila Pospíšilová

EW YORK (USA)/PROSTĚJOV Takový „vylágoš“ snad nepředvídali
ani ti nejpesimističtější škarohlídi.
ež si tenisté z Hané vůbec stačili v
ew Yorku zvyknout na časový posun a pořádně si vybalit, už se mohli
zase vrátit domů... Bez fanfár, bez úspěchů, bez zájmu médií a fanoušků,
zato s pořádnou ostudou. Aniž by se
US Open přehouplo do své druhé poloviny, všichni reprezentanti z českých luhů a hájů po nepovedených
zápasech skončili. Početná prostějovská delegace tomu bohužel vévodila. A tak po wimbledonské slávě nyní přichází americké zatracení...
Vždyť hned pětice ze šesti členů TK
Agrofert vypadla již v prvním dějství!
O největší šok se postaral Tomáš Berdych. Sedmý nasazený hráč, který byl
po finále ve Wimbledonu pasován v
New Yorku do role jednoho z favoritů,
nenašel zbraň na útočný styl Francouze
Michaela Llodry a prohrál ve třech setech 6:7, 4:6, 4:6. „Horšího soupeře
jsem v této fázi dostat nemohl,“ omlouval své selhání po utkání a dodal: „Těžko říct, jestli jsem hrál dobře, nebo špatně. Prostě jsem na soupeře nenašel protizbraň, nemohl jsem se vůbec do zápasu dostat. Ale na druhou stranu nedělal
bych z toho tragédii.“ Taktéž Radek
Štěpánek vypadl záhy po svém nástupu
na scénu. A stejně jako jeho daviscupový kolega na raketě francouzského hráče, když podlehl Bennetauovi ve čtyřech setech 4:6, 2:6, 6:4, 4:6. Ten utkání
zvládl i přesto, že se v jeho průběhu pozvracel přímo na kurtu...! Doposud osmadvacátý tenista žebříčku ATP obhajoval v New Yorku loňské osmifinále,
proto jej za týden čeká pád ve světovém
pořadí. „Tato porážka mě bude hodně
štvát,“ přiznal určitou rozmrzelost Radek Štěpánek, který se po návratu na
kurty zatím nemůže chytit. Vítězství se
nedočkali ani zbývající dva hráči TK
Agrofert Prostějov. Zatímco Jan Hájek
vzdoroval favorizovanému Američa-

novi Fishovi a prohrál až v pěti setech,
Lojdova grandslamová premiéra měla
krátké trvání. Dušan Lojda vyhrál před
čtyřmi lety na US Open juniorku, ale
teprve letos si premiérově zahrál hlavní
soutěž. US Open navíc pro něj bylo vůbec prvním grandslamovým v kariéře.
„Možná to není náhoda, že jsem se poprvé dostal na grandslam tady,“ uvedl
Lojda. „Zápas jsem si užil a snad mě to
nakopne. Mám pětatřicet bodů do žebříčku a i těch devatenáct tisíc amerických jsou pro mě super peníze,“ bral to
stále nadějný tenista s nadhledem.
Petzschner byl pro dvaadvacetiletého
hráče těžkým oříškem, Němec celý zápas diktoval tempo hry. „Soupeř byl
lepší. Úplně mě rozdrbal. Hrál krátké
čopy, čím dál víc si věřil.“ Lojda kdysi
nesplnil očekávání do něj vkládaná.
Teď věří, že se bude drát žebříčkem ze
současného 169. místa vzhůru. „Mezi
juniory jsem byl třetí na světě a věřil
jsem, že půjdu rychle nahoru i mezi dospělými. Ale asi jsem měl hlavu v oblacích. Pak přišly zdravotní problémy,
všechno se sesypalo,“ poznamenal. Jan
Hájek měl ze všech tenistů v prvním kole US Open nejtěžšího soupeře. Sice
prohrál s devatenáctým nasazeným
Mardym Fishem, ale držel se statečně a
nakonec padl po výsledku 0:6, 6:3, 6:4,
0:6 a 1:6. V závěru třetího setu Hájek
přitom dokonce exceloval a vedl 2:1 na
sety. „Jenže pak mi malinko došly síly,
těch pětiseťáků jsem v kariéře moc neodehrál,“ pokrčil rameny. „Chytaly mě
křeče do ruky a do stehna. V těch tropech, co tady panují, není divu. Masáže
mi pomohly, doplnil jsem tekutiny, ale
Fish mi mezitím moc utekl,“ dodal.
Zlatým písmem si letošní US Open nezapíše své do kroniky ani Lucie Šafářová. Česká ženská jednička vypadla ve
třech setech s rakouskou kvalifikantkou
Tamirou Paszekovou! Tenistka chvostu
druhé světové stovky sice podle předpokladů prohrála úvodní sadu 2:6, ve
druhé se Šafářová dostala až do vedení
4:1. „Do té doby to šlo všechno dobře.

Nehrála jsem nijak dobře, ale ona dělala hodně chyb,“ sdělila po zápase prostějovská tenistka, která vzápětí si prohrála podání a soupeřka se zvedla. „V
koncovce druhého a ve třetím setu jsem
dělala spoustu chyb. Mrzí mě to, měla
jsem to skvěle rozehrané,“ smutnila Šafářová, jež nakonec odešla z kurtu poražena 6:2, 5:7, 2:6. Od červencového turnaje v Praze, kde odstoupila kvůli natrženému úponu stehenního svalu, vyhrála jediný zápas z pěti. „Od té doby
jsem se nechytla. Člověk dvakrát třikrát
blbě prohraje a už se veze...“
Dál tak prošla jen a pouze Petra Kvitová, ovšem ani její jízda neměla až tak
dlouhého trvání. V úvodním dějství si
poradila s krajankou Hradeckou 7:5,
6:4, čímž zlomila sérii neúspěchů. Následně vyřadila Elenu Baltachovou 7:5
a 6:3 a na samotné dno poklesla už po
hodinovém měření sil s favorizovanou
Belgičankou Kim Clijstersovou. Utkání sice dobře rozehrála, vedla 3:0,
ovšem dalších dvanáct gamů skončilo v
moci Clijstersové, čímž byla po setech
3:6, 0:6 na US Open vystavena definitivní stopka pro prostějovský i celý český tenis... „Kim je pořád někde jinde,“
posteskla si Petra Kvitová. „Šanci jsem
měla, ale malou. Věřila jsem, dobře
jsem začala. Jenže pak se Kim povedlo
rozehrávat delší výměny a já se vykazila. To ke mně patří, že kazím. Snad v
žebříčku moc nespadnu,“ dodala obhájkyně loňského semifinále.
Nedařilo se ani v deblu. Svůj loňský titul neobhájí Lukáš Dlouhý s Leandrem
Paesem. Česko-indický pár vypadl s
česko-slovenskou dvojicí Martin
Damm, Filip Polášek již v prvním kole
a to po setech 7:6, 3:6 a 4:6. Nejdále se
tak dostala Lucie Šafářová s Rumunkou
Cirsteaovou, avšak pouze do druhého
kola...
Holt v New Yorku prostějovskému tenisu pšenka nekvetkla, snad to bude
lepší příští víkend v srbském Bělehradě,
kde se odehraje semifinále Davisova
poháru mužů.
-pk-

Starší žactvo TK AGROFERT mistrem ČR!
RAKOVÍK/PROSTĚJOV - Rakovnický areál TC Cafex byl dějištěm Mistrovství České republiky
družstev staršího žactva a na Hanou zavál zlatou radost! Vítězem
tuzemského šampionátu a tím pádem i mistrem ČR pro rok 2010 se
totiž stal celek TK AGROFERT
Prostějov vedený Ivo Šilhánkem!
Oproti předchozímu mistrovství, v
němž se potkalo mladší žactvo, si tak
naděje z Hané vyměnily role s pražskou Spartou. Právě tento klub byl totiž finálovým protivníkem Prostějovanů a na rozdíl od mladších soukmenovců, vyšel z bitvy tentokrát vítězně výběr TK Agrofert. A tak zatímco titul v mladších žácích získal
sparťanský tým nejtěsnějším poměrem, stejné to bylo nyní na šampionátu v Rakovníku, kde Prostějov porazil
Spartu ve finále 5:4. Potvrdilo se tak,
že žákovským kategoriím kraluje TK
Agrofert Prostějov a Sparta Praha.
Velkou spokojeností tak může zářit
Miroslav Černošek, pod jehož sekci
spadají oba tyto tenisové oddíly...!
Jak postupovalo prostějovské starší
žactvo? V prvním kole porazil TK Agrofert tým Severočeská tenisová hladce
8:1, v semifinále zdolali mladí Hanáci I.
ČLTK Praha 5:1 a v již zmiňovaném finálovém duelu vedli nad Spartou 5:2,
přičemž do čtyřher už žačky nenastoupily, čímž byl stanoven konečný výsledek v poměru 5:4. Samotný boj o zlaté
medaile přinesl dle očekávání nejkvalitnější tenis. Po úvodních bodech Prostějovanů Nagyho a Děrkase nečekaně
podlehla Siniaková sparťance Ostapenkové a následně Roučková podle očekávání srovnala. Poljak a Starý hladkými výhrami „zadělali“ na zisk zlata, které podtrhli výhrou deblovým vítězstvím Poljak s Kolářem.
Zlaté medaile za TK Agrofert Prostějov převzali: Kateřina Siniaková,
Kristýna Hrabalová, Natálie Cváčková, Oleksandra Korašviliová, Oliver
Nagy, Zdeněk Děrkas, David, Poljak,

Dominik Starý, Zdeněk Kolář, Dominik Kellovský a Miroslav Chyba.
Další dvě kolekce medailí putovaly

do hlavního města - vedle sparťanského stříbra zbyl bronz na I. ČLTK.
-pk-

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MČR STARŠÍHO ŽACTVA DRUŽSTEV 2010, Rakovník
Čtvrtfinále: TK AGROFERT Prostějov - Severočeská tenisová 8:1, I.ČLTK
Praha - TO SK Žamberk 8:1, SK Vitality Slezsko - TK Neridé 1:8, TC Brno TK Sparta Praha 1:8.
Semifinále: TK AGROFERT Prostějov - I.ČLTK Praha 5:1, TK Neridé - TK
Sparta Praha 3:6
O 5.-8. místo: Severočeská tenisová - TO SK Žamberk 8:1, SK Vitality Slezsko - TC Brno 3:6
FIÁLE: TK AGROFERT Prostějov - TK Sparta Praha 5:4 (Nagy - Štaubert
6:4, 7:5, Děrkas - Grunt 6:2, 6:4, Siniaková - Ostapenková 3:6, 7:5, 5:7, Hrabalová - Roučková 5:7, 1:6, Poljak - Krstev 6:1, 6:1, Starý - Musil 6:1, 6:1,
Nagy, Děrkas - Štaubert, Filip Rikl 6:7, 6:3, 6:7, Poljak, Kolář - Krstev, Patrik Rikl 6:0, 6:3, do čtyřhry už prostějovské žačky nenastoupily)
O 3. místo: I.ČLTK Praha - TK Neridé 6:3. O 5. místo: Severočeská tenisová - TC Brno 7:2. O 7. místo: TO SK Žamberk - SK Vitality Slezsko 5:4
KOEČÉ POŘADÍ: 1. TK AGROFERT Prostějov, 2. TK Sparta Praha,
3. I.ČLTK Praha, 4. Severočeská tenisová, 5. TK Neridé, 6. TC Brno, 7. TO
SK Žamberk, 8. SK Vitality Slezsko.

MISTŘI ČR PRO ROK 2010. Starší žactvo TK Agrofert Prostějov
zvládlo šampionát v Rakovníku na jedničku a zaslouženě vystoupalo na nejvyšší
stupínek. Stojící zleva: hlavní trenér a vedoucí TSM Ivo Šilhánek, Dominik Kellovský,
David Poljak, Miroslav Chyba, Dominik Starý, Oliver Nagy, Zdeněk Kolář, Zdeněk
Děrkas, trenér Ondřej Soukup a trenér Pavel Jaloviec. V podpřepu zleva: Kristýna
Hrabalová, Natálie Cvačková a Olexandra Korashvili.
Foto: Zdeněk Pěnička

Jubileum pokazilo počasí, bude se dohrávat ve středu
V osadě Podskalí v Křenůvkách vrcholí léto sportovními turnaji Desátý ročník tenisového turnaje čtyřher v areálu
Dušana Běhala stihl prozatím jen základní skupiny
PROSTĚJOV - V netradičně brzkém termínu 4. září 2010 započal
v areálu Dušana Běhala (vedle velodromu Za Kosteleckou ulicí) jubilejní, desátý ročník podzimního
turnaje čtyřher mužů pod záštitou
radního města Prostějov Mgr. Jiřího Pospíšila. Ten do startovní
listiny přilákal hned sedmnáct
kvalitních dvojic. „Posun termínu
turnaje je zapříčiněn daviscupovým utkáním české reprezentace
v Srbsku, která se nemůže obejít
bez vydatné podpory prostějovských fanoušků,“ odůvodnil změnu termínu Dušan Běhal, majitel
areálu.
Za nečekaně podzimního chlad-

ného a zataženého počasí spustily
boje ve čtyřech skupinách systémem každý s každým. Ovšem nepřející počasí umožnilo odehrání
zápasů právě jen v jednotlivých
grupách. Od jedné hodiny po poledni učinil hustý déšť kurty nehratelnými... A tak po dohodě
všech zúčastněných byly vyřazovací boje od čtvrtfinále přesunuty
na TUTO STŘEDU 8. ZÁŘÍ od
15:00 hodin. Ani nepříznivé počasí však nepokazilo výbornou atmosféru, které jak již tradičně napomohlo výtečné domácí pohoštění provozovatele areálu Dušana
Běhala s manželkou Danou. „Poprvé hráči i návštěvníci turnaje

z řad fanoušků a rodinných příslušníků mohli využít nově zrekonstruované zázemí areálu se
sprchou, umývárnou a WC, které
vzniklo za vydatné podpory a dotace města Prostějov, kterému
bych touto cestou rád poděkoval,“ poznamenal s úsměvem Běhal.
Nestor sportovních kolbišť pan
Vladimír Běhal si musel povzdechnout nad velmi špatným
počasím v tomto roce pro příznivce bílého sportu. „To není možné,
už zase prší!“ A to také byl bohužel nejvystižnější komentář nejen
v rámci tohoto turnaje, ale i celé
tenisové sezóny.
-kš-

6. září 2010

ORLI dřeli doma i ve slovenských Tatrách

PROSTĚJOV - Od 9. srpna,
kdy začala letní příprava
stříbrného celku z uplynulého
ročníku Mattoni NBL BK Prostějov, už uplynuly téměř čtyři
celé týdny a prostějovští Orli se
z první části přípravy, která se
věnovala především kondici,
přesouvají do druhé fáze. V té
na ně čeká deset přípravných
zápasů na dvou turnajích v zahraničí, jednom kempu v
Chorvatsku a jedno domácí
utkání.
„Zatím můžeme být s průběhem
přípravy spokojení,“ konstatoval
na klubovém serveru trenér Peter
Bálint a dále pokračoval: „Dva
týdny jsem s týmem sice střídavě
nebyl, ale to co jsme chtěli, to se
udělalo. Trenéři měli program,
co mají s týmem udělat za mojí
nepřítomnosti. Čtyři týdny té

hrubší přípravy, kde je málo basketbalu a hodně kondice, jsou tak
již za námi.“
Zmíněné první dva týdny, na kterých hlavní trenér Peter Bálint někdy scházel z důvodu své role
asistenta u slovenského národního týmu, tak uběhly pod taktovkami trenérů Lubomíra Růžičky a nově příchozího asistenta
Tomáše Holešovského. Po těchto
úvodních čtrnácti dnech pak následoval týdenní pobyt v Tatrách.
„V Tatrách nám parádně vyšlo
počasí, což je hodně podstatné a
mohli jsme tak řadu tréninků absolvovat i venku. Kromě tréninků jsme absolvovali i dvě vysokohorské vycházky a jedno odpoledne v rámci rozptýlení hráčů
jsme šli do lanového centra. Paradoxně byli někteří hráči z této
činnosti více unavení než z posi-

lovny,“ zhodnotil týdenní soustředění šéftrenér Orlů.
Z Tater, kde už trénoval kromě
Kyla Landryho kompletní tým,
se Orli znovu přemístili do Prostějova, kde měli absolvovat poslední, čtvrtý týden basketbalové
a kondiční přípravy. K týmu se
už připojil i Kanaďan Landry,
který až do poslední chvíle živil
naděje na účast v kanadském
národním týmu na právě probíhajícím MS v Turecku. O
víkendu pak prostějovský celek
vyrazil k první výraznější herní
prověrce na turnaj do Spišské
Nové Vsi, přesněji na pátý ročník Memoriálu Vladimíra Jesenčáka. Tam se museli Orli obejít
bez křídelníka Benase Veikalase,
který je po laparoskopické operaci a ještě asi týden potrvá jeho
rekonvalescence.
-pk-

Basketbalisté začali famózně, obhájili
prvenství na turnaji ve Spišské Nové Vsi
Už popáté se ve Sportovní hale
ve Spišsaké Nové Vsi uskutečnil „Memoriál Vladimíra Jasenčáka“. Po celý víkend bojovalo kvarteto mužstev nejen o
cennou trofej, ale hlavně o dobrý pocit z potřebné herní
prověrky před startem nové sezony. A ten mohou mít Orli zatím pozitivní. Stejně jako před
rokem totiž celé klání ovládli!
Prostějovský tým dosáhl pod
vedením trenéra Petera Bálinta
tří výher a zaslouženě na turnaji
opanoval.
Zastal Zielona Góra - BK
Prostějov 62:69 (6:18, 24:32,
37:52)
Body BK Prostějov: Landry 17,
Šležas 12, Nicholson 10, Lawrence 8, Dokoupil 7, Bohačík 7,
Tóth 6, Krakovič 2.
V úvodním utkání změřili Orli
síly s polským celkem ze Zielony Góry a vyhráli poměrem
69:62. V průběhu třech čtvrtin
měli svěřenci trenéra Bálinta
nad soupeřem jasně navrch, ale
poslední desetiminutovka utkání hodně vyrovnala. Navzdo-

ry velkému počtu ztracených
míčů, s čímž nebyl kouč příliš
spokojený, utkání dotáhli do
vítězného konce.
XION DUKES Klosterneuburg - BK Prostějov 58:82
(14:16, 24:41, 31:69)
Body BK Prostějov: Landry 16,
Dokoupil 13, Šležas 12, Marek
11, Hyzy 8, Nicholson 8, Lawrence 5, Bohačík 5, Krakovič 4.
Po pátečním, úvodním vítězství
prostějovského celku proti polskému týmu čekal na hráče BK
Prostějov další zahraniční soupeř. Tentokrát to byl rakouský
celek XION DUKES Klosterneuburg. Ačkoliv byla úvodní
čtvrtina zápasu poměrně vyrovnaná 16:14, v dalším průběhu
dnešního utkání získali Orli jasnou převahu a v polovině utkání
už tak vedli poměrně komfortním náskokem (41:24), který
před závěrečnou desetiminutovkou narostl na úctyhodných
třicetosm bodů za stavu 69:31
pro naše Orly. V poslední čtvrtině dal trenér Bálint odpočinout tradičním oporám a na hři-

ště se dostali prostějovští mladíci včetně Vojtěcha Bratčenkova, který nastoupil po půlroční
pauze způsobené zraněním kolene. Utkání tak skončilo poměrem 82:58.
Spišská Nová Ves - BK Prostějov 84:94 (17:25, 31:47,
55:70)
Body BK Prostějov: Landry 25,
Šležas 17, Krakovič 12, Marek
11, Lawrence 10, Nicholson 8,
Bohačík 5, Dokoupil 4, Hyzy 2.
Třetího vítězství na slovenském
memoriálu dosáhli basketbalisté Prostějova proti domácímu
výběru. V tomto utkání, které se
podle slov prostějovského lodivoda spíše podobalo jinému
sportu než basketbalu, si hráči
důkladně procvičili střelbu z linie trestných hodů. V průběhu
utkání totiž proměnili 38 ze 47
trestných hodů což byla téměř
polovina našich bodů. V utkání
Orli od začátku vedli a i přes veškeré snahy domácího celku o
zvrat v tomto zápase jsme i proti třetímu soupeři uspěli a to
poměrem 94:84.
-pk-

V Kostelci se koná SEMO CUP 2010
KOSTELEC NA HANÉ – Už
tuto sobotu 11. září se mohou
příznivci házené těšit na kvalitní souboje v rámci tradičního házenkářského turnaje
-„SEMO Cup 2010“, který se
každoročně koná v Kostelci
na Hané. Letos se jej kromě
domácího prvoligového celku zúčastní také další účastníci druhé nejvyšší soutěže junioři Karviné, rezerva Jičína a nováček soutěže, družstvo Šumperka. Hrát se ve
Sportovní hale začne v 9:00,
slavnostní vyhlášení je naplánováno na 16:30 hodin.
„Jelikož upřednostňuji kvalitní
soupeře, jsme rádi, že Semo
Cup bude kvalitně obsazený,“
uvedl Alois Jurík, trenér kosteleckých házenkářů s tím, že junioři Karviné patří k prvoligové špičce a ani tým Šumperka trenér 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 posilo-

val. „Aspirantem na vítězství je
určitě i béčko Jičína. U něj i u
Karviné však záleží, v jakém
složení dorazí,“ přidal Petr
Kudláček, starosta TJ a šéf
házenkářského oddílu v Kostelci na Hané. „Právě od juniorek se dá očekávat rychlá, dynamická házená, naopak naše
mužstvo se Šumperkem bude
sázet na protřelejší prvky.
Určitě se popereme o co nejlepší umístění. Osobně bych byl
rád, kdybychom konečně porazili Šumperk, se kterým se nám

na tomto klání tradičně nedaří,“ sdělil Kudláček s tím, že
celý klub srdečně zve všechny
fandy nejen kostelecké házené.
-pkRozpis SEMO CUP 2010
9:00 hodin Kostelec
na Hané - Šumperk, 10:10 Jičín – Karviná, 11:30 Kostelec
na Hané - Jičín, 12:40 Karviná – Šumperk, 14:10 Jičín –
Šumperk, 15:20 Kostelec na
Hané – Karviná, 16:30 Vyhlášení výsledků

Sáloví fotbalisté, POZOR!
Sdružení futsalových klubů
Prostějovska, o.s.
si dovoluje pozvat vedoucí
popř. zástupce všech týmů na
USTAVUJÍCÍ VALNOU
HROMADU SFK
Prostějovska, o.s.
Termín a místo konání valné
hromady: STŘEDA 8.ZÁŘÍ.
2010 OD 17.00 HODIN
v zasedací místnosti Okresního
fotbalového svazu Prostějov, stadion Za Olomouckou ulicí, Prostějov.
Program: 1. Úvod, zahájení. 2.
Projednání jednacího a volebního řádu valné hromady. 3. Volba mandátové a volební komise,
jmenování zapisovatele a ověřo-

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. Usnesení, 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 – projednání 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
prosím návrhy na členy VV OKF
Prostějov! František Kocourek
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Na dosud suverénní tým si nepřišly ani Vrahovice

HANÁ POKRAČUJE VE VÍTĚZNÉM TAŽENÍ
SOKOL VRAHOVICE - TJ
HANÁ PROSTĚJOV
0:2 (0:2)

Branky: 14. Cibulec, 21. Mašík
Rozhodčí: Kořistka - Menšík,
Krutovský.
Žluté karty:Kreuz – Šindler, Konečný
Diváků: 80
Sestavy týmů
Sokol Vrahovice: Prachař - Kreuz (78. Studený), Kyselý,Šmíd,
Procházka – Gábor, Šedivý, Tomeček, Smička (63. Můdrý) Dvořák, Dostál
Trenér: Libor Vymazal
TJ Haná Prostějov
Pastyřík - Mikeš, J. Zbožínek, M.
Kolář, Chum – Šindler, Mašík,
Krupička (76. Jančiar), Trnavský - Cibulec (89.D. Kolář), Konečný (85. Sedláček).
Trenér: Daniel Kolář
VRAHOVICE - Páté dějství
skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS svedlo proti
sobě v prestižním regionálním
derby dva prostějovské týmy –
Hanou a příměstské Vrahovice.
Zatímco domácí se dvěma body
za remízy se letos krčí až na dva-

náctém místě, hosté společně s
Kostelcem na Hané a „béčkem“
Konice drží vedoucí postavení v
tabulce. Na promáčeném trávníku se však leckdy kvality týmů
mažou, což však nebyl tento
případ...
Domácí sice už ve 4.minutě
ohrozili branku Pastyříka, ale
Tomeček z voleje střílel nad. O
minutu později střílel za hranicí
vápna už přesněji Kyselý, ale jeho střelu vyrazil Pastyřík na roh.
Prostějovští se na těžkém terénu
rozehrávali pomalu, ovšem o to
úderněji. Hned ve 14.minutě
Haná svoji první šanci zužitkovala, když Šindler poslal pas Cibulcovi a ten při souboji s obráncem přehodil vyběhnuvšího
brankáře Prachaře - 0:1. V následující minutě pronikl sólově
přes půlku hřiště hostující Zbožínek, ale domácí obránce jeho
střelu srazil a míč jen těsně minul odkrytou polovinu Prachařovy brány. Ve 21. minutě to už
bylo o dvě branky. Krupička vybojoval míč na levém křídle,
přihrál jej Trnavskému, který ve
skluzu posunul Mašíkovi a ten z
hranice vápna obstřelil Prachaře
– 0:2. Ve 29. minutě poslal opět
hostující Krupička míč Cibulco-

ohlasy trenérů

Libor Vymazal - Sokol Vrahovice:
„Dostali jsme dva góly a sami kontaktní nedali. Druhá půlka byla
plichtová. Hrajeme každý zápas v jiné sestavě a to je velký problém.“
Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Zasloužená výhra, když jsme ovládli první poločas jak herně tak
i výsledkově. Rozdíl mohl být větší i když se domácí dostali do
dvou vyložených šancí, které vychytal brankář Pastyřík. Druhý
poločas z naší strany přinesl mnohem menší kvalitu, domácí nás
přehrávali ve středu hřiště, ale do vyložených šancí jsme je nepustili.“
-olvi, který obešel domácího obránce, ale jeho střela minula
branku. Hned posléze pak vybojoval míč Konečný, našel Trnavského, ale ten neměl obuté
střelecké kopačky a minul branku. Domácí zahrozili ve 42. minutě, kdy Dostálovu střelu
zblízka vyrazil Pastyřík na čáře
na roh, avšak na skóre se před
odchodem do šaten už nic nezměnilo.
Ve druhém poločase kvalita hry
mírně upadla, i když se domácí
snažili vstřelit branku. V 52. minutě chybovali hosté v záloze a
k míči se dostal Tomeček, ale jeho sólo skončilo vedle branky. V
67. minutě chtěl překvapit Prachaře střelou z dálky hostující

Konečný, couvající strážce vrahovické svatyně před čarou míč
chytil. V 70. minutě poslal hostující Zbožínek bezmála čtyřicetimetrový pas Trnavskému, ale
jeho sólo golman Prachař nadvakrát zneškodnil. O pět minut
později střílel za vápnem domácí Dostál, jeho střela se však
nevešla mezi Pastyříkovy tyče.
V samotném závěru hosté taktickou hrou vítězství z rukou již
nepustili.
Na příští zápas v sobotu 11.září
v 16.30 hodin však budou muset
Prostějované ještě vylepšit střeleckou mušku, neboť přijede
mužstvo Všechovic, které drží
střed tabulky. Přijďte povzbudit!
-ol, pk-

1.SK Prostějov nadále suverénní, byť po hubené výhře
Trenér Musil: „Nebudeme všechno vyhrávat rozdílem třídy“
1.SK PROSTĚJOV - SOKOL
PIVÍN „B“ 1:0 (0:0)
hráno v Mostkovicích

Branky: 48. Gryglák
Žluté karty:
25. Roubíček - 34. Králík
Rozhodčí: Krátký - Vitásek, Sedlák
Diváků: 200
Sestavy týmů:
1. SK Prostějov: Krejčí - Ovčáček,
Komárek, Abrahám, Zbožínek –
Kubáč (46. Gryglák), Ballek, Vitásek, Karafiát - Laník (90. Fryšák), Kocourek. Trenéři: Pavel
Musil a Karol Dankovič
Sokol Pivín „B“: Glozar - Svozil,
Glouzar, Buchlák, D. Šišma – T. TUHÝ BOJ. V sobotním duelu mezi prostějovským 1.SK a „béčkem“ Pivína bylo takovýchto tvrdých soubojů o míč k
Žondra, Vrba, Sváček, Z. Žondra – vidění více než dost.
Foto: Zdeněk Pěnička
J. Šišma, Švéda. Trenér: Miroslav
Pluháček
ník (pracovní zaneprázdnění), je- pší, ale i horší zápasy. Tentokrát mi dobrý mač a překvapil mě.
hož nahradil ve středu obrany Ab- jsme se navíc střetli s velice kvalit- Ostatní zahráli v rámci možností.“
MOSTKOVICE/PROSTĚJOV - rahám. Zatímco první pětačtyřice- ním protivníkem, s nímž jsme se na Lodivod prostějovského celku
K již pátému dějství skupiny „B“ timinutovka byla vyrovnaná, ve body opravdu hodně nadřeli. Roz- dále upozornil na fakt, že v příštích
IV. třídy soutěží OFS Prostějov při- druhé půli přidali „domácí“ borci hodně to byl nejfotbalovější tým, týdnech nečeká jeho výběr zrovna
jela na „domácí“ půdu 1. SK Pro- na plynu a pivínská obrana se mě- na který jsme doposud narazili,“ lehké období. „Kluci se rozjedou
stějov do Mostkovic rezerva Pi- la co ohánět. Střelecké štěstí ale uvedl po utkání Pavel Musil, kouč do škol, navalí se pracovní povinvína. Ta si s sebou přivezla i něko- Prostějovanům příliš nepřálo. A 1. SK Prostějov. „Osobně jsem nosti, takže budeme mít stejné prolik hráčů širšího kádru „A“-mužst- tak z jejich pohledu ještěže měl spokojený především s herním blémy jako každé jiné mužstvo a
va a tak se diváci dočkali na tuto kouč Musil šťastnou ruku, když o projevem ve druhé půli, kdy jsme nebude to jednoduché. S rolí favosoutěž vcelku kvalitního herní po- poločasové pauze sáhnul po Gryg- si vytvořili poměrně slušný tlak. A rita se ale musíme vyrovnat, víme,
dívané. Tu sledovala znovu lákovi, který nahradil Kubáče a už to, že nám tam ty góly nespadly, z co se od nás očekává a žádnou úlopoměrně slušná návštěva, a to i po třech minutách pobytu na tráv- toho netřeba věšet hlavu či dělat hu neodmítáme. Není to však úplpřesto se hrálo v netradiční čas v níku vsítil první a jak se později tragédii, spadnou příště. Kdyby- ně jednoduché, poslouchat ze
sobotu dopoledne. Prostějovští fot- ukázalo i vítězný gól! A jelikož z chom dali druhou branku, troufnu všech stran, že prostě musíme vybalisté se i tak mohli opřít o hlasiv- moře dalších příležitostí už druhá si říct, že bychom pak vstřelili ještě hrát minimálně o pět gólů! Já už to
ky zhruba dvacítky skalních fans. branka nepadla, musel se tým další tři,“ bere situaci s nadhledem nějak unese, ale ti mladí kluci to
Tým „modrobílých“ vyběhl k ut- 1.SK spokojit s hubeným, ale za- Musil. Ten se tentokrát vyjádřil i na snáší hůř. Snad se to časem ustálí a
kání po týdenní pauze, kdy měl v slouženým vítězstvím.
dresu jednotlivců. „I když to větši- fanoušci budou rozumní,“ dodal
soutěži volný los a kterou si mužst- „S výhrou, byť jednobrankovou nou nedělám, tak teď si mimořád- Pavel Musil.
vo trenérů Musila a Dankoviče jsem určitě spokojen. Nás sice po- nou pochvalu zaslouží Marek Ab- Tuto sobotu 11. září zajíždí 1.SK
zpestřilo přátelským duelem v řád někdo staví do role nějakých rahám, který v našem mužstvu pl- Prostějov do Brodku u Prostějova,
Určicích proti tamnímu „béčku“ se favoritů, kteří musí vše vyhrávat o ní roli univerzála a nastupuje tam, kde se od 13 hodin utká v rámci hosmírným výsledkem 3:3. V se- čtyři, pět branek, ale to tak nejde. kde je třeba. Tento zápas odehrál na dových slavností s tamním
stavě 1.SK tentokrát chyběl Olej- Tak jako každé mužstvo, máme le- postu předstopera, kde zahrál vel- „béčkem“!
-pk-

1.SK PROSTĚJOV chce postupovat

Už i i s novým sponzorem v zádech

PROSTĚJOV - Jak informujeme na straně 13 v dnešním
„TRHÁKU TÝDNE“, získal
mužský tým fotbalistů 1.SK
Prostějov nového partnera,
kterým se stal známý internetový server SEZNAM.CZ.
Právě tato značka se už v sobotním utkání na půdě rezervy Brodku u Prostějova objeví na dresech
svěřenců trenérské dvojice Musil
- Dankovič, kteří v úvodu soutěže
ještě neztratili ani bod a po pěti
neúplných kolech tak suverénně
vedou pořadí skupiny „B“ IV.
třídy Okresního fotbalového svazu. „Myslím, že v týmu se vytvořila dobrá parta a s prací trenérů i
přístupem kluků jsme zatím maximálně spokojení,“ neskrývá
pozitivní dojmy z dosavadního
průběhu rozehraného ročníku
první muž prostějovského 1.SK

Jiří Kocourek. Právě on Večerníku potvrdil i onu radostnou
zprávu v podobě získání exkluzivního partnera pro v létě obnovený „A“-tým.
Jak se vůbec zrodila spolupráce
titulárního názvu jedné z nejvyhledávanějších adres na internetu
s klubem, který se po čtyřleté
pauze teprve hlásí o své místo na
slunci? „Tato spolupráce byla nějakým způsobem předjednána již
v dřívější době a teď došlo k podpisu kontraktu, který zní prozatím na jeden ročník,“ prozradil Jiří Kocourek, že logo Seznam.cz
nebude na dresech jen tak z nahodilého výkřiku do tmy. Podrobný
obsah smlouvy pochopitelně ani
jedna ze stran prozradit nechce,
podle slov Kocourka se však jedná o finanční plnění reklamní
smlouvy ve standardním duchu.

„A z toho budou pokryty prakticky veškeré náklady prvního mužstva, který je tak v tom základním duchu minimálně na tuto sezónu zajištěn,“ sdělil šéf prostějovského oddílu. „Samozřejmě
se nebráníme ani dalším spolupracím. Pokud by případně měl
zájem někdo další, podpořit prostějovský fotbal, budeme skutečně velmi rádi a získané prostředky bychom použili na rozvoj klubu,“ vzkazuje Jiří Kocourek,
podle něhož je mužstvo je po materiální stránce zabezpečeno skutečně dostatečně, horší situace už
je po stránce tréninkové a donedávna také zázemí. „Díky panu
řediteli Městské haly-Sportcentra
DDM Ivanovi Nedvědovi už
však mají hráči alespoň stálou
šatnu. Jinak čekáme na vybudování zázemí a renovaci tréninko-

vých ploch na zadních hřištích Za
Hloučelí, kde v současné době
trénujeme. Mistrovská utkání,
jak známo, pak hráváme v Mostkovicích.“ Podle našich informací by se události kolem rekonstrukce zmíněných hřišť mohly
posunout ještě do kalendářního
konce roku. Připomeňme, že
stejně jako areál Za místním nádražím, i tento někdejší vedlejší
„pomocník“ stánku ve Sportovní
ulici, patří nyní pod správu Fotbal
Prostějov, jehož představitelé nedávno obdrželi dotaci od Evropské Unie, která má posloužit minimálně k oživení někdejšího tradičního střediska rekrutované
mládeže.
Exkluzivní rozhovor s Jiřím Kocourkem na aktuální témata kolem 1.SK Prostějov najdete v
příštím čísle Večerníku.
-pk-
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Další konické body přišly po „standartkách“ Gólman VÍTEK opět mění působiště, Vrchovina
SOKOL KONICE - HFK TŘE- exekuci rohového kopu se postaBÍČ¨2:1 (1:1)
vil Rajnoha a asi nikdo nečekal, co
za chvíli nastane. Ofenzivní záloBranky: 13. Rajnoha, 69. Vala - žník Konice totiž skóroval přímo z
42. Sehnal
rohu a poslal domácí do vedení Rozhodčí: Jar. Beneš - Žilka, Svo- 1:0. Hostům nic nepomohly proboda
testy vůči hlavnímu rozhodčímu
Žluté karty:
Řehák, J. Benešovi, který podle nich přehléNavrátil, Hlouš - Beer, Chlup
dl nedovolený zákrok ve vápně.
Diváků: 150
Gólem povzbuzená Konice se sice
Sestava Konice:
tlačila před hostující svatyni, ale do
Kmecík - Koutek, Řehák, Vala, P. vyložené šance se dostávala jen ztKřeček - J. Navrátil (85. Směták), ěžka. Pozorně pracovala ale i doRajnoha, Klobáska (78. Schön), mácí ofenzíva a tak Třebíč vážněji
Blaha - Voral - Hlouš (89. T. Kře- ohrozila domácí branku až po půlček)
hodině hry, kdy centr Komínka do
Trenér:KAREL PRO CHÁZ-KA
velkého vápna prodloužil hlavou
Novotný na Flekala, před ním ale
KONICE/PROSTĚJOV
- včas sebral míč dobře pozičně poV sobotu dorazil do konického are- stavený Kmecík v brance doálu „Pod Kučerákem“ tým z Vyso- mácích. Hostům se ale přece jen
činy, který se prokázal doposud nej- podařilo do konce poločasu vyrovvyššími kvalitami. Třebíčský celek nat. Ve 42. minutě odkopnutý míč
v úvodních kolech sice ani jednou domácích na půlící čáru ihned ponevyhrál, zato však nepoznal byť slal zpět do vápna Flekal, Kopouze jediného přemožitele! Čtyři mínek hlavou našel před Kmeremízy v řadě z něj udělaly hodně cíkem úplně volnou posilu z Blannevyzpytatelného protivníka. Půl- ska Sehnala a ten vyrovnal na 1:1.
druhá stovka diváků nakonec vidě- O dvě minuty později ještě vyzval
la poměrně kvalitní a především Novotný svojí přihrávkou k zakovyrovnané střetnutí, v němž byli nčení Durdu, jeho střelu zpoza
nakonec šťastnější domácí. Za- vápna ale Kmecík s námahou vyjímavostí je, že všechny tři góly razil na roh. Úvodní půle tak skopadly ze standardní situací, které nčila smírem.
tak bez nadsázky zápas rozhodly. A vyrovnaný byl také druhý poloVítěznou branku si nakonec řipsal čas. Třebíč sice mohla jít do vedení
stoper Vala, ovšem ta Rajnoha by- v 55. minutě, kdy Pacholík svojí
la určitě exkluzivnější - padla totiž přihrávkou ideálně našel ve velkém
přímo z rohového kopu!
vápně domácích Durdu, ten ale
Vstup do utkání vyšel mnohem lé- tváří v tvář Kmecíka nepřekonal. A
pe fotbalistům Konice, kteří moh- tak si vzali slovo fotbalisté Konice.
li skórovat již v 10. minutě, kdy Konkrétně stoper Vala. Běžela 69.
kapitán Voral, nezvykle působící minuta, kdy po rohovém kopu se
jako podhrotový forvard, prošel z mezi obránci Třebíčských prosapravé strany hřiště do velkého dil Vala, od něhož se míč odrazil
vápna Třebíčských, v dobré pozici za záda Beera - 2:1! Následně v
ale mířil těsně vedle vzdálenější 75. minutě měl tutovku na noze
tyče Beerovy branky. Ve 13. mi- domácí Blaha, mířil však pouze
nutě už však bylo všechno jinak. K do nohy dobře postaveného Bee-

ra. V poslední čtvrthodince hektického utkání se Třebíč snažila o
vyrovnání, ale Pacholík v 81. minutě, kdy se dostal k odraženému
míči po centru z pravé strany,
Kmecíka tváří v tvář nepřekonal.
O dvě minuty pozdějiměla Třebíč
výhodu přímého volného kopu
zpoza velkého vápna, Sehnal
však mířil mimo tyče Kmeníkovy
branky. Pojistku na konický triumf mohli dát střídající hráči.
Schön našel v poslední minutě
Tomáše Křečka, který však na třebíčského gólmana nevyzrál. Domácí to však mrzet nemuselo, tři
body už jim nikdo nesebral. A Konici tento zisk posunul na druhé
místo divizní tabulky!
„Byly to hodně vydřené bodíky,“
oddechnul si po utkání Karel Procházka, trenér Sokolu Konice.
„Třebíč byla určitě nejsilnějším
protivníkem, s nímž jsme doposud v této sezoně hráli. Každý
souboj nás stál poměrně dost sil,
dlouho jsme bojovali s jejich neprostupnou obranou. Naštěstí
nám vyšly dvě standartky a vyrovnaný zápas jsme strhli na svoji
stranu,“ mnul si ruce Procházka,
vědom si, jak se jeho svěřenci na
výhru skutečně nadřeli. „Několikrát nás musel zachránit Kmecik,
který předvedl tři výborné zákroky. Výborný zápas odehrál Klobáska a na hrotu se statečně rval
Hlouš,“ vyzdvihl konický lodivod netradičně jednotlivce. Z posunu na druhou pozici skupiny
„D“ však takzvaně vědu nedělá.
„V předminulé sezoně už jsme
byli po sedmi kolech i první, takže ono ani není co komentovat.
Až budeme druzí třeba čtyři kola
před koncem, můžeme se o tom
pobavit. Do té doby nás ale čeká
spousta práce,“ drží Procházka
tým nohama pevně na zemi. -pk-

bude letos už jeho čtvrtým klubem!

„V zimě se ale do Konice vrací,“ plánuje K. Procházka
PROSTĚJOV - Fotbalový
brankář Jan Vítek znovu
mění své působiště. Čtyřiadvacetiletý talentovaný
gólman v uplynulém týdnu
opustil řady Sokola Konice
a minimálně do konce podzimní části probíhajícího
ročníku se stal členem nováčka stejné skupiny divizní soutěže SFK Vrchovina. Svým nedávným spoluhráčům se však do cesty
nepostaví, neboť Koničtí
se již s tímto sloučeným
oddílem z Nového Města
na Moravě a Radešínské
Svratky utkali v prvním
kole. Pro Vítka jde v letošním kalendářním roce již
o jeho čtvrté angažmá...!
Odchovanec prostějovského LeRKu, který má za sebou i působení v 1.FC Synot, nejdříve zamířil ze
zkrachovalého Protivanova hostovat do Vyškova, jemuž vypomohl k uhájení
divizní příslušnosti, aby v
létě přestoupil do Konice.
V tomto týmu měl původně
nahradit dlouholetou jedničku Petera Kmecika,
avšak po jeho setrvání bojoval jen o post dvojky. A
tak přijal zavděk nabídkou před víkendovým kolem posledního celku čtvrté nejvyšší soutěže. Jak ale
Večerník ujistil konický lodivod Karel Procházka, s
Vítkem opět počítá do zimní přípravy.

„Se současným trenérem
Vrchoviny Zemanem nás
pojí přátelství, takže když
mi volal a požádal mě o
výpomoc, že by potřeboval
gólmana, souhlasil jsem.
Navíc jsem Honzovi po jeho
letním příchodu do Konice
slíbil, že pokud si nevybojuje pozici jedničky, v případě
nabídky jej uvolním. A tak
se i stalo, Vítek bude v SFK
Vrchovina hostovat do konce tohoto kalendářního roku,“ prozradil k aktuální
změně v hráčském kádru Sokola Konice Karel Procházka. „Nejdůležitější bylo, že
jsem v Konici nechytal. S
´áčkem´ jsem jezdil na venkovní zápasy jako náhradník, za béčko jsem nastupoval jen v domácích utkáních,“ nechal se slyšet samotný gólman. „Jednání
probíhala hladce. Chtěl bych
poděkovat zejména Karlu
Procházkovi a Jiřímu Kučerovi, že nám vyšli vstříc v
posílení na citlivém postu,“
uvedl zase v médiích Richard Zeman, trenér Vrchoviny. Podle jeho dalších slov
by měl Vítek zaujmout v
tomto celku post brankáře
číslo jedna. „To mu může jedině prospět,“ kvituje tento
plán Procházka. „Do zimní
přípravy totiž Honza naskočí znovu s námi a podle toho,
v jaké bude formě a jaká bude u nás situace s gólmany,
uvidíme, jaký bude jeho da-

lší vývoj. V každém případě
my s ním nadále počítáme,“
ujistil konický kouč, že služeb věkem stále ještě mladého, ale již dostatečně zkušeného brankáře se vzdát nehodlá. Navíc ani teď se
Vítek úplně neloučí. S novými spoluhráči totiž bude
trénovat jen dvakrát týdně,
další dva dny se bude připravovat se svými dosavadními
parťáky. Ve zbytku první poloviny letošní sezony už
však branku Konice bude
hájit „pouze“ dvojice Kmecik - Hradil v záloze s mladičkým talentem Vojtěchem
Nakládalem, který má podle
expertů před sebou velice
slibnou perspektivu. „Oba
první dva brankáři mají nadstandardní divizní úroveň a
co se týká Vojty, tak je to
skutečně obrovský talent,
který se s námi připravuje už
několik týdnů. Na to, že mu
teprve bude šestnáct, to má v
hlavě srovnáno a ví, že jeho
doba přijde. Už teď by však
mohl s přehledem chytat
krajský přebor,“ upozorňuje
Karel Procházka na možnou
budoucí hvězdu mezi třemi
tyčemi.
Kormidelník
konického
souboru Večerníku dále prozradil, že do přípravy „A“mužstva byl zařazen i další
mladý talent, teprve šestnáctiletý střední záložník
Petr Vydržel. Naopak jednou nohou na odchodu byl

velezkušený zadák Jaroslav
Rus! „Trenér Vrchoviny Zeman měl zájem i o stopera a
jelikož v našem mužstvu
momentálně dostávají přednost Řehák s Valou, přišla
řeč právě na Jardu Ruse. Jelikož se však jedná o nesmírného konického patriota, asi by se mu na Vysočinu
ani nechtělo a navíc má v
současné době určité zdravotní potíže. Z této transakce tak s největší pravděpodobností nic nebude,“ informoval Procházka, který
nám dále prozradil, že ani
žádné další změny v
hráčském kádru nejsou na
pořadu dne. „Sice několik
hráčů volalo, že by mělo
zájem v Konici působit, ale
všem jsem řekl, ať to zkusí v
zimní pauze. Momentálně
nechceme a ani nemáme důvod něco měnit,“ dodal
kouč s tím, že úvod sezony
jeho výběru vyšel, což dokazuje postavení na samém
čele tabulky i pohárový postup do třetího kola Ondrášovka Cupu. „Nebudeme
ani nikoho pouštět,“ uklidnil Karel Procházka na druhou stranu ty příznivce, kteří by se obávali jakéhokoliv
„výprodeje“. „My musíme
především pokračovat v načaté práci a na vydařené výsledky navázat. Sezóna je
teprve na začátku,“ tlumí
tamní stratég případný optimismus.
-pk-

Krajská šlechta měla na programu dvě kola, ve středu přijde na řadu DERBY

Kralice vyhrály už čtyřikrát v řadě, poskočily do čela!

1.HFK OLOMOUC „B“ - FC
KRALICE NA HANÉ
0:2 (0:2)
Branky: 18. O. Petržela, 24. Poláček
Rozhodčí: Dubravský - Boháč, Kubec
Žluté karty:Matula, Z. Petržela
Diváků: 100
Sestava FC Kralice na Hané:
Kofroň - O. Petržela, Trnavský, Kocourek, Dostál (50. Matula) - Liška,
Růžička, Poláček, Homola - R. Petržela (84. Lehký), Borovský (71. Z.
Petržela)
Trenér: František Jura.

OLOMOUC-HOLICE/KRALICE NAHANÉ - Fotbalisté Kralic, kteří se musejí ve třech
duelech obejít bez potrestaného Valtra, v předehrávce 14. kola Přeboru
Olomouckého KFS zvítězili na půdě
rezervy 1.HFK Olomouc 2:0, když o
svém triumfu rozhodli hned zkraje
utkání. Jelikož domácí na dvě trefy
Ondřeje Petržely a Poláčka nezareagovali, poskočily Kralice na Hané až
na nejvyšší příčku tabulky! Zápas,
který se nakonec odehrál na umělé
trávě v Holici (standardní hřiště
„béčka“ 1.HFK v Hodolanech bylo
podmáčené), sice nepřinesl bůhvíjakou kvalitu, hostům to nakonec v důsledku až tak vadit nemuselo.
Oba týmy se musely vyrovnat se silným poryvem větru, jenž vedl k
mnoha nepřesnostem. První povedená akce tak přišla až v 18. minutě a
hned z toho byla vedoucí branka.
Centr Ondřeje Dostála z levé strany
našel až na zadní tyči Ondřeje Petrželu, který v pádu zařídil Kralicím
vedení – 0:1. Uběhlo pouze šest minut a hosté se radovali podruhé. Byl
to opět Ondřej Dostál, který našel v
šestnáctce soupeře zcela nehlídaného Poláčka, který z hranice penaltového puntíku uklidil míč do sítě 0:2. Ve 33. minutě mohlo být pro domácí ještě hůř, ale samostatný únik
Marka Lišky zlikvidoval holický
brankář Pavelka. Jeho spoluhráči si
vytvořili za první pětačtyřicetimutovku jedinou příležitost, kterou
ovšem zlikvidoval pozorný Kofroň.
Po přestávce převzali iniciativu domácí a hrálo se převážně na polovině
Kralic, které už jen vyčkávaly na
rychlé brejky. V úvodu druhé půle se
dvakrát ocitl v nadějné pozici střídající Jíša, ale jeho pokusy skončily mimo hostující svatyni. Zatímco tedy
rezerva 1.HFK začala kombinovat,
jejich akce byly rázem přesnější,
Kraličtí hráli zkušeně, soustředili se

na defenzívu, z níž vyráželi k rychlým brejkům. Jeden takový trestuhodně promarnil Zdeněk Petržela.
Na výhře jeho celku to ale nemohlo
nic změnit.
„Přiznám se, že utkání se mi moc nelíbilo... Bylo to takové zvláštní, rozhárané, bez drajvu, atmosféry, navíc
skutečně za hodně silného větru. Řekl bych to tak, že jsem spokojen se
ziskem tří bodů, ale jinak z toho dobrý pocit nemám,“ neskrýval po utkání menší rozčarování František Jura, lodivod kralických fotbalistů.
„Naštěstí nám vyšel vstup do utkání,
díky kterému jsme si zajistili dvoubrankový náskok a zbytek zápasu už
jsme zvládli zejména díky svým
zkušenostem,“ dodal Jura.Ten se pro
Večerník vyjádřil i k chybějící opoře
Valtrovi, jenž byl v minulém kole
zbytečně vyloučen za oplácení a od
disciplinární komise Olomouckého
KFS obdržel trest na tři zápasy! „Už
v jarní části nám ze stejného důvodu
chyběl čtyřikrát, není se to opakovalo... Osobně z toho vyvodím důsledky a hráč ode mě dostal napomenutí
s výstrahou. Jestliže by se to opakovalo, měl by velkým problém, vrátit
se zpět do sestavy,“ neskrýval rozhořčení kouč FC Kralice na Hané, který proti vynesení trestu neměl sebemenších námitek. „Naopak jsem čekal, že by mohl dostat ještě větší flastr! Je to obrovská nedisciplinovanost
a to je špatně,“ doplnil svůj pohled
František Jura.
SPARTAK VTJ LIPNÍK NAD
BEČVOU - FC KRALICE NA
HANÉ 0:3 (0:2)
Branky: 18., 29. Z. Petržela, 67.
Borovský
Rozhodčí: Januš - Křepský, Kubíček
Diváků: 200
Sestava FC Kralice na Hané: Kofroň - O. Petržela, Trnavský, Kocourek, Liška – R. Petržela, Růžička (78.
Homola), Poláček, Matula - Z. Petržela (50. Borovský), Dostál (67.
Lehký)
Trenér: František Jura.

LIPNÍK NAD BEČVOU – K
víkendovému mači zajížděli kraličtí
fotbalisté v sobotu na trávník posledního celku tabulky a nováčka soutěže do Lipníku nad Bečvou. Vzhledem k postavení obou mužstev byl
favorit duelu jasně daný, ale sám
kouč Kralic na Hané František Jura
upozorňoval na skutečnost, že domácí nehrají špatný fotbal. Jen nesbírají body... A jeho slova se

víceméně potvrdila.
V úvodu utkání se Lipník snažil, byl
aktivní, ale jeho snaha končila před
pokutovým územím hostujícího celku. Ten postupně začal přebírat iniciativu, za což byl v 18. minutě
odměněn první brankou, když z dobrých třiceti metrů zaskočil domácího
brankáře ostrou přízemní střelou,
která navíc před gólmanem ještě
skočila a zaplula do sítě, Zdeněk Petržela - 0:1. Hosté byli od této chvíle
lepším mužstvem a bylo jen otázkou
času, kdy se znovu prosadí. Ve 29.
minutě to byl opět Z. Petržela, jenž
vybojoval míč na polovině hřiště, posunul ho do levé strany na Ondreje
Dostála, který se výborně prosadil
přes dva domácí hráče až do vápna
soupeře a nezištně vrátil zcela volnému Zdeňku Petrželovi, který podruhé zavěsil - 0:2. Ještě do poločasu
měly Kralice minimálně dvě
výborné příležitosti ke zvýšení vedení, ale Poláček ani Dostál své šance
neproměnili.
Do druhé půle nastoupil místo dvougólového střelce Zdeňka Petržely
překvapivě Marek Borovský, avšak
záhy se ukázalo, že to byl od kouče
Jury povedený tah. I tento forvard se
totiž dokázal střelecky prosadit a to v
67. minutě - 0:3. Ještě předtím měli
Kraličtí dvě velké šance a byl to
právě Borovský, kterému chyběl poprvé pověstný vlásek, když míč sebrala z gólové hlavičky lehká teč lipnického obránce. I další střídající útočník Lehký se ocitl ve dvou zcela jasných příležitostech - poprvé trefil v
samostatném nájezdu nohy brankáře
a podruhé ho náhradní domácí gólman, který vystřídal chvíli předtím,
zastavil nedovoleně před vlastní šestnáctkou a musel po deseti minutách
na hřišti pod sprchy. Hosté se však již
nedokázali gólově prosadit a tak konečný výsledek zní 0:3 pro Kralice.
„Myslím, že to byla zasloužená výhra. V prvních deseti minutách jsme
se trochu hledali, ale potom už byl
výkon týmu velmi kvalitní. Domnívám se, že jsme domácí k ničemu nepustili a zcela poprávu jsme si
odvezli tři body. Výborně zahrálo
celé mužstvo, jsem rád, že se znovu
střelecky prosadil Zdeněk Petržela,
který podal velmi dobrý výkon. Ve
druhé půli jsme mohli přidat další
branky, hlavně Jarda Lehký měl dvě
výborné příležitosti a také Marek
Borovský mohl ještě minimálně
dvakrát skórovat. Přes všechny naše
šance si myslím, že domácí nehrají
špatný fotbal, chybí jim podle mého
názoru střelec a lepší finální část hry,“

zhodnotil střetnutí František Jura,
trenér kralických fotbalistů.Aco říká
na skutečnost, že jeho ekipa se ocitla
na vedoucí příčce tabulky? „Vůbec
nic! Je odehráno teprve šest kol a to
není příliš vypovídající tabulka. Až
tam budeme po dvacátém dějství,
můžeme se o něčem takovém bavit,“
tlumí případnou euforii F. Jura.
„Jsem rád, že jsme po dvou úvodních
plichtách čtyřikrát vyhráli, ale tím to
končí. Svoji kvalitu musíme potvrzovat v každém utkání,“ nabádá
kouč k odpovědnosti. Poté ale přece
jen trochu změkčil. „Tak pochopitelně pohled na tabulku je krásný...“

Cenné tři body zajistil Určicím
MLČOCH
SOKOL URČICE - FC
HNĚVOTÍN 1:0 (1:0)
Branky: 26. Mlčoch
Rozhodčí: Straka - Molík, Hampl
Žluté karty:Trajer, Ullmann - Barčík, Chabičovský, Novák
Diváků: 180
Sestava Určic: Nejezchleb - Gottvald, Coufal, Peka (46.Ullmann),
Mlčoch - Javořík, Hatle, Los, Hochman (81. Ján) - Trajer (81. Žídek),
Kiška
Trenér: František Pitron.
URČICE - Po středeční předehrávce
čtrnáctého dějství krajského přeboru
se zdálo, že určická mašina se rozjíždí. Svěřenci trenéra Františka Pitrona sice po velmi dobré první půli
šli s výkonem dolů, ale cennou výhru, která byla již třetí v řadě, už
udrželi. Lví podíl na tom ovšem má
gólman Nejezchleb, který ve
druhém dějství zlikvidoval několik
vyložených šancí soupeře a v poslední minutě dokonce zachránil
svůj tým famózním zákrokem na
brankové čáře! Vítěznou branku tedy vsítil těsně před vypršením první
půlhodiny Mlčoch, když domácí rozehráli nakrátko rohový kop, což
hněvotínkskou obranu zaskočilo a
zcela volný zadák Určic otevřel skóre - 0:1.
„Byl to skutečně zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme
herně dominovali, byli pořád na
míči, vypracovali si šance, dali i gól a
myslím si, že herně jsme byli nad
soupeřem. Do druhého poločasu
jsme vstoupili s uspokojením jako by
si hráči mysleli, že to půjde samo, ale
realita byla trochu jiná. Přestali jsme
bojovat, vázla hra dozadu a začali
jsme naopak mít problémy. Soupeř
přebíral iniciativu, začínal mít herně
navrch a vytvářel si tlak. V naší bran-

ce ale naštěstí stál výborný Nejezchleb, který předvedl několik svých typických zákroků a uhájil čisté konto.
Ve druhém poločase, se ukázalo jak
moc platným hráčem je Martin Peka, který dominoval v hlavičkových
soubojích se soupeřovými vysokými hráči. Po jeho odstoupení už tyto souboje vyznívaly pro soupeře,“
zhodnotil utkání František Pitron,
trenér Určic.
Pitron si prožil hořký návrat...
TATRAN LITOVEL - SOKOL
URČICE 4:1 (1:0)
Branky: 32. Mráček, 57. Fišara,
82.Plánička,91.Seyfreid -68.Javořík.
Rozhodčí: Slabý - Knoll, Zika
Žluté karty:Čep, Mráček - Gottvald,
Trajer, Ján
Diváků: 200
Sestava Určic: Nejezchleb - Mlčoch,
Peka, J. Coufal, Gottvald - Javořík,
Hatle, Los, Hochman (29. Ján) - Trajer, Žídek (59. Kiška)
Trenér: František Pitron.
LITOVEL- Pikantní příchuť měl sobotní duel pátého kola nejvyšší krajské soutěže pro trenéra Františka Pitrona, který ještě před necelým půlrokem vedl Litovel, ovšem tentokrát
se postavil již jako lodivod Určic na

lavičku soupeře. Návrat na známé
místo se mu ale příliš nevydařil... Litovelští fotbalisté, kormidlovaní zase
exprotivanovským koučem Sedláčkem, přehráli Určice po všech
stránkách a zaslouženě zvítězili vysoko 4:1. „Výhra domácích byla
opravdu zasloužená. V prvním poločase byl pro nás výsledek ještě milosrdný,“ nechal se slyšet Pitron. Skóre
otevřel po půlhodině hry domácí
Mráček, k němuž se dostal míč po rohovém kopu, jenž následně zapadl k
levé tyči určické svatyně – 1:0. Také
po přestávce existovalo na trávníku
prakticky jen jedno mužstvo a Litovelští záhy přidali další gól. Perfektní
centr Pavla Kvapila poslal hlavou do
sítě Fišara – 2:0. Poté sice Určice
snížily zásluhou Javoříka, který
Mlčochův nepovedený centr efektně
posunul a míč s pomocí tyče zakotvil
v litovelské síti – 2:1. Dvoubrankový
náskok si domácí vzali zpět po další
standardní situaci, z níž v 81. minutě
skóroval Planička potřetí – 3:1. Konečnou podobu výsledku dal Seyfried – 4:1.
„Výsledek zápasu odpovídá průběhu hry, sice jsme to stáhli na dva jedna a dostali jsme se do hry, ale kdyby
to tak skončilo, nebo se nám podaři-

lo nějak zázračně vyrovnat tak by to
ani neodpovídalo tomu co jsme tady
předvedli. Hráli jsem velice bojácný
fotbal a první poločas byl z naší strany přímo katastrofální, kluci si pořádně nenáhráli a jen díky Nejezchlebovi v bráně, poločas skončil jenom
jedna nula, což pro nás byl milosrdný
výsledek. Prakticky prvních třicet
minut jsme čekali kdy to tam spadne.
Špatně jsme řešili herní situace, kdy
jsme naivně zahrávali do autu nebo
na roh a domácí využili standartky
které zahrávali velice dobře, ke vstřelení góĺů. Ve druhém poločase po
snížení na dva jedna jsme se na chvíli
dostali do hry, Měli jsme kombinace
měli jsme situace, kdy jsme šli tři na
tři nebo tři na dva vytvořili jsme si i
šance, ale nedokázali jsme zakončit.
Naopak Litovel využila standartku
ke vstřelení třetí branky a v nastaveném čase po úniku jsme inkasovali počtvrté,“ pokrčil po střetnutí rameny nešťastný lodivod František
Pitron. Kdo jej zná, ví, jak musel v sobotu trpět...
Chuť a náladu si budou moct Určičtí
spravit v neděli 12. září, kdy na svém
trávníku hostí v jediném regionálním
derby této půlsezóny Kralice na
Hané, stávajícího lídra soutěže! -pk-

zprávy od zeleného stolu...!
Sportovně-technická komise
OFS Prostějov na svém 5.
řádném zasedání dne 1. září
2010 rozhodla:
* NESEHRANÉ UTKÁNÍ
- Přeboru OFS dorost Protivanov - Vrahovice, k němuž se
hosté nedostavili, bude sehráno
4. 9. 2010 od 11:00 hodin. Sokol Protivanov předloží doklad
o zaslání změny termínu utkání
Protivanov - Vrahovice do
příštího zasedání.
* ZMĚNY POŘADATELSTVÍ:
- 5. kolo Přeboru OFS-II.třída
Kralice na Hané „B“ - Sokol
Určice „B“ bude sehráno na hřišti v Určicích v 17:00 hodin,
mladší žáci 5. kolo FC Kralice
na Hané - Sokol Držovice bude
sehráno na hřišti v Držovicích
od 9:00 hodin - vše schváleno
po dohodě oddílů.
* ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ:
utkání 8. kola III. třídy TJ Smržice - Haná Nezamyslice „B“

bude sehráno 25. 9. 2010 v
15:30 hodin, utkání 8. kola Přeboru OFS starších žáků TJ Smržice - Haná Nezamyslice bude
sehráno 25. 9. 2010 v 13:00 hodin
* POKUTY STK :
100 Kč
oddílu Sokol Pivín
za nepředložení soupisky „A“mužstva v utkání 4. kola IV.
třídy, skupiny „B“ Pivín „B“ Ivaň dle RS čl. 23, bod 7
100 Kč oddílu FC Morávia
Doloplazy za nedoručení zápisu o utkání 3. kola IV. třídy, skupiny „B“ Doloplazy - Hrubčice
dle RS čl. 23, bod 7
Zapsal Pavel Peřina, sekretář
OFS, odsouhlasil Ladislav
Dvořáček, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém 4. řádném zasedání dne 2. září 2010 rozhodla:
- dle DŘ 1/7b o udělení nepodmíněného trestu pro Zbyňka Lišku (Sokol Otaslavice) na 3
soutěžní utkání od 29. srpna

2010, dle DŘ 1/6a o udělení nepodmíněného trestu pro Stanislava Šmída (FC Kralice na
Hané) na 2 soutěžní utkání od
29. srpna 2010, dle DŘ 1/5a o
udělení nepodmíněného trestu
pro Martina Musila (Sokol Bedihošť) na 2 soutěžní utkání od
29. srpna 2010, dle DŘ 1/6a o
udělení nepodmíněných trestů
pro Oldřicha Kováře (Sokol
Přemyslovice) a Michala Hamalu (FK Němčice nad Hanou)
shodně na 1 soutěžní utkání od
29.8.2010, resp.30.8. 2010, dle
DŘ 1/1 o udělení nepodmíněného trestu pro Vladimíra Doležela (FC Kostelec na Hané „B“)
na 1 soutěžní utkání od
29.8.2010, dle DŘ1/6a o udělení nepodmíněných trestů pro Jaroslava Šatného (Sokol Brodek
u Prostějova) a Pavla Plachého
(Sokol Otaslavice) shodně na 1
soutěžní utkání od 29.8.2010
Zapsal Pavel Peřina, sekretář
OFS, souhlasil Jaroslav
Čížek, předseda DK
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Klenovická euforie. V sobotním divokém mači slavili domácí vítěznou trefu
stylově a i kouč Válek se ocitl v dýmu.
Foto: Zdeněk Pěnička

DIVOKÉ DERBY V KLENOVICÍCH ROZHODLI DOMÁCÍ V POSLEDNÍ MINUTĚ!

Čechovice třikrát vedly o dvě branky, přesto odjížděly bez bodu...
SOKOL KLENOVICE N. H. – SOKOL ČECHOVICE
5. kolo I.B TŘÍDY OLOMOUCKÉHO KFS, skupina „A“

5:4
(1:3)

branky:47., 90. Kubíček, 32. Sigmund,
74. Všianský, 84. Cetkovský – 20.Bílý, 26.
Kolečkář, 36. Urbánek, 67. Haluza
střely na branku:
14:5
střely mimo branku:
9:1
rohové kopy:
7:3

rozhodčí: Kučera – Štěpánek, Pačanský
žluté karty: 8. Všianský – 50. Horák,
54. Brablec
červená karta:
diváků: 100

KLENOVICE NA HANÉ
(exkluzivně od redaktora)
-V pátém kole skupiny „B“
I.A třídy Olomouckého
KFS hostili klenovičtí fotbalisté v regionálním derby další tým z Prostějovska, čechovický Sokol. A
šlo o souboj, který se jen
tak nevidí! Domácí mužstvo se sice od počátku tlačilo za vítězstvím, vyslalo na
branku svého rivala třiadvacet(!) střeleckých pokusů, avšak hned třikrát
prohrávalo o dvě branky!

Sokol Klenovice na Hané

Pavel Kubíček
Hrdina utkání

Na rozhodující okamžik sobotního derby v I.A třídě si tentokrát museli diváci počkat takřka do poslední sekundy. Domácí snajpr Pavel Kubíček totiž fandy natolik napínal, že si
vítěznou trefu ponechal až do poslední, devadesáté minuty.
V ní se s míčem otočil za šestnáctkou a trefil přesně k pravé
tyči! Jeho euforie neznala v tu chvíli mezí! „Byl to hodně divoký zápas,“ vydýchával Pavel Kubíček své dojmy. „Začátek jsme prosrali, ale pak jsme mákli a
otočilo to,“ řekl pár minutek po závěrečném hvizdu Kubíček. Poté se pustil do popisování rozhodující situace. „Dostal jsem balón, udělal dvě kličky a zkusil to. Už když míč letěl, věděl jsem, že
to tam spadne! Jsme rád, že se mi to povedlo, protože předtím jsem několik šancí nedal. Radost je
tak velká, že se půjdeme opít,“ neskrýval skutečně obrovskou euforii Kubíček, kterého vyzdvihl i
klenovický kouč Zdeněk Válek. „Někdy to tak bývá, že hráč nepromění moře šancí a pak rozhodne. Jak se říká, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kuba bojoval a zasloužil si to,“ poznamenal lodivod na
adresu hrdiny utkání.
-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...
* 5:4 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.

zdravotně
indisponovaní Bílý. A uběhlo jen šest miKolečkář s Haluzou.
nut, když se Čechovice v mizerně hrající obraně doÚvodní minuty zápasu ne- mácích prosadily podruhé.
přinesly na podmáčeném Domácí sice záhy odpovědětrávníku žádnou extra po- li, ale hosté jim ještě do
přestávky přibalili další
sokol klenovice na hané
dáreček na cestu. První půle
tak sice brankově vyStřídání: 84. Staněk za L. Synzněla jednoznačně pro
ka
hosty, ovšem herní proTrenér: ZDENĚK VÁLEK
jev a veškeré statistiky
vypoJozek
vídaly o tom, že
to zasloužené
vedení není.
V ž d y ť
Chytil
Rozehnal
Rušil
všechny

Nakonec utkání nejenže
zachránilo, ale šťastným
gólem Kubíčka v poslední
minutě dokonce strhlo na
svoji stranu. Jen těžko si dovedete představit, jaká eu-

Kubíček
Cetkovský
Všianský
forie
z a chvátila Sigmund
klenoLabounek
vický tým
i přítomné
Urbánek
obecenstvo...
Tolik slávy pokupě bývá snad
jen na světovém
šampionátu! Nebylo tak divu, že
Kvapil
oba týmy odcházely
do šaten za potlesku
Horák
svých skalních příznivců. Přestože defenzíva
nebyla jejich cloubou, fanoušky lačných po gólech
si přišel na své. Vždyť jich
viděl hned devět!
Klenovičtí fotbalisté chtěli
před svými příznivci zdolat
svého rivala, a to i přesto, že
novému kouči Zdeňku Válkovi, který již po prvním kole nahradil odvolaného Petra
Novotného, chyběli dva
hráči. Hostujícímu kouči
Bilíkovi scházel pouze
Chmelík, po první půli
ovšem museli odstoupit

Hruda
Bílý

Haluza

které na trávník vtrhly doslova jako uragán a čechovickou defenzívu zavalily
náporem, který se dal jen stěží udržet. Obzvlášť, když
hned dvě minuty po zahájení
druhé pětačtyřicetiminutovky snížil na rozdíl jediného
gólu Kubíček. Ovšem, jestliže obrana Čechovic se zrovna nepyšní nepropustností, o
té klenovické platilo v sobotu minimálně totéž. Hosté se
dostali prakticky podruhé za
půlku a znovu vedli o dvě
branky! Ani tento momenty
však svěřence kouče Válka
nesrazil. Nadále se tlačili
před čechovickou svatyni a
další snížení na sebe nenechalo čekat. Samotný závěr
pak byl jako z Hitchockova dramatu. Šest minutg
před
koncem
šťastně vyrovnal CetkovŠťastný
ský
a
k d y ž
u ž

Kolečkář

Vinklárek
Brablec

sokol
čechovice
Střídání: 77. R. Fialka za P.
Horáka
Trenér:STANISLAV BILÍK

dívanou a i když si
domácí vytvořili poměrně
výrazný tlak, do vedení šli
hosté. Prakticky hned z první střely na branku, která se
zrodila po dvaceti ze standardní situace, skóroval

HLASY TRENÉRŮ
Zdeněk VÁLEK - Sokol Klenovice na Hané
„Po našem katastrofálním prvním poločase, kdy jsme po našich
hrubých chybách a de facto i dvou vlastních gólech prohrávali
1:3. V kabině jsem musel kluky doslova osprchovat studenou vodou, jak se říká a bouřka pomohla. Hlavně v zadních řadách jsme
půli prospali, takhle se hrát nedá! Po přestávce jsme se naštěstí
dokázali ´zvetit´, kluci se zvedli a i když jsme po druhé brance,
opět inkasovali, hráči znovu zabrali, ukázali bojovnost a srdíčko,
což rozhodlo. Na výhře mná podíl i domácí obecenstvo, které
hráče parádně vyhecovalo.“
Stanislav BILÍK - Sokol Čechovice
„Utkání jsme si prohráli sami. Když vedeme o dvě branky a do

tři trefy hostů se zrodily
spíše po takových pološancích, zatímco domácí zahodili dobrých pět střeleckých
příležitostí.

se zdálo, že si oba týmy rozdělí bod, vzal spravedlnost
do svých rukou Kubíček.
Klenovice mohly slavit divokou výhru 5:4!
Utkání
Do druhé půle vstoupily
sledoval
mnohem lépe Klenovice,
Petr Kozák

konce mnoho nezbývá, nemůžu utkání za žádnou cenu prohrát...!
Bohužel my jsme se zatáhli, začali jsme se bát o výsledek a úplně přestali hrát... Vyvrcholilo to brankou v poslední minutě, která rozhodla o naší porážce. Rozhodující moment? Asi inkasovaná branka na 2:3, ta nám psychicky nepomohla. Přestože jsme
pak ještě dali čtvrtý gól, Klenovice hrály v takové euforii, že to
prostě strhly. Bohužel jejich náporu po přestávce se nám bez
dvou hráčů ze středu pole špatně čelilo. Jak Kolečkář, tak i Haluza museli střídat ze zdravotních důvodů. Že nás domácí vysoce přestříleli, není pro mě takovým překvapením. Máme mladé
mužstvo, s nímž hrajeme zezadu na rychlé brejky. Navíc naše
zápasy jsou jako přes kpírák, máme možná nejlepší útok v soutěži, ale také nejhorší obranu... Z výsledku jsem pochopitelně
zklamaný.“
-pk-

6. září 2010

Víkend v číslech - tabulky
MS DIVIZE, skupina „D“
5. kolo: Napajedla - Velké Meziříčí 0:1 (0:0), Vyškov - Žďár n.S. 2:0 (1:0), Bystrc - Blansko 0:2
(0:0), Rosice - Otrokovice 3:2 (2:2), Konice - Třebíč 2:1 (0:0), Pelhřimov – Hodonín 0:0, Uherský
Brod - Sparta Brno 3:1 (0:0), Vrchovina – Tasovice 2:0 (0:0)
1. Rosice
5 3 1 1 13:6 10
2. Konice
5 3 1 1 8:5 10
3. Blansko
5 3 1 1 10:10 10
4. Velké Meziříčí 5 3 0 2 6:8 9
5. Pelhřimov
5 2 2 1 7:5 8
6. Hodonín
5 2 2 1 4:4 8
7. Žďár n.S.
5 2 1 2 13:9 7
8. Vyškov
5 2 1 2 7:6 7
9. Napajedla
5 2 1 2 8:7 7
10. Uherský Brod 5 2 1 2 4:4 7
11. Sparta Brno 5 2 1 2 6:7 7
12. Otrokovice 5 2 0 3 12:10 6
13. Tasovice
5 1 2 2 5:11 5
14. Třebíč
5 0 4 1 5:6 4

PŘEBOR Olomouckého KFS
15. Vrchovina
5 1 0 4 5:8 3
16. Bystrc-Kníničky5 0 2 3 1:8 2
předehrávané 14. kolo: Oskava - Želatovice 1:4
(1:1), branky: 35. Neset - 25. Koplík, 60. Liška, 65.
Dlouhý, 75. Zehnánek; Litovel - Ústí u Hr. 3:1 (2:0),
branky: 9. Coufal, 33. a 75. Fišara - 65. Dostál, diváků: 250; 1. HFK Olomouc „B“ - Kralice n.H. 0:2
(0:2), branky: 18. O. Petržela, 24. Poláček, diváků:
100; Přerov - Dolany 2:0 (2:0), branky: 24. Machač,
64. Kašpárek; Hranice n.M. - Lipník n.B. 4:3 (2:2),
branky: 7. a 90+3. Chrastina, 19. Zachar, 79. Pokorný - 2. a 56. Stískal, 12. Lošťák, diváků: 38; Určice Hněvotín 1:0 (1:0), branka: 26. Mlčoch, diváků: 180;
Velké Losiny - Zlaté Hory odloženo na 28. září, Kozlovice - Jeseník odloženo na 8. září
5. kolo: 1. HFK Olomouc „B“ - Velké Losiny 3:2
(2:0), branky: Vacek,Tögel, Grézl – Vývoda z
pen., Smrž, diváků: 100; 1.FC Přerov - Želatovice
2:1 (1:1), branky: Kašpárek 2 - Jemelka z pen., diváků: 350; Kozlovice - Hněvotín 0:0, diváků: 200;
Dolany - Zlaté Hory 3:1 (2:0), branky: Štrbík, Dlabal, Smolák – Sklenařík, diváků: 150; Jeseník Ústí u Hr. 2:2 (0:0), branky:Skoupil, Woitek – Juřica, Skařupa, diváků: 80; Lipník n.B. - Kralice
n.H. 0:3 (0:2), branky: Z. Petržela 2, Borovský, diváků: 150; Litovel - Určice 4:1 (1:0), branky:
Plánička, Fišara, Mráček, Seifried - Javořík, diváků: 150; Hranice nM. - Oskava 4:1 (3:1), branky: Ferenc 2, Málek, Březík – Večeřa, diváků: 180
1. Kralice n. H. 6 4 2 0 11:4 14
2. Přerov
6 4 1 1 14:10 13
3. Jeseník
5 3 1 1 9:5 10
4. Hranice
6 3 1 2 14:12 10
5. Oskava
6 3 1 2 15:15 10
6. Želatovice
6 3 0 3 16:13 9
7. Dolany
6 3 0 3 11:10 9
8. 1.HFK Olom. B 6 3 0 3 11:13 9
9. Určice
6 3 0 3 11:14 9
10. Litovel
6 3 0 3 12:15 9
11. Kozlovice
5 2 2 1 9:7 8
12. Velké Losiny 5 2 1 2 17:11 7
13. Ústí u Hr.
6 2 1 3 11:12 7
14. Hněvotín
6 2 1 3 5:7 7
15. Zlaté Hory 5 0 1 4 7:14 1
16. Lipník n.B. 6 0 0 6 5:16 0

I.A TŘÍDA, skupina „B“
5. kolo:Opatovice - Brodek u Př. 8:0 (3:0), branky:
Šigut 3, Klvaňa 2, Bartošík, Pala, Novotný;Klenovice n.H. - Čechovice 5:4 (2:1), branky: Kubíček
2, Cetkovský, Všianský, Sigmund - Haluza 2, Bílý,
vlastní; Bělkovice - Tovačov 4:3 (3:1), branky: P.
Křižánek 2, M. Sklenář, Forejt – Střelec, Dyčka,
Petržel; Dub nad Mor. - Kojetín 0:1 (0:1), branka:
Lízal; Troubky - Jesenec 3:1 (0:0), branky: Gregovský, Vrána, Stoklasek – Konečný; Bělotín Plumlov 2:1 (1:1), branky: Lhotský, Janovský Ševcůj; Náměšť na Hané - Slatinice 5:1 (1:1),
branky: Marhoul 3, Konečný, Pápica - Křižan
1. Sokol Troubky 5 4 1 0 17:8 13 4
2. SK Náměšť na Hané 5 4 0 1 19:6 12 3
3. Slavoj Kojetín web 5 4 0 1 11:5 12 3
4. Sokol Bělotín web 5 4 0 1 10:4 12 3
5. FKM Všechovice 5 2 2 1 17:9 8 -1
6. Sokol Dub n.Moravou 5 2 2 1 9:6 8 -1
7. SK Jesenec 5 2 1 2 8:11 7 1
8. Sokol Klenovice 5 2 1 2 10:15 7 1
9. Sokol Tovačov 5 2 0 3 8:10 6 0
10. Sokol Čechovice 5 1 1 3 14:17 4 -2
11. Oresvo Sokol Plumlov 5 1 1 3 5:8 4 -2
12. SK Slatinice 5 0 3 2 7:12 3 -3
13. SK Bělkovice - Lašťany 5 1 0 4 6:14 3 -3
14. FK Brodek 5 0 0 5 4:20 0 -9

I.B TŘÍDA, skupina „A“
5. kolo: Nezamyslice - Lipová 0:1 (0:0), branka:
nehlášeno; Vrahovice - Haná Prostějov 0:2
(0:2), branky: Mašík, Cibulec; Konice „B“ - Protivanov 3:0 (2:0), branky: Kvapil, Navrátil, Směták;
Radslavice - Všechovice 4:0 (2:0), branky: Šimara, Lukáš, Střelec, Zemánek; Pivín - Býškovice
2:1 (2:0), branky: M. Sedlák,Tydlačka – Mikulík;
Mostkovice - Hustopeče n.B. 1:6 (0:3), branky:
R. Hanák - Blažek 2, Šarkézy 2, Dohnal, Gerla;
Hor. Moštěnice - Kostelec 0:1 (0:0), branka:
Langr
1. FC Kostelec na Hané 5 5 0 0 20:3 15 9
2. Sokol Konice 5 5 0 0 18:2 15 6
3. Haná Prostějov 5 5 0 0 13:6 15 9
4. SK Lipová 5 4 0 1 14:5 12 3
5. Horní Moštěnice 5 2 1 2 13:11 7 -2
6. Nezamyslice 5 2 0 3 11:8 6 -3
7. Tatran Všechovice 4 2 0 2 8:9 6 0
8. Sokol Pivín 5 2 0 3 7:13 6 0
9. Sokol Mostkovice 4 1 1 2 3:12 4 -2
10. FK Býškovice 5 1 0 4 9:15 3 -3
11. Sokol Protivanov 5 0 2 3 4:14 2 -4
12. Sokol Vrahovice 5 0 2 3 3:14 2 -7
13. Sokol Radslavice 4 0 1 3 7:11 1 -2
14. Sokol Hustopeče 4 0 1 3 4:11 1

Pohárovou kanonádu řídil „motor“ RAJNOHA

Fotbalisté Konice postoupili do 3. kola Ondrášovka Cupu
KONICE/PROSTĚJOV Středeční podvečer byl v Konici vyhrazen pohárovému
dění. Místní divizní tým Sokol přivítal ve svém areálu
„Pod Kučerákem“ Valašské
Meziříčí, v té chvíli třináctý
celek protější skupiny čtvrté
nejvyšší tuzemské soutěže.
A právě vzhledem k vydařenějšímu vstupu do sezony (Konici patřila po čtyřech kolech
čtvrtá příčka - pozn.red.) a
výhodě domácího prostředí byli favoritem utkání druhého kola Ondrášovka Cupu přece jen
Koničtí. Obzvlášť, když kouč
Procházka nenaplnil své předzápasové prognózy a namísto
náhradníků poslal do hry až na
jedinou výjimku standardní základní jedenáctku... „Vše vycházelo z uvolnění brankáře
Vítka, který měl původně chytat. Jakmile šel do brány Kmecik rozhodli jsme se vyměnit
pouze Schöna, jemuž se v
novém ročníku zatím moc nedaří. Navíc několik kluků z
béčka a dorostu zápas skrz své
pracovní či studijní povinnosti
nestihlo,“ objasnil změnu svého uvažování Karel Procházka.
Na místo levého krajního záložníka se tak stáhnul forvard
Blaha, jehož na hrotu útoku nahradil Hlouš. V improvizovaném složení naopak přijelo
Valašské Meziříčí, jejímuž
kouči chybělo kvarteto borců.
„Přesto jsme tady chtěli uhrát
lepší výsledek a hlavně zahrát
kvalitnější fotbal. Na domácí
jsme ale vůbec neměli, je to
velké zklamání,“ nechal se slyšet Michal Petružela, asistent
trenéra hostujícího celků, kterým je někdejší ligový zadák
Vítkovic či Opavy Karel Orel.
Zatímco ve střetnutí úvodního
kola Ondrášovky Cupu proti
Zábřehu zaznamenal dvě trefy
Jonáš Navrátil, tentokrát měl
svůj den jiný záložník - ofenzivní duše mužstva Petr Rajnoha. První branku, která byla pro

vývoj utkání hodně klíčová, zaznamenal právě tento šikovný
štírek, kterému v 11. minutě sedl míč přesně na nohu a křížná
rána skončila v protějším rohu
Pospěchovi svatyně - 1:0. A
jestliže do té chvíle se dalo mluvit o vyrovnané partii, tak od
vstřelení první branky existovalo na trávníku jen jedno mužstvo. Na konci druhé desetiminutovky zblokovala hostující obrana střelu Rajnohy, míč
se ovšem odrzail k Hloušovi,
který si věděl rady - 2:0. O šest
minut později ale podnikli hosté rychlý kontr do otevřené
obrany a Zdeněk Horák snížil
na 2:1. Jenže rozjetí domácí
žádné zdramatizování vývoje
utkání nepřipustili. Těsně před
koncem první půlhodiny uklidil Rajnoha Voralův centr a Konice opět vedla o dvě branky 3:1. A jelikož další stoprocentní
příležitosti Procházkova ekipa
zahodila, zamířily oba týmy do
šaten za výše uvedeného stavu.
Také ve druhém poločase pokračoval festival zahozených
šancí. Domácí byli při chuti,
předváděli rychlý, kombinační
fotbal okořeněný řadou narážeček, čemuž hostující defenzíva
nebyla schopna čelit. V zahozených šancích kralovali zejména
Jonáš Navrátil a Hlouš. V 62.
minutě se natěšený konický
soubor konečně dočkal, když
se krásnou akcí blýskl Voral. Po
jeho „hokejovém“ blafáku to
bylo 4:1. Definitivní podobu
výsledku pak dal v 72. minutě
nejlepší hráč na hřišti Rajnoha,
který si vzal příklad ze svého
kapitána, obešel čtyři protihráče a a trefil se přesně k pravé
tyči - 5:1. Zbývající minuty už
se nesly v poklidném duchu,
kdy domácí kontrolovali výsledek a zcela neškodní hosté pokračovali ve svém mizerném
výkonu. Ze zaslouženého postupu se tak radovali fotbalisté
Konice.
„Bylo to hodně jednoznačné ut-

kání. Soupeř nic moc nehrál,
asi přijel ve slabší sestavě a jakmile jsme dali první branku, byl
zápas určený jedním směrem.
Kromě pěti branek jsme měli
ještě několik dalších vyložených příležitostí, spalovali
jsme jednu šanci za druhou...
Naopak hosté si mimo gólu nic
nevytvořili. Myslím, že konečný výsledek je pro Valašské
Meziříčí ještě přijatelným vyjádřením toho, co se dělo na
hřišti,“ ohlédl se za průběhem
devadesáti minut Karel Procházka, trenér Sokolu Konice.
„Máme radost, že jsme postoupili, na druhou stranu bych to
nepřeceňoval. Soupeř k tomu
přistoupil opravdu velmi
laxně... Nevím, jestli je protější
divizní skupina tak slabší, nebo
dnes neměli svůj den, ale bylo
to skutečné jednoznačné,“ zamyslel se nad rozdílnou kvalitou týmů Procházka. S výkonem svých svěřenců byl spokojen. „Bylo to od počátku větší
nasazení od všech hráčů, hráli
jsme agresivně, důrazně a také
kombinačně. Alfou a omegou
pro náš výkon je Rajnoha, to je
motor střední zálohy. Tentokrát
se mu zadařilo a tím stoupla i
výkonnost celého mužstva.“
Lodivod konického souboru se
vyjádřil také ke změně svého
původního plánu, dát větší
příležitost hráčům ze širšího
kádru. „Tím, že odešel Vítek a
řada kluků nemohla nastoupit z
důvodu svých povinností, jsme
vsadili na osvědčené hráče.
Přesto ve druhé půli dostali
příležitost talentovaní dorostenci Bílý a Směták, přičemž
si nevedli vůbec špatně,“ zdůvodnil Karel Procházka obrat
oproti svým předzápasovým
slovům. „Kluci zápas zvládli
perfektně, ale směrem k divizi
to nic neznamená. Pohár je zcela jiná soutěž, tudíž k žádné
přehnané euforii není důvod,“
dodal kouč konických fotbalistů.
-pk-

Sokol Konice TJ Val. Meziříčí

5:1
(3:1)

Branky: 29. a 72. Rajnoha, 11. Jonáš Navrátil, 20. Hlouš, 62. Voral - 26. Z.
Horák Rozhodčí: Sedláček - Kubica, Stloukal Žluté karty: Navrátil, Hlouš Vaculín, Bartecký Diváků: 180
Sestava Konice: Kmecík - Koutek (46. L. Bílý), Řehák, Vala, Křeček - Klobáska
- J. Navrátil (72. Schön), Voral, Rajnoha, Blaha - Hlouš (68. Směták)
Trenér:
KAREL PROCHÁZKA

Na Konici čeká 1.HFK
PROSTĚJOV -Ve 3. kole Ondrášovka Cupu narazí jediný tým Prostějovska v této pohárové soutěži na třetiligový 1.HFK Olomouc. Hrát
se bude ve středu 22. září opět v areálu „Pod Kučerákem“. Jaké jsou
šance Konice na další postup, který by jim vynesl vysoce atraktivní
duel proti Jablonci?
„Upřímně? Asi hodně malé...,“ reagoval Karel Procházka, trenér konického celku. Ten se ostatně opakovaně nechává slyšet, že Pohár
ČMFS je něčím navíc, takzvaně odměnou pro hráče. Prioritou prý výhradně zůstává účinkování v divizi. Ovšem již samotná sestava ve
středečním duelu proti Valašskému Meziříčí naznačila, že tomu až tak
být nemusí! A i když tým z Holice bude vysokým favoritem nadcházejícího utkání, kdo ví, nejen ve fotbale se dějí různé věci... „To je
sice pravda, ale je třeba vzít v potaz, že když jsme proti 1.HFK hráli
přípravné utkání, ve kterém soupeř nastoupil v takřka nejsilnějším složení, prohráli jsme 0:3 a to jsme byli rádi.. Když Holice zapnula na plné obrátky, měli jsme problém, dostat se za půlku,“ míní Procházka,
že o favoritovi utkání nemůže být sebemenších pochyb. Ostatně tyto
argumenty mají opodstatněný základ. Vždyť olomoucký 1.HFK zůstal i ve druhé sezoně po sestupu ze druhé ligy profesionálním týmem,
zatímco Konice pracuje na takové poloprofesionální až amatérské
bázi. „V Holici trénují dvakrát denně, my se připravujeme čtyřikrát až
pětkrát týdně. Ten tréninkový rozdíl, vůbec celková připravenost
hráčů a hlavně fotbalová kvalita tedy musí být znát,“ uvedl dále kouč
konického výběru. Souboj s 1.HFK bude zajímavý i tím, že na jeho lavičce sedí populární Petr „John“ Uličný s prostějovským trenérem
Karlem Trnečkou. V kádru je navíc také útočník Libor Žondra, pivínský odchovanec či Josef Hořava, bratr olomouckého reprezentanta do
jednadvaceti let, který dříve hostoval v Lipové. Fotbaloví příznivci
budou jistě zvědaví i na známé borce typu Kováře, Onofreje a Petra
Kobylíka. To vše činí ze zápasu třetího pohárového kola atraktivní a
prestižní duel. Ovšem ještě lákavější představa se nabízí pro čtvrté kolo. To by do Konice dorazil FK Baumit Jablonec, úřadující vicemistr
ČR a finalista posledního ročníku Poháru ČMFS Ondrášovka Cup.
Splní se Procházkově ekipě sen?
-pk-

IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“ OFS PROSTĚJOV
6. kolo, neděle 12. září 2010, 16:00 hodin: Biskupice - Ivaň, Hrubčice Tvorovice, Doloplazy - Němčice n.H. „B“, Brodek u Prostějova „B“ - 1.SK Prostějov
(sobota 11.9., 13:00), Otaslavice „B“ - Želeč (sobota 11.9., 16:00), Pivín „B“ volný los
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
předehrávané 15. kolo:Uherský Brod - Konice (středa 8.9., 17:00 hodin, rozhodčí: Hanák - Mikula, Poláček)
6. kolo: Viktorie Otrokovice - Konice (sobota 11.9., 16:00, Kučerík - Petr, Křenek)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
6. kolo: Určice - Kralice na Hané (neděle 12.9., 16:30, Kopecký - Vedral, Řezníček)
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ OLOMOUCKÉHO KFS
6. kolo:Čechovice - Bělkovice (neděle 12.9., 16:00, Sigmund - Oulehla, Lasovský), Jesenec - Tovačov (hřiště: Dzbel, neděle 12.9., 16:00, Jílek - Straka, Hampl), Plumlov Náměšť n.H. (sobota 11.9., 16:00, Pospíšil - Menšík, J.Němec), Slatinice - Klenovice
n.H. (neděle 12.9., 16:00, Šmíd - Kubec, Pivoňka)
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ OLOMOUCKÉHO KFS
6. kolo: Haná Prostějov - Všechovice (sobota 11.9., 16:00, Knoll ml. - Knoll st., OFS
Pv), Kostelec na Hané - Konice „B“ (sobota 11.9., 16:00, Kořistka - Knop, Krutovský),
Vrahovice - Mostkovice (sobota 11.9., 16:00, Damek - Kučera, OFS Pv), Protivanov Pivín (neděle 12.9., 16:00, Langhammer - Janků, Vachutka), Lipová - Horní Moštěnice (neděle 12.9., 16:00, Pospíšil - Zahradníček, Zika), Hustopeče n.B. - Nezamyslice (neděle 12.9., 16:00, Petr - Dömisch, Štětka)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDA
6. kolo, neděle 12. září 2010, 16:00 hodin: Určice „B“ - Otinoves (sobota 11.9., 16:00),
Držovice - Zdětín (sobota 11.9., 16:00), Olšany u Pv - Hvozd (sobota 11.9., 16:00), Čechovice „B“ - Bedihošť, Vrchoslavice - Němčice n.H., Otaslavice - Přemyslovice, Brodek u Pv - Kralice n.H. „B“ (sobota 11.9., 16:00)
III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV
6. kolo, neděle 12. září 2010, 16:00 hodin: Kostelec n.H. „B“ - Pavlovice u K., Haná
Prostějov „B“ - Vícov, Tištín - Čechy p.K., Jesenec „B“ - Dobromilice, Horní Štěpánov
- Výšovice, Kladky - Nezamyslice n.H. „B“, Vrahovice „B“ - Smržice
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“ OFS PROSTĚJOV
6. kolo, neděle 12. září 2010, 16:00 hodin: Mostkovice „B“ - Drahany, Plumlov „B“ Přemyslovice „B“, Brodek u Konice - Ptení, Malé Hradisko - Zdětín „B“, Lipová „B“ Rozstání (sobota 11.9., 16:00)

MS DIVIZE, skupina “D” - starší dorost

MS DIVIZE, skupina “D” - mladší dorost

5. kolo (4. hrané): Bohunice - Pelhřimov 1:1 (0:1),
Líšeň - Havl. Brod 7:1 (5:1), Břeclav - 1.SK Prostějov 6:0 (2:0), Otrokovice - Vyškov 1:1 (1:1),
Kroměříž „B“ - Veselí n.M. 2:2 (0:2), Velké Meziříčí - Sparta Brno „B“ 3:2 (1:2), Vrchovina - Žďár
n.S. 1:3 (1:3)
1. Pelhřimov
4 3 1 0 13:1 10
2. Žďár n.S.
4 3 0 1 9:6 9
3. Břeclav
4 2 2 0 10:3 8
4. Líšeň
4 2 1 1 13:6 7
5. Kroměříž „B“ 4 1 2 1 7:7 5
6. Bohunice
4 1 2 1 10:12 5
7. 1.SK Prostějov 4 1 2 1 7:12 5
8. Havl. Brod
4 1 1 2 7:16 4
9. Vyškov
4 0 3 1 7:8 3
10. Vrchovina
3 1 0 2 4:6 3
Veselí n.M. 4 0 3 1 4:6 3
12. Otrokovice 4 0 3 1 2:4 3
13. Velké Meziříčí 3 1 0 2 4:8 3
14. Sparta Brno „B“4 0 2 2 3:5 2

5. kolo (4. hrané): Bohunice – Pelhřimov nehlášeno,
Líšeň - Havl. Brod 0:1 (0:1), Břeclav - 1.SK Prostějov
odloženo pro nezpůsobilý terén - náhradní termín
středa 15.9., Otrokovice - Vyškov 1:7 (0:4), Kroměříž
„B“ - Veselí n.M. 0:1 (0:0), Velké Meziříčí - Sparta Brno „B“ 2:0 (1:0), Vrchovina - Žďár n.S. 0:3 (0:1)
1. Žďár n.S.
4 4 0 0 10:1 12
2. Vyškov
4 2 2 0 13:3 8
3. Líšeň
4 2 1 1 12:3 7
4. Břeclav
3 2 1 0 8:3 7
5. Velké Meziříčí 3 2 0 1 6:6 6
6. Bohunice
3 2 0 1 5:6 6
7. Sparta Brno „B“ 4 1 1 2 7:7 4
8. Pelhřimov
3 1 1 1 7:7 4
9. Havl. Brod
4 1 1 2 6:11 4
13. Veselí n. M. 4 1 1 2 2:12 4
11. 1.SK Prostějov 3 1 0 2 9:8 3
12. Vrchovina
3 1 0 2 6:7 3
13. Otrokovice 4 0 2 2 2:10 2
14. Kroměříž „B“ 4 0 0 4 3:12 0

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“ - STARŠÍ
6. kolo : 1.SK Prostějov - Viktorie Otrokovice (hřiště: Olšany u Pv, neděle 12.9., 10:15,
Jahoda - Ol KFS, Ol KFS)
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
- MLADŠÍ
6. kolo : 1.SK Prostějov - Viktorie Otrokovice (hřiště: Olšany u Pv, neděle 12.9., 12:30,
Ol KFS - Jahoda, Ol KFS)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - STARŠÍ DOROST
6. kolo (4. hrané): Vikt. Přerov - FKM Konice (sobota 11.9., 10:00, Sigmund - Oulehla,
Knop), Kralice na Hané - Čechovice (sobota 11.9., 10:00, Němec - Krutovský, OFS
Pv), Šternberk - Nezamyslice (neděle 12.9., 10:00, Odstrčil - Kičin, OFS Ol.)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - MLADŠÍ DOROST
6. kolo (4. hrané): Vikt. Přerov - FKM Konice (sobota 11.9., 12:15, Oulehla - Sigmund,
Knop), Kralice na Hané - Čechovice (sobota 11.9., 12:15, Krutovský - Němec, OFS
Pv), Šternberk - Nezamyslice (neděle 12.9., 10:00, Kičin - Odstrčil, OFS Ol.)
KRAJSKÁ SOUTĚŽ OLOMOUCKÉHO KFS, SKUPINA „B“ - DOROST
6. kolo: Kostelec n.H. - Náměšť n.H. (sobota 11.9., 10:00, Milar), Určice Troubky (sobota 11.9., 13:45, Lizna)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - DOROST
6. kolo, sobota 11. září 2010, 10:45 hodin: Výšovice - Brodek u K., Olšany u Pv - Otaslavice, Mostkovice - Němčice n.H. (10:00), Brodek u Pv - Pivín (10:00), Protivanov Lipová (11:00), Klenovice n.H - Držovice (neděle 12.9., 13:30), Vrahovice volný los
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „C“
4. kolo (3. hrané): Holešov - Brodek u Konice (hřiště: Všetuly, sobota 11.9., 15:00,
Drápal - Zl KFS, Zl KFS), Šternberk - Kostelec na Hané (hřiště: Štarnov, neděle 12.9.,
15:30, Kondler - Ol KFS, Ol KFS)
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-pk-
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Víkend v číslech - tabulky
PŘEBOR OFS Prostějov
5.kolo: Kralice-Určice B 1:1 (0:1), Bross - Rolný, Brodek
u PV-Otaslavice 0:0 (0:0), Přemyslovice "A"-Olšany 1:3
(0:3), Rozsíval - Hošák 2, Liška, Hvozd-Držovice 2:0
(1:0), Grulich, Továrek, Zdětín-Vrchoslavice 1:2 (1:0),
Lenďák - Lacina, Moravec, Němčice-Čechovice "B" 2:0,
Belko, Jurásek, Bedihošť-Otinoves.
1. Otaslavice
5 4 1 0 11:3 13
2. Olšany
5 3 1 1 18:6 10
3. Zdětín
5 3 1 1 8:5 10
4. Hvozd
5 3 0 2 14:12 9
5. Otinoves
4 2 2 0 9:3 8
6. Brodek u PV 5 2 2 1 13:8 8
7. Vrchoslavice 4 2 1 1 11:8 7
8. Určice B
5 2 1 2 10:12 7
9. Němčice
5 2 0 3 8:7 6
10. Kralice
4 1 2 1 6:4 5
11. Přemyslovice "A"5 1 1 3 5:7 4
12. Čechovice "B" 5 1 0 4 2:13 3
13. Držovice
5 1 0 4 1:12 3
14. Bedihošť
4 0 0 4 2:18 0
Kanonýři: 10 - Bureš Tomáš (Brodek u PV), 5 - Rolný
Jaroslav (Určice B), Sedláček Roman (Olšany), 4 Bross Petr (Kralice), Grulich Petr (Hvozd), Jurásek Vítězslav (Němčice), Šulc Jiří (Olšany).

III. TŘÍDA OFS Prostějov
5.kolo:Vrahovice B-Kostelec B 2:0, Smržice-Kladky
3:2, Nezamyslice B-Horní Štěpánov 5:3, Vyšovice-Jesenec B 4:1, Dobromilice-Tištín 2:4, Čechy pod Kosířem-Haná Prostějov B 1:4, Vícov-Pavlovice 6:1.
1. Vícov
5 4 0 1 16:7 12
2. Haná Prostějov B5 3 1 1 12:5 10
3. Tištín
4 3 1 0 12:6 10
4. Horní Štěpánov 5 3 1 1 10:8 10
5. Smržice
5 3 1 1 10:8 10
6. Dobromilice 5 3 0 2 20:12 9
7. Nezamyslice B 5 3 0 2 13:11 9
8. Kladky
5 2 1 2 11:10 7
9. Jesenec B
5 2 0 3 12:14 6
10. Pavlovice
5 2 0 3 12:19 6
11. Vyšovice
4 1 1 2 5:5 4
12. Kostelec B
5 1 0 4 7:12 3
13. Vrahovice B 5 1 0 4 9:16 3
14. Čechy p. K. 5 0 0 5 8:24 0
Kanonýři: 5 - Vozihnoj Luboš (Dobromilice), 4 - Sipěna
Milan (Tištín), Ullmann Tomáš (Jesenec B), 3 - Dohnálek
Ondřej (Čechy pod Kosířem), Křeček David (Kladky),
Marek Vratislav (Vrahovice B), Nevrla Tomáš (Vícov),
Václavík Jan (Dobromilice).

IV. TŘÍDA, skupina „A“
5.kolo: Plumlov B-Mostkovice B 3:1, Přemyslovice BBrodek u Konice 3:3, Ptení-Lipová B 1:2, Rozstání-Malé
Hradisko 6:2, Zdětín B-Drahany 6:0.
1. Plumlov B
5 4 0 1 12:5 12
2. Zdětín B
5 3 1 1 14:6 10
3. Brodek u Konice 5 2 2 1 8:8 8
4. Mostkovice B 4 2 1 1 5:3 7
5. Malé Hradisko 5 2 1 2 10:12 7
6. Lipová B
4 2 0 2 7:6 6
7. Ptení
5 2 0 3 15:16 6
8. Rozstání
5 1 1 3 12:13 4
9. Drahany
5 1 1 3 7:16 4
10. Přemyslovice B 5 0 3 2 8:13 3
Kanonýři: 3 - Hrabal Jiří (Ptení), Hrazdil Dušan (Zdětín
B), Konečný Pavel (Přemyslovice B), Peterka Ondřej
(Ptení), 2 - Burget Radek (Lipová B), Doležel Martin (Ptení), Hudec Tomáš (Rozstání), Kroutil Lukáš (Plumlov B),
Kučera Petr (Zdětín B), Mucha Lukáš (Plumlov B), Sekanina Jan (Ptení), 1 - Blatner Jiří (Brodek u Konice),
Burget Luboš (Brodek u Konice), Grepl Ivo (Zdětín B),
Horák Lukáš (Drahany), Ježek Jaroslav (Rozstání), Kohout Michal (Ptení), Koleda Michal (Malé Hradisko), Liška Jaroslav (Lipová B), Lánský Dušan (Mostkovice B),
Melk.

IV. TŘÍDA, skupina „B“
5.kolo: Doloplazy-Volno, Němčice B-Otaslavice B 2:2,
Želeč-Hrubčice 2:3, Tvorovice-Biskupice 1:5, Ivaň-Brodek u PV B 3:1, 1.SK Prostějov A-Pivín B 1:0.
1. 1.SK Prostějov A4 4 0 0 15:2 12
2. Hrubčice
4 3 1 0 9:5 10
3. Želeč
5 3 0 2 12:11 9
4. Doloplazy
4 2 0 2 12:8 6
5. Biskupice
5 2 0 3 13:15 6
6. Tvorovice
5 2 0 3 11:19 6
7. Němčice B 4 1 2 1 9:7 5
8. Otaslavice B 4 1 2 1 8:8 5
9. Pivín B
4 1 1 2 6:6 4
10. Ivaň
4 1 1 2 4:8 4
11. Brodek u PV B 5 0 1 4 8:18 1
Kanonýři: 4 - Jurásek Vítězslav (Němčice B), Kolečkář
Petr (Tvorovice), 3 - Chvála Radek (Doloplazy), Kocourek Michal (1.SK Prostějov A), Rozsypal Petr (Želeč), Simon Petr (Biskupice), 2 - Fišer Vladimír (Doloplazy), Komárek Miroslav (1.SK Prostějov A), Lonc Jiří (Doloplazy), Martinec Jakub (1.SK Prostějov A), Olejník Martin
(1.SK Prostějov A), Otruba Petr (Doloplazy), Piňos Radek (Brodek u PV B), Smékal Lubomír (Otaslavice B),
Tříska.

Okresní přebor dorostu
5.kolo: Vrahovice-Klenovice 1:10, -Protivanov, LipováOlšany 7:1, Otaslavice-Výšovice 0:1, Brodek u KoniceBrodek u PV 8:1, Pivín-Mostkovice 1:1, Němčice-Držovice 0:3.
1. Držovice
5 4 1 0 13:2 13
2. Pivín
5 3 1 1 12:5 10
3. Klenovice
5 3 0 2 24:11 9
4. Protivanov
4 3 0 1 20:10 9
5. Lipová
5 2 1 2 23:10 7
6. Vrahovice
5 2 1 2 16:20 7
7. Němčice
5 2 0 3 12:11 6
8. Mostkovice 4 1 2 1 7:5 5
9. Brodek u Konice 5 1 2 2 10:16 5
10. Otaslavice
5 1 1 3 6:8 4
11. Výšovice
4 1 1 2 6:10 4
12. Olšany
4 1 1 2 7:19 4
13. Brodek u PV 4 0 1 3 4:33 1
Kanonýři: 6 - Slivka Pavel (Němčice), 5 - Liška Radim (Lipová), Selucký Dominik (Pivín), 4 - Jodl Daniel (Vrahovice), Liška Petr (Lipová), Mirga Tomáš (Klenovice), Pospíšil
František (Protivanov), Závodský Michal (Vrahovice).
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