Číslo 36 Ročník 14
pondělí 13. 9. 2010
Cena 10,- Kč

Proč navštívila
Prostějov
Valérie
Zawadská?
čtěte na straně 7

Neděli ovládly HODY Odvrácená tvář hodů
V neděli se v Prostějově za
krásného slunečního počasí
konal 28. ročník Hanáckých
slavností a III. Dožínky Olomouckého kraje. Centrum
města zaplavily tisíce lidí.
Pro návštěvníky byla připravena
přehršel atrakcí - vedle kolotočů
spousta stánků na hodovém jarmarku, předvádění tradičních lidových řemesel, koncertů a
vystoupení.
Ve Smetanových sadech se
mohli zájemci svést historickým

SMRT v zatáčce

kočárem či si vyzkoušet střelbu
ze středověkého luku a kuše. V
parku vystoupili historičtí šermíři, na pódiu před radnicí se
představily folklorní soubory,
zazněl tady etnobeat v koktejlu
africké, arabské a balkánské
hudby. Po hodovém obědě
ovládl náměstí keltský rock a ve
14.30 začal galaprogram vystoupení hanáckých lidových souborů. Nedělní podvečer pak
patřil koncertu legendární skupiny Rangers.
-red-

Vřesovanka odstartovala hody. Dechový soubor z Vřesovic
jako již tradičně zahájil v neděli po půl deváté kulturní program na
náměstí...

Vitéte u nás! Na radnici přijali zástupce souborů a významné
hosty starosta Jan Tesař (vpravo) a místostarosta Miroslav Pišťák.
Správná Hanačka. Vedoucí odboru kanceláře starosty Jaroslava
Tatarkovičová se na hodech objevila v kroji. Na snímku s poslancem
Pavlem Holíkem.

Tragédie, při které zbytečně
vyhasl mladý život. Víkendové
hodové slavnosti ukázaly i svoji
odvrácenou tvář. Na silnici u
Výšovic v pátek večer zemřel
dvaadvacetiletý mladík. V obrovské rychlosti nezvládl zatáčku a s autem se roztříštil o
strom.
"V pátek ve večerních hodinách došlo k tragické události
na silnici mezi Výšovicemi a
Němčicemi nad Hanou. Dvaadvacetiletý řidič osobního vozidla Citroen Saxo vyjížděl ve
20.15 hodin z Výšovic, v levotočivé zatáčce nepřizpůsobil
rychlost a ve značné rychlosti
dostal smyk. Sjel s vozidlem do
příkopy, kde levou stranou
auta narazil do stromu. Následky nárazu byly fatální,
mladý muž byl na místě
mrtev," uvedla k páteční tragédii Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.

Bez šance. Mladý řidič po nárazu do stromu neměl šanci přežít.
Citroen byl roztržen na dva kusy, trosky auta sbírali hasiči po celém
okolí.
Na místo neštěstí se okamžitě
rozjeli záchranáři, ale mladíkovi už nebylo možné nijak
pomoci. Jeho vozidlo bylo doslova roztrháno na dvě polo-

viny, trosky auta byly rozházeny na desítky metrů daleko.
Podle prvních odhadů musel
zatáčkou projíždět enormně
rychle.
-mik-

Řidiči soptí na Újezdě
OMLOUVÁME se, vzkazuje radnice

Jak za starých časů. Na náměstí vyhrával k dobré náladě usměvavý flašinetář.

Hodové veselí. Lidová vypravěčka Marie Pachtová z Vyškova
zpestřovala svým povídáním celé hody, na snímku s náměstkem
hejtmana Aloisem Mačákem.

Už jsme na to upozorňovali v minulém čísle. Centrum města opět
sužují dopravní zácpy, a to jenom
kvůli tomu, že město nebylo
schopno zorganizovat současnou
rekonstrukci křižovatky na
Újezdě společně s výstavbou rondelu na Petrském náměstí. Pokud
by tomu tak bylo, obě investiční
akce by se mohly uskutečnit zaráz
v době, kdy celá lokalita byla
stejně uzavřena nebo v ní byl už
tak značně omezen provoz. Místo
toho si tak radnice hraje s trpělivostí řidičů. Ti v ranních a odpoledních dopravních špičkách soptí Každodenní obrázek. Například Vápenice se v ranních i odpopo celém městě. Zácpy se totiž ledních hodinách stává naprosto neprůjezdnou ulicí.
tvoří od zmíněné křižovatky až po
lázně či na druhou stranu až k že- kompetentní úředníci města? boru rozvoje a investic města.
lezničnímu přejezdu v Olo- "Omlouváme se, vzkazuje řidi- Více na třetí straně dnešního
moucké ulici. A co na to čům Antonín Zajíček, vedoucí od- vydání.
-mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Napadl strážníka

Nesmyslná zábava spjatá s
arogancí. Před třiadvacátou
hodinou byla na linku 156
oznámena hlučně se chovající
skupina mladíků, která převrací na ulici Šárka kontejnery a
hlasitým křikem ruší noční
klid. Při příjezdu strážníků na
místo se jeden z nich snažil
utéci. Následně byl tento jednadvacetiletý muž za pomocí
pout zadržen. Po výzvě hlídky
všichni tři dali kontejnery na
svá místa. To ovšem jednoho z
nich rozlítilo natolik, že se po
„úklidu„ pokusil strážníka povalit na zem. V tom, mu bylo
zabráněno donucovacími prostředky hmaty a chvaty. Tímto
se osmnáctiletý mladík dopustil mimo jiného i přestupku
proti občanskému soužití. Přítomní výtečníci jsou podezřelí
z rušení nočního klidu a celá
tato záležitost bude předána
správnímu orgánu. K poškození nádob nedošlo.

Přepaden na Olomoucké

Ve večerních hodinách na linku 156 ohlásil padesátiletý
muž přepadení neznámými
pachateli. Poškozený vypověděl, že šel pěšky po chodníku
po ulici Olomoucká. U jednoho z domů ho dostihly dvě ženy s žádostí o cigaretu. V průběhu podání kuřiva zastavilo
na silnici vozidlo, ze kterého
vystoupili dva muži. Ti ho povalili na zem a následně mu z
kapsy bundy vytáhli peněženku. Poté všechny osoby na
místě nastoupili do vozu a odjeli. Přepadený přišel o finanční hotovost 1 800 korun, platební karty a osobní doklady.
Pro podezření z trestného činu
byla přivolána Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu
šetření. Tímto nabádáme k větší obezřetnosti při kontaktu s
neznámými lidmi!

Propadlá občanka

Při řešení dopravního přestupku hlídka zjistila u dvaadvacetiletého muže neplatný občanský průkaz. Téměř rok měl dotyčný propadlou občanku. Pro
porušení zákona je mladík podezřelý ze spáchání přestupku,
kdy si nevyřídil doklad v řádném termínu. Za to mu hrozí
pokuta až do výše 10 000 korun.

Vrazil do auta

Po jednadvacáté hodině bylo
přijato na linku 156 sdělení o
cyklistovi, který narazil jízdním kolem do zaparkovaného
osobního vozidla na náměstí
Žižkovo. Strážníci mladíka nalezli. Jednalo se o dvacetiletého muže. Ten se hlídce ke střetu doznal. O události byl informován majitel automobilu,
který si vůz následně zkontroloval. Žádná škoda nebyla
shledána a dechová zkouška
cyklisty neprokázala požití alkoholu.

Rvačka se šéfem

Před třiadvacátou hodinou byla nahlášena na linku 156 fyzická potyčka dvou hostů v baru. Hlídka zjistila, že při šarvátce došlo k poškození židlí,
stolu a skleněné výplně vchodových dveří. K celému incidentu se třicetiletí aktéři vyjádřili shodně. Vyšlo najevo, že
jsou kolegové z práce a mají
mezi sebou určité nesrovnalosti v pracovních vztazích nadřízeného a podřízeného. Žádný z
nich nebyl zraněn. Předběžné
vyčíslení škody odhadnuto na
částku kolem 2 000 korun. Celá tato záležitost byla postoupena správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti
majetku a občanskému soužití.
Poškozený zde může uplatnit
náhradu za poškození svých
věcí

Opilí cyklisté

Hodinu před půlnocí byla zjištěna kamerovým systémem
riskantní jízda dvou cyklistů
po silnici na Kostelecké ulici.
Jeden z nich neměl osvětlený
bicykl a při kličkování po celé
šířce vozovky při zastavení i
upadl na zem. Strážníci dotyčné zajistili na Pernštýnském
náměstí. Pětatřicetiletý nadýchal při dechové zkoušce 2, 47
promile, osmadvacetiletý 1,22
promile. Tímto jsou podezřelí
z dopravního přestupku a celá
událost byla předána ke správnímu řízení. Za toto jednání lze
udělit pokutu ve výši od 25 do
50 tisíc korun.

Prostějov je v nejlepší ekonomické kondici
Anketa potvrdila zodpovědné řízení města
Již ve středu bude znát Česká
republika kompletní výsledky
unikátní studie MasterCard
česká centra rozvoje. V rámci
projektu bylo hodnoceno 50
největších českých měst. Společnost MasterCard minulý
týden české veřejnosti odtajnila první část výsledků - žebříček ekonomické kondice
měst České republiky. V tomto
žebříčku, který hodnotí majetkovou a rozpočtovou odpovědnost měst, se na čtvrtém místě
umístilo město Prostějov.
Společnost MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Sdružením
CZECH TOP 100 realizovala i v
letošním roce unikátní projekt
MasterCard česká centra rozvoje. V rámci této studie bylo 50
největších českých měst hodnoceno ze tří hledisek – ekonomické kondice, rozvojových
projektů realizovaných v daných
městech v končícím volebním
období 2006 až 2010 a dle kvality života, která tvoří nejdůležitější žebříček letošního ročníku.
Společnost MasterCard nyní od-

novat česká města, která si zachovávají maximální rozpočtovou a majetkovou odpovědnost,“
vysvětlil Richard Hindls, rektor
Vysoké školy ekonomické v
Praze.
„Výsledky ankety mě velmi těší.
Umístění Prostějova v čele žebříčku je potvrzením naší systematické práce a dlouhodobé
koncepce při řízení města s tlakem na úspory. Zdravá finanční
situace města je pro nás prioritou,“ uvedl radní Zdeněk Peichl
(na snímku).
-bp-

tajnila české veřejnosti výsledky
ekonomické kondice měst, která
odráží jejich majetkovou a rozpočtovou zodpovědnost.
Ekonomická kondice měst se
projevuje velmi nízkými hodnotami dluhu na jednoho obyvatele
a dobrými údaji, týkajícími se
hodnoty majetku na obyvatele.
Města v dobré ekonomické kondici jsou také schopna vytvářet

prostředky pro budoucí investice,
což dokládají ukazatele podíl
běžných příjmů a běžných výdajů a rozdíl běžných příjmů a
běžných výdajů na obyvatele.
„Pro hodnocení ekonomické
kondice měst bylo použito celkem pět indikátorů, které byly
sledovány v letech 2007, 2008 a
2009. Dané ukazatele byly zvoleny v závislosti na potřebě defi-

Města v nejlepší
ekonomické
kondici
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teplice
76,87 %
Chomutov
73,13 %
Cheb
73,08 %
Prostějov
72,05 %
Pardubice
65,91 %
Český Těšín 61,76 %
Zdroj: MasterCard
česká centra rozvoje 2010
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dáni napospas tomuto neuralgickému bodu, kde opravdu chvílemi vládne zákon džungle. K doDobrý mrav
konalosti už schází pouze ring,
„My si tykáme?“ ohradil se muž kde by se mohly nezbytné pěstní
proti přehnanému zápalu ob- souboje odehrávat.
chodnice, která neodbytně se
snažila vnucovat svoje zboží a Žádné drobné
nepříliš srozumitelnou češtinou Docela kouzelně působí upozorho opakovaně oslovovala jako nění na parkovacích stojanech,
starého známého. To by měl Jiří že zařízení nevrací. Prostě vydá
Guth-Jarkovský žně. To by byla lístek podle toho, kolik tam hodíporce pro jeho Společenský ka- te a basta. Že by nebylo při soutechismus. Bohužel, pouliční časných technických možnosobchodníci jsou ale nejspíš proti tech naučit takové zařízení nauněčemu takovému zcela imunní. čit jednoduše napočítat peníze na
vrácení, zvlášť když je to povinKomplet bitka
ností každého obchodníka? Tak
„Dnes se tam dva řidiči pobili,“ proč ne i parkovacího automatu?
zvěstoval svoji zkušenost řidič Možná je to trochu i ‚vyčuranost‘
třetí, jenž se stal svědkem přetla- a zbavení se problému. Většinou
čované na, doufejme, že dočas- každý stejně radši zaplatí, než si
ně chaoticky řízené křižovatce u nechat nasadit na auto botičku. I
Milosrdných. Kdo nezažil, neu- když si tím předplatí třeba na půl
věří, jak jsou nervózní řidiči vy- dne.
-MiH-

Vidìno - Slyšeno

Sanitku odmrštil do příkopy
K nevšední nehodě došlo hned
v pondělí ráno na silnici z Němčic nad Hanou do Prostějova.
Řidič osobního auta se tady
čelně srazil se sanitkou, ta byla
vymrštěna do příkopy. Nehoda
nakonec dopadla celkem
šťastně, došlo pouze ke dvěma
lehkým zraněním.

byla po nárazu odhozena do příkopy, kde navíc narazila ještě do
stromu. Došlo k lehkým poraněním spolujezdkyně ve Fiatu a řidiče sanitky," uvedla Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Dechová zkouška u obou řidičů
skončila negativním výsledkem,

"V pondělí v 6.00 hodin jel řidič
osobního vozidla Fiat Punto po
silnici z Němčic a těsně za Pivínem nepřizpůsobil rychlost, při
průjezdu táhlé levotočivé zatáčky
při objíždění odstaveného auta
vyjel do protisměru, kde se čelně
srazil se sanitním vozem. Sanitka

Kolize se sanitkou. Po
srážce s Fiatem skončil sanitní vůz v příkopě, kde navíc narazil do stromu.

Prostějovská záchranka má nového šéfa
Radomír Gurka: Chci pokračovat v dobré práci pana Holíka
Od prvního září působí ve
funkci ředitele Zdravotnické
záchranné služby v Prostějově
nový muž. Radomír Gurka
vystřídal na pozici šéfa záchranky Pavla Holíka, který
rezignoval v souvislosti s jeho
poslaneckým mandátem a
dalšími povinnostmi v politice.
Nový ředitel nehodlá zavádět
žádné převratné novinky v
práci záchranné služby, spíše
chce pokračovat v perfektním
vedení svého předchůdce.
Pane řediteli, můžete se prostějovské veřejnosti krátce
představit?
Je mi 45 let, pocházím z Brna,
kde jsem vystudoval vysokou
školu. Jsem ženatý, manželka
pracuje jako učitelka na speciální zdravotní škole v Brně a
mám dvě dospívající dcery. Po
škole jsem nastoupil do nemocnice v Jeseníku jako anesteziolog, později jsem zde působil
jako zástupce primáře. V roce
2003 jsem přešel na záchrannou
službu v Jeseníku. Před třemi
lety jsem se s rodinou přestěhoval do Vyškova a nastoupil jsem
na záchranku do Prostějova jako
zástupce pana ředitele Holíka.
No a poté, co se pan Holík do-

Èerná kronika
Okradli obec
Z pátku na sobotu odcizil zloděj vibrační desku, která byla
uložena na pozemku Obecního úřadu v Dobromilicích.
Zloděj poškodil plot a s deskou za 60 tisíc korun odjel, na
oplocení vznikla ještě škoda
za tisíc korun.

Vytrhl jí kabelku
V sobotu kolem půl sedmé ráno šla po ulici Studentská v
Prostějově dvaašedesátiletá
paní. Náhle k ní přistoupil muž
a vytrhl jí z ruky kabelku. Než
se paní vzpamatovala, utekl
pryč. Krádeží tašky jí způsobil
škodu za necelých 14 tisíc korun.

Zloděj - kuřák?
Ze čtvrtka na pátek se vloupal
zloděj v obci Vranovice do
osobního auta značky Renault
Kango. Z vozidla odcizil různé druhy tabáku, dutinky, plničky na cigarety a zapalovače. Krádeží byla majiteli způsobena škoda za 66 tisíc korun.

Bral i dalekohled
Někdy na přelomu srpna a září se neznámý pachatel vloupal do zahradního domku u
Kostelce na Hané. Po překonání oplocení objektu a vyražení zámku vstupních dveří
vnikl do domu, kde odcizil
červený prodlužovací měděný
kabel v délce 50 metrů s navijákem, dalekohled černé bar-

stal do Parlamentu ČR, přihlásil
jsem se do výběrového řízení na
pozici ředitele. Uspěl jsem, takže
k 1. září jsem byl jmenován do
funkce.
Co vás vedlo k tomu, abyste se
přihlásil do konkurzu na ředitele?
Jednak mi logicky šlo o profesní
růst a také jsem si chtěl vyzkoušet vedoucí funkci. I když v
tomto případě nejde o nějaké to
pravé ředitelování, spíše o
funkci vedoucího lékaře. Jak je
totiž známo, jsme řízeni krajským ředitelstvím záchranné
služby v Olomouci, takže já nemohu rozhodovat o podstatných
věcech. Například nemůžu sám
rozhodnout o vybavení, vozidlech, jaké budeme mít oblečení
a podobných záležitostech. Každopádně jsem si ale chtěl zkusit,
jaké to je vést velký kolektiv.
Máte svoji vlastní vizi vedení
záchranky, která by se lišila od
předchozího ředitele pana Holíka?
To ani ne. Pan Holík vedl prostějovskou záchranku dlouhá
léta, vybudoval ji velice dobře.
A já bych v podstatě chtěl jen
navázat na jeho práci a pokračovat v ní. Každopádně bych ale
chtěl ještě více zvýšit zázemí

naší záchranky, vybudovat odbornou knihovnu pro lékaře a
také pořádat více odborných seminářů. Samotná organizace
práce se ale lišit nebude, ta je nastavena velice dobře. Mým
cílem je ale také dobudování
zdravotnického střediska v Konici.
Co byste vzkázal závěrem?
Chtěl bych prostřednictvím Prostějovského Večerníku požádat

podnikatelskou veřejnost a firmy
v regionu, pokud jim to umožní
finanční situace, o jakoukoliv
sponzorskou pomoc pro naši záchrannou službu. Rádi bychom
získané finanční prostředky užili
na obnovu přístrojů, na zakoupení některých zdravotních pomůcek, odborných knih pro
lékaře a podobně. Předem děkujeme za jakoukoliv byť i sebemenší pomoc.
-mik-

vy a šedý spací pytel. Majiteli
tak způsobil škodu ve výši nejméně za čtyři tisíce korun.

škoda ve výši nejméně 23 000
korun a poškozením zařízení
bezmála 3 000 korun.

Koloběžka je fuč

Vandal u telefonu

Dosud neznámý pachatel odcizil z chodby v přízemí volně
přístupného panelového domu na ulici Sportovní v obci
Kostelec na Hané motorovou
benzinovou motokoloběžku
černo-stříbrné barvy, zakoupenou v květnu letošního roku. Pachatel tak majiteli způsobil škodu ve výši nejméně
15 000 korun.

V neděli v časných ranních
hodinách dosud neznámý pachatel poškodil v Prostějově
na ulici Olomoucká telefonní
automat. Pachatel vyhnul
plech pravé horní části boxu
na mince, čímž způsobil škodu ve výši nejméně za 6 000
korun.

chodním jménem předstírala
solventnost a odebrala zboží sudy s pivem v celkové hodnotě 8 290 korun, ačkoli věděla,
že vzhledem ke špatné finanční
situaci nebude moci dohodnutou cenu za zboží ve smluveném termínu uhradit. Poškozené společnosti vrátila pouze
prázdné sudy v hodnotě 3 000
korun a způsobila jí tak škodu
ve výši nejméně 5 290 korun.

Odsekal kabel
Policisté z Obvodního oddělení v Plumlově řeší případ krádeže elektrického kabelu v
Plumlově. Z tohoto trestného
činu je podezřelý sedmadvacetiletý muž z Plumlova, který
v měsíci červnu z volně přístupného staveniště prováděné rekonstrukce silničního
mostu za pomocí sekery odcizil 51 metrů elektrického kabelu. Podezřelý tak způsobil
škodu ve výši pět tisíc korun.
Může být potrestán odnětím
svobody až na dvě léta.

Kola ze sklepa
Z neděle na pondělí se dosud
neznámý pachatel nezjištěným způsobem vloupal do panelového domu na ulici Jezdecká v Prostějově. Otevřenými dveřmi se dostal do sklepních prostor, odkud odcizil
jízdní kolo Superior a dále
pánské trekingové kolo Max
Bike Maas oranžové barvy.
Odcizením byla způsobena

hmotná škoda na obou vozidlech
byla předběžně vyčíslena na 160
tisíc korun.
-mik-

Drahý špás s odpadem
Za svinčík u popelnic až 50 tisíc

Nový ředitel. MUDr. Radomír Gurka uspěl ve výběrovém řízení a
od 1. září je šéfem prostějovské záchranky.

Vybílil garáž
Někdy na začátku září se do
garáže v Prostějově na ulici B.
Šmerala vloupal zloděj. Z garáže následně odcizil dvě jízdní kola, dva páry lyžařských
bot, dvě lyžařské přilby a čtyři
páry běžeckých bot. Pachatel
způsobil celkovou škodu ve
výši nejméně za 48 000 korun.

Peníze z trezoru
Z pondělí na úterý došlo ke
krádeži vloupáním do prodejny na ulici Vrahovická v Prostějově. Pachatel se násilím
dostal až do kancelářské prodejny, z pracovního stolu vzal
klíč, za pomocí kterého pak
odemknul trezor. Z trezoru a
pokladny v kanceláři odcizil
finanční hotovost ve výši 185
000 korun. Neznámému pachateli nyní hrozí trest odnětí
svobody až na pět let.

Podvodnice s pivem
Z trestného činu podvodu je
obviněna devětatřicetiletá žena
z Prostějovska. Jako osoba
podnikající pod falešným ob-

Ryl do auta
Dosud neznámý pachatel v
Prostějově nezjištěným předmětem poškodil lak vozidla
Volkswagen Golf a to tak, že
na kapotě vozidla vyryl kosočtverec o velikosti 80 x70 cm
na pátých dveřích vozidla vyryl dva kosočtverce o velikosti 10x10 cm a dále vozidlo celé dokola poškrábal několika
rýhami ve výšce asi 70 cm nad
zemí a rovněž na střeše vozidla vytvořil po celé délce střechy jednu rýhu. Způsobená
škoda činí 35 000 korun.

Řidič bez bodů
V obci Dubany byl kontrolován řidič nákladního vozidla.
Provedenou lustrací bylo zjištěno, že řídil vozidlo i přesto,
že mu bylo Magistrátem města Olomouce vydáno oznámení o tom, že dosáhl 12 bodů,
čímž zcela pozbyl odbornou
způsobilost k řízení motorových vozidel po dobu jednoho
roku. Ve věci podezření z trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání bude vedeno zkrácené
přípravné řízení.

Pokud už nemáte kam vyhodit
odpad a umístíte ho vedle plných popelnic na zem, může se
vám to šeredně vymstít, lépe
řečeno prodražit. Strážníci
mohou v tomot případě uložit
pokutu až do výše 50 tisíc
korun.
"Odkládat smetí mimo sběrné
nádoby opravdu nelze. Toto
ovšem opomenula šestadvacetiletá žena, která umístila odpadky
v igelitových pytlích a papírové
krabici vedle popelnice. Ani na
upozornění majitelky domu, kde
byla toho času nájemnicí, nedbala a zmíněné věci neodklidila.
Téměř shodný případ byl nahlášen o několik dní později. Tentokrát čtyřiačtyřicetiletá též bývalá
podnájemnice odložila při svém
stěhování z domu na travnatou
plochu starý rozbitý televizor.
Ani ona nebrala upozornění
vážně. Tímto svým jednáním
jsou obě podezřelé z přestupku
proti veřejnému pořádku a tyto

události byly postoupeny správnímu orgánu. Ten může v tomto
případě uložit pokutu až do výše
50 000 korun," upozornila na
konkrétní případy Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
Strážníci tak všechny občany
upozorňují, že není nejlepší řešení spoléhat na popeláře. Ti provádí v pravidelných intervalech
svoz odpadu pouze ve sběrných
nádobách. "Objemnější předměty je nutné odvést do sběrného
dvora na ulici Anenská nebo v
Průmyslové ulici," radí Jana
Adámková.
-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...
Jaroslav Pučálka 1938 Kelčice
Květoslava Hrdá 1927 Prostějov
Bohuslav Procházka 1947
Drahany
Josef Urban 1944 Pěnčín
Anna Čeplová 1935
Obědkovice
Marie Protivánková 1920
Plumlov
Stanislav Kalný 1948 Prostějov
Zdeňka Pokorná 1935 Smržice
Věra Doležalová 1922 Prostějov

Amalie Fafílková 1917
Prostějov
Marie Špundová 1925
Hluchov
Jaroslav Hanák 1930 Prostějov
Květoslava Kubalíková 1926
Hrdibořice
Marie Nejedlá 1931
Protivanov
Miroslav Ošťádal 1936 Ptení
Jiřina Majárková 1927
Prostějov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 13. září 2010
Anna Hédlová 1928 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
JUDr. Zdeněk Horák 1925 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Božena Páleníková 1931 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Petr Povolný 1953 Olomouc 14.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 14. září 2010
Pavel Hanák 1958 Prostějov 11.00 Obřadní síň Demelova
Středa 15. září 2010
Jaroslava Antoníčková 1936 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Miloslava Zlámalová 1949 Kostelec na Hané
13.20 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 16. září 2010
Josef Gaťařík 1944 Prostějov 11.00 Obřadní síň Demelova
Pátek 17. září 2010
Božena Fifková 1928 Prostějov 10.00 kostel P+P Prostějov
Rudolf Surma 1934 Smržice 10.40 Obřadní síň Prostějov

13. září 2010
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Letní soutěž A. Mačáka: Přenosy z jednání zastupitelstva? Možná už brzy
vítězové převzali ceny

V minulém týdnu byla vyhodnocena Letní soutěž A. Mačáka,
která probíhala v srpnu na našich
stránkách. Mezi takřka 150 soutěžícími bylo pouze osm finalistů,
kteří zodpověděli na všechny
otázky správně. Los rozhodl o
tom, že výhercem hlavní ceny,
poukazu na prodloužený víkend
v Penzionu Dolte v Sobotíně se
stal Pavel Juráš, druhou cenu –
poukaz na 5.000 Kč a básnickou

Ceny jsou předány. Zleva Martina Kalabisová, Alois Mačák,
Pavel Juráš a Jitka Blahová.
sbírku A. Mačáka „Medunka“
získala Jitka Blahová, třetí cenu
– kolekci největších hitů E. Presleyho obdržela Martina Kalabisová. Ceny byly výhercům
předány v páteční podvečer v redakci PV Večerníku samotným
vyhlašovatelem soutěže, náměstkem hejtmana Olomouckého

kraje a zastupitelem města Prostějova Aloisem Mačákem.
„Jsem velmi potěšen množstvím odpovědí, zájem o soutěž
předčil mé očekávání. Moje
velké poděkování patří všem
lidem, kteří se zúčastnili této
letní soutěže,“ uvedl Alois
Mačák.
-red-

K významným pilířům volebního programu ODS patří také
efektivní informovanost a komunikace s občany. Co v tomto
směru preferuje lídr kandidátky ODS Jiří Pospíšil?
Prostor ke zlepšení informovanosti občanů vidím zejména v širším využití webových stránek
města. I když v současné době
přinášejí celou řadu důležitých a
zákonem stanovených informací,
rozšíření nabídky na tomto místě
je zcela jistě žádoucí. Například
zveřejňování podkladových materiálů pro jednání zastupitelů ještě před jejich zasedáním, a to
včetně důvodových zpráv a
příloh. Mám celou řadu podnětů,
že právě tyto kompletní materiály
veřejnost na webu města často
neúspěšně hledá. V současné
době jsou zveřejňovány pouze
návrhy usnesení.
Co se samotného jednání zastupitelstva týče, dovedu si představit
jednak umístění zvukového záznamu na webové stránky města
po skončení jednání, ale do budoucna se mi jako zajímavá a
technicky proveditelná možnost
jeví i živý přenos zasedání, aby
bylo možno schůzi zastupitelstva
sledovat na městském internetu v

reálném čase. Záležet bude na
zájmu občanů o tuto službu a také
na nákladech na její provedení.
Důraz budeme klást pochopitelně i na přímou komunikaci volených zástupců s občany, kdy
chceme každoročně pořádat setkání v některé z městských částí
či na některém ze sídlišť, abychom zjistili aktuální potřeby
tamních obyvatel přímo na místě,
a dále plánujeme organizovat v
určitých časových intervalech
Dny otevřených dveří u starosty
města Prostějova.
V neposlední řadě bychom chtěli
uvést v život SMS a MMS ohlašovnu aktuálních problémů v ulicích města. Mobilní telefon vlastní dnes už většina občanů a
včasné upozornění na problém –
vznikající černou skládku, rozbité lavečky, zničené odpadkové
koše a podobně – by tímto způsobem rychle dosáhlo adresáta a tím
i řešení. Věřím, že se nám tak podaří naplnit naši vizi Aktivního
města, jehož hlavní součástí bude
oboustranná výměna informací
mezi městem a občanem.
A co návštěvníci Prostějova?
Myslíte i na ně?
V této souvislosti si neodpustím
jednu poznámku, která se do jisté

V terénu. Jiří Pospíšil, lídr ODS do komunálních voleb, navštívil v
minulém týdnu nové infocentrum v zámku, aby se přesvědčil, kolik
materiálů je tady pro občany, turisty a návštěvníky města připraveno.
míry informovanosti občanů také
týká. Před časem bylo otevřeno
nové Regionální informační
centrum v zámku na Pernštýnském náměstí. Sám jsem toto infocentrum navštívil a byl
příjemně překvapen, kolik materiálů je zde pro občany, turisty a
návštěvníky města připraveno.
Na druhou stranu jsem musel dát
zapravdu hlasům, které mne upozornily na nedostatečné vyznačení trasy k novému regionálnímu

centru. Myslím, že náprava může
být sjednána takřka ihned a orientační cedule či takzvaná „áčka“
poutající na infocentrum v zámku
mohou být instalována rychle a
bez horentních nákladů. Uvítám i
další podněty a dotazy od občanů,
kteří mne mohou kontaktovat
prostřednictvím mé e-mailové
adresy: jura.pospisil@seznam.cz
Na vaše dotazy budu odpovídat v
některém z následujících Večerníků.
-red-

Děti pod dohledem policistů Šlo zamezit dopravnímu chaosu?
Rodiče, buďte v klidu, kontroly pokračují

Lidé na radnici se nemohou shodnout...
Proč se výstavba přechodu pro
chodce a další úpravy na křižovatce ulic Svatoplukova a Újezd
nenaplánovala společně s nedávno ukončenou výstavbou
rondelu na Petrském náměstí?
Proč jsou tak řidiči znovu vystaveni stresům a ulice ucpané kolonami vozidel?Na tyto otázky
jsme minulý týden hledali odpovědi u kompetentních osob.
"Odbor dopravy tuto investiční
akci neplánoval, na základě
žádosti jsme pouze schválili dopravní značení a vydali souhlasné
stanovisko ke stavebnímu povolení. Vystupovali jsme jenom jako
speciální stavební úřad. Na termín
stavby jsme neměli absolutně
žádný vliv," uvedl pro Večerník
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v
Prostějově.
Kdo je nejvíce zodpovědným za
plán investičních akcí, je Antonín
Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a

Preventivní akci zaměřenou na
přechody pro chodce v blízkosti
škol v rámci celorepublikového
projektu s příznačným názvem
Zebra se za tebe nerozhlédne
uspořádali policisté po celém
okrese Prostějov. Na vytipovaných přechodech stáli u přechodů a dohlíželi na správné přecházení dětí a ukázněnost řidičů.
"Nejmenší školáci byli obdarováni
školními pomůckami a potřebami,
které do republikové akce věnovala pojišťovna Ministerstva vnitra.
Preventivní akce je plánovaná na
celý tento týden, ale to neznamená,
že v následujících týdnech policisté z přechodu vymizí. Na nejvíce
frekventovaných přechodech budou i nadále dohlížet na bezpečnost a plynulost v silničním provozu," uvedla Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mikPod dohledem. Na bezpečnou
cestu dětí do škol dohlíželi i prostějovští policisté

investic města. "Nad otázkou, kdy
začít s rekonstrukcí křižovatky ulic
Svatoplukova a Újezd, jsme si
lámali hlavy několik měsíců. Velice jsme zvažovali, zda tuto akci
spojit s výstavbou rondelu na Petrském náměstí nebo každou z
těchto investic provést samostatně.
Pro druhou variantu jsme se rozhodli z toho důvodu, že jsme měli
obavy z totálního dopravního chaosu. Zejména co se týká dopravní
obslužnosti v centru města. Při
stavbě rondelu na Petrském náměstí byly už tak rozsáhlé uzavírky a
objízdné trasy, že jsme celou situaci nechtěli ještě více komplikovat," vysvětluje Antonín Zajíček.
Sám ovšem současný stav považuje za velice svízelný. "Ano, vím
že dopravní situace v centru města
je dnes zoufalá. Chtěl bych se tímto
veřejnosti omluvit za vzniklé potíže, ale opravdu jsme investiční
akci pečlivě zvažovali ze všech
stran. Kdybychom obě stavby ne-

chali provádět společně, tak to, co
se dneska děje třeba na Vápenici či
v Olomoucké ulici, to by se dělo po
celém Prostějově," míní vedoucí
odboru rozvoje a investic. Zároveň
žádá řidiče o trpělivost. "Termín dokončení rekonstrukce křižovatky na
Újezdě je naplánován na 24. října.
Mohu ale všechny občany ubezpečit, že tento termín bude urychlen, a
to významným způsobem. A opravená křižovatka bude širší a navíc
konečně s důstojným a bezpečným
přechodem pro chodce," dodal Antonín Zajíček.
Zda ale opravdu nešlo spojit obě
zmíněné stavby dohromady tak,
aby se předešlo současným dopravním komplikacím, si není jistý
Zdeněk Peichl, radní a předseda
dopravní komise města. "Skutečně
nejsem přesvědčen o tom, že to
nešlo spojit. Já osobně si myslím,
že když se chce, tak všechno jde.
Přiznávám, že kus zodpovědnosti
padá i na mě. Bohužel jsem si ne-

Ani noha! Skutečně lze
věřit slovům Antonína Zajíčka, že rekonstrukce křižovatky
bude dokončena s předstihem?
Tento snímek jsme pořídili ve čtvrtek krátce po 14. hodině. Na stavbě
nebyla ani noha. A přes víkend se
zde nepracuje tuplem...
uvědomil, že rekonstrukce křižovatky na Újezdě se má dělat už v
letošním roce, protože jsme na ni
navíc dostali dotaci. Bohužel, toto
mi uniklo," přiznal chlapsky předseda dopravní komise města.
-mik-

Trojici Prostějovanů hledá policie Dopravní komise bude jednat o palčivých otázkách
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po dalších třech
osobách, které sklouzly na šikmou hranu zákona a vyhýbají se
vyšetřování. Strážci zákona při
pátrání po hledaných spoléhají na
osvědčenou pomoc veřejnosti.
ROSTISLAV HORÁK se narodil 19. srpna
1963 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v obci
Ivaň číslo 197 v
okrese Prostějov, v současné
době by měl bydlet na blíže neurčeném místě v Prostějově. Na
hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k dodání do
výkonu trestu odnětí svobody pro
trestný čin provozování nepoctivých her a sázek. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 45 do 50 let,

Pohledem shora
Pohledem shora

měří 170 centimetrů, má hnědé
rovné a krátké vlasy česané na ježka a hnědé vousy, takzvané strniště.
SVĚTLANA MARTINKOVÁ
(roz. JALČOVÁ) se narodila
15. března 1966
a trvalé bydliště
má hlášeno v
ulici Jana Zrzavého číslo
3975 v Prostějově. Na hledanou
vydalo Okresní státní zastupitelství v Prostějově souhlas k zadržení pro podezření ze spáchání
trestného činu zpronevěry. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 40
do 45 let, měří 165 centimetrů,
má střední postavu, plavé blond
vlnité a dlouhé vlasy s pěšinkou
uprostřed.
RUDOLF SVOZIL se narodil

21. listopadu
1988 a trvalé
bydliště
má
hlášeno ve Vrahovické ulici
číslo 491/128 v
Prostějově. Na
hledaného vydal Okresní soud v
Liberci příkaz k zatčení. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 21
do 22 let, měří 180 centimetrů,
má střední postavu a hnědé rovné
a krátké vlasy.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob
neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky
158 nebo zavolali přímo Službu
kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo
974 781 326.
-mik-

VŠECHNO JDE,
KDYŽ SE CHCE!

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ak mi nějak přišlo na mysl, že bych chtěl kandidovat do pražského Zastupitelstva a když nějak furt neví, jak s novým primátorem, tak že
bych to třeba taky vzal. No ale možná, jestli by jim nevadilo, že tam
nemám trvalé bydliště… To říkám proto, že se teď ve velkém řeší, proč
někdejší šéf Poslanecké sněmovny PČR Miloslav Vlček už nechce kandidovat do Zastupitelstva v Konici, kde je dosud i úřadujícím členem Rady. Na jednu stranu
kandidaturu odmítá s tím, že se chce politicky realizovat jinak, zároveň se ale ke mně zatoulala informace, že už od června nemá ani konické občanství, což je pravda základní předpoklad
toho, aby se vůbec o něco takového mohl pokoušet. Pokud to vskutku tak je, měl nejspíš tuto
skutečnost ohlásit a ke stejnému datu se vzdát i svého mandátu. Což ovšem neučinil a dál v samosprávě pracuje, což mu naopak zase nejde upřít. Avšak po zkušenostech z velké politiky,
kdy mu mlžení a neobratnost zhatily politickou kariéru a byl obětován na oltář strany, by mohl být také poučen, že byť i při pouhém podezření má říct, jak se věci mají. Nestojí to pak za
tu ostudu. Měsíc před volbami je asi už nemá smysl co významně řešit. Spíš jde o princip věci.
Zvlášť pokud má údajně jiné trvalé bydliště už od června a dodnes s tím nic nedělal. Těžko říct,
možná si to v první chvíli ani neuvědomil a pak už mu bylo hloupé se k tomu přiznávat. Stačí
přece ale prozradit, jaký je skutečný důvod toho, proč odmítá místo na konické kandidátce a
nikdo by už neřekl ani popel.

T

Dnes zasedne naposledy v
tomto volebním období dopravní komise města. Její členové budou jednat o nejpalčivějších dopravních problémech v Prostějově.
"Budeme projednávat realizaci
cyklostezek v roce 2009, zejména ještě letos by se mělo stihnout dokončení stezky v
Olomoucké ulici. Dále se připravuje zahájení rekonstrukce přednádražního prostoru u místního
nádraží, přičemž bychom chtěli
s touto investiční akcí dokončit
cyklostezku v této ulici i s přejezdem přes železnici v Olomoucké ulici. Společně s
krajským úřadem pak vedeme
jednání okolo severního obchvatu, kdy při plánované výstavbě vadí jeden z rodinných
domů. Navrhujeme, že by prostějovská radnice pomohla kraji
při vyřízení problematiky při
jednání s majiteli nemovitosti a
také hygieniky," sdělil nám
Zdeněk Peichl, radní a předseda
dopravní komise. Jak dodal, členové komise budou v pondělí
také jednat o začátku realizace
cyklostezky ve Vrahovické ulici
až po kostel ve Vrahovicích,
plánu oprav chodníků po celém
Prostějově a také o rozdělení
peněz z dotací kraje na bezpečnostní prvky v dopravě. "Byl
bych rád, kdyby tyto peníze byly
rozděleny lépe než vloni. Za ně
se tehdy vybudovaly přechody s
blikajícími světélky, což podle
mého názoru moc bezpečnosti
do naší dopravy nepřineslo a
navíc takto vybavené přechody
byly přespříliš drahé," uvedl k
tomuto tématu Zdeněk Peichl.
Na závěr nám Zdeněk Peichl
prozradil i jednu optimistickou
aktualitu. "Nedávno vykonávalo
šetření v Prostějově Centrum do-

pravního výzkumu z Brna. Jeho
pracovníci hodnotili prostějovskou dopravu a veškerá opatření,
která se za poslední léta udělala

směrem ke zkvalitnění jejího
stavu. Hodnocení dopadlo velice
pozitivně, Centrum výzkumu se
pochvalně vyjádřilo především k

výstavbě kruhových křižovatek,
bezpečných přechodů a k ostatním opatřením ve městě," řekl
Zdeněk Peichl.
-mik-
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Radim Fiala: Jsem patriot našeho Prostějova
Poslanec Radim Fiala kandiduje do Zastupitelstva města Prostějova v letošních komunálních volbách. Při této příležitosti jsme mu položili několik
otázek.

Pane poslanče, které důvody
vás vedly na komunální kandidátku ODS v Prostějově?
Komunální politika je dnes nutně
propojena s řadou problémů,
které řeší parlament. Považoval
bych za velkou chybu, kdyby parlament byl skupinou politiků bez
jasné vazby na města a obce v naší zemi. Především dnes, kdy nás
čeká doba úspor a nezbytného šetření, je třeba, aby taková politika
nebyla prováděna bezhlavě s necitlivým přístupem k městům a
obcím. Příkladem mohou být škrty v dopravní infrastruktuře a následné jejich opravy. Prostě nejde

škrtat bez ohledu na obce a města.
Jak chcete zvládat tolik funkcí?
Opravdu nejde o funkce. Přesně a
odpovědně jsem zvážil svoje povinnosti a možnosti. Nemohu být
členem Rady města,ale funkci zastupitele časově zvládnu. Opakuji, jsem přesvědčen, že to bude
přínos pro Prostějov. Zároveň se
rád přiznám. Pokud dostanu
důvěru voličů, budu mít velkou
radost. Jsem patriot našeho Prostějova a při vší úctě k sálu sněmovny, na nádheru radnice v Prostějově nemá.
Nedotknou se škrty i velkých
projektů, které jste podporoval? Mluví se o zastavení čištění
Plumlovské přehrady a o zrušení pobočky Univerzity Tomáše
Bati v Prostějově. Oba projekty
již stály hromadu peněz!
(úsměv) Nic takového nehrozí!
Nejdřív k přehradě. Pokud mám

přesné informace, proběhlo výběrové řízení na dodavatele celé investice. Věc prodloužila pouze
námitka podaná některým ne-

úspěšným uchazečem proti výsledku, kterou teď řeší Úřad pro
hospodářskou soutěž. Věřím, že v
dohledné době bude známo stanovisko úřadu a podnik Povodí
Moravy, který je investorem, bude pokračovat v celém projektu.
Opakuji, nehrozí zastavení projektu. Pouze se správně prošetří,
jestli výběrové řízení proběhlo regulérně a budou zahájeny práce,
nebo opakován výběr. K problematice pobočky univerzity se jistě
nejpodrobněji při imatrikulaci nových studentů vyjádří představitelé univerzity. Za sebe řeknu, že
jsem jednal se zastupujícím rektorem univerzity, který mě ujistil, že
univerzita ruší pobočku v Praze a
nikoliv v Prostějově. Naopak, vybavení z Prahy se stěhuje do Prostějova. V Prostějově se počítá nadále s pracovištěm, kde bude studovat cca 300 studentů v baka-

lářském studiu.
Nedávno jste údajně v tisku odmítl zveřejnit své majetkové
poměry?!
Moje majetkové poměry jsou ze
zákona veřejné a dostupné na majetkovém přiznání. Nebudu ale
dělat práci za novináře,kteří to neví. Každý má na internetu možnost zjistit, jaký majetek má Radim Fiala a kolik vydělává. Plním
tedy zákonem stanovené povinnosti přesně a důsledně.
Myslíte, že výrazně obměněná
kandidátka ODS uspěje u voličů v Prostějově?
ODS nabízí jako jediná v Prostějově výrazně nový tým do komunálních voleb. Jde o jasnou a zajímavou nabídku pro voliče.
Modrá je tradiční barva ODS i tradiční prostějovská barva, tak
věřím, že modrá bude po volbách
i ve vedení města.
-red-

Nemocnice slavnostně otevřela zrekonstruovanou budovu polikliniky
Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny AGEL, ve středu slavnostně otevřela nově
zrekonstruovanou budovu polikliniky, která během léta prošla výraznou proměnou.
Kromě nové fasády, díky které
budova získala nový, moderní
vzhled, byla součástí pětiměsíční rekonstrukce také úprava
vstupu do budovy, včetně rozšíření vstupní haly. Novou investici za bezmála dvacet milionů korun tak ocení nejen pacienti a návštěvníci polikliniky,
ale určitě také lidé z blízkého
okolí.
Rekonstrukce zahrnovala i
výměnu všech vstupních dveří a
nově bylo osazeno zastřešení
zadních vstupů do polikliniky.
Důležitou součástí celé investiční
akce byla i rekonstrukce hlavního
vstupu do budovy polikliniky,
která změnou dispozice umožnila vznik velké, prosvětlené vstupní haly s výrazně zlepšeným
zázemím jak pro čekající pacienty, tak pro zákazníky lékárny.
„Celé řešení umožňuje bezbariérový přístup k výtahům i k lékárně a zároveň tepelně odděluje
venkovní prostředí od interiéru
vstupní haly, což jistě ocení zejména ti pacienti, kteří v tomto
prostoru čekávají na převozy,“
vysvětlil ředitel společnosti Stře-

Slavnostní otevření zrekonstruované budovy polikliniky. Zleva Petr Vaněk, předseda představenstva společnosti Agel, Martin
Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, Jan Tesař, starosta města Prostějova a Tomáš Uvízl, ředitel Nemocnice Prostějov.
domoravská nemocniční a Nemocnice Prostějov Tomáš Uvízl s
tím, že vstup do polikliniky je vybaven také digitálním hlasovým
majáčkem pro nevidomé. „Myslím, že se při této akci podařilo
velmi dobře sestavit tým, který
celou věc realizoval. Chtěl bych
proto poděkovat architektovi, do-

davatelské firmě, pracovníkům a
vedení kraje i zaměstnancům nemocnice, kteří zajišťovali součinnost z naší strany,“ řekl během
slavnostního otevření ředitel a
zároveň ocenil vstřícnost a toleranci pacientů a návštěvníků polikliniky, kteří byli dotčeni stavebním provozem. „V neposlední řa-

dě chci poděkovat také všem, kteří v budově polikliniky pracují a
kteří v průběhu stavby museli
zvládat stresující prostředí a podávat při tom standardní pracovní
výkon,“ doplnil Uvízl.
Důvodem oprav na budově polikliniky byla zejména ta skutečnost, že popraskal původní ob-

kladový plášť, jehož úlomky začaly padat a hrozilo vážné zranění kolemjdoucích osob. „Nová
termofasáda s minerální plstí
splňuje požární odolnost třídy A1
a zvyšuje nejen pasivní bezpečnost celé budovy ale i její provozní šetrnost,“ dodal ředitel
Uvízl.
-red-

Nemocniční personál přijal nové posily
I. Hemerková: Před vámi bude člověk, který potřebuje vaši pomoc!

Nováčci. Studenti Střední zdravotnické školy posílili personál prostějovské nemocnice.

Minulé úterý se značně zvedl
stav zdravotnického personálu
v prostějovské nemocnici. Slavnostně sem totiž nastoupili třeťáci z prostějovské „zdravky„,
kteří zde celkem čtyři dny v
týdnu po celý školní rok budou
vykonávat svoji praktickou
výuku v rámci předmětu ošetřování nemocných.
Pochopitelně s nimi nastoupili
také jejich vyučující a celého aktu se účastnil i zdravotnický personál Středomoravské nemocniční a.s., odštěpný závod Prostějov.

Mimo jiných vystoupila s projevem i ředitelka školy Ivana Hemerková, která sama jako bývalá
zdravotní sestra a absolventka
školy moc dobře ví, jaké to je poprvé opravdu začít praxi a vědět,
že vše je již naostro a že před
vámi je člověk, který potřebuje
vaši pomoc a ne jen ležící model
- figurína. Ve svém projevu Ivana
Hemerková zdůraznila, že se
právě teď naplno projeví, kdo se
předcházející dva roky poctivě
teoreticky připravoval, ale že se
jistě vyskytnou i případy těch,
kteří mile překvapí svou manuál-

ní zručností, přístupem k lidem a
kteří do té doby až tak ve škole
třeba nevynikali. Zdůraznila také,
že je třeba nebát se zeptat své vyučující, případně sestry a že prostě žádný učený z nebe nespadl.
Spolupráce vyučujících a personálu považuje za jeden ze stěžejních prvků úspěšného absolvování praxe nejen ve třetím, ale následně i čtvrtém ročníku.
Na závěr popřála všem, aby do
plnění vytýčených úkolů a cílů
vykročili tou správnou nohou a
aby výsledkem jejich společného
úsilí byl spokojený klient. -mm-

Rekonstrukce a výstavba kanalizace v Prostějově

Radek Zacpal: Chceme minimalizovat rozkopání centra města
Na základě zpracovaného Generelu odvodnění Města Prostějova a z jeho následné aktualizace vyplynuly požadavky na
opravy a zkapacitnění jednotlivých stokových sítí na území
města. Po zpracování projektové dokumentace a nacenění
jednotlivých částí vyprojektované stokové sítě bylo nutné
rozhodnout o nejproblematičtějších lokalitách, které nesnesou odkladu z pohledu realizace.
Nejdůležitějším a zásadním rozhodnutím bylo, zda postupovat
dle výsledků generelu a rozkopat
centrum města (Wolkerova, Žeranovská, Drozdovická, Dolní, Vrahovická, atd.) nebo zvolit realizaci nového kanalizačního sběrače
od ulice V polích pod nově budovaným dopravním obchvatem
ulicí Okružní až k bývalým jatkám v ulici Kralická, kde dojde ke
spojení s dobudovanou kanalizací

v ulici Janáčkova. Zvítězil názor
budovat tuto stoku postupně s
možností přepojování na stávající
kanalizační systém s tím, že odlehčí stávajícímu kanalizačnímu
systému ve středu města a zároveň umožní napojení dalších rozvojových ploch. První vlaštovkou
v tomto smyslu je nově budovaný
a napojovaný obytný soubor na
ulici Okružní. Předpokládaná
výše investované částky je cca
145 mil. Kč. Zároveň s tím bylo
rozhodnuto, že společnost Vodovody a kanalizace, a.s. podá
žádost o dotace na předmětné akce, neboť finanční objem vysoce
překračoval možnosti společnosti.
V současné době dochází k realizaci první etapy nazvané „Prostějov - zlepšení infrastruktury kanalizace 1.část,“ na kterou společnost získala dotace ze státního
rozpočtu. Obyvatelé města Prostějova mohou sledovat zaháje-

nou výstavbu v lokalitě kolem
bývalého Agrostroje a navazujících ulicích - Barákova, Milíčova a nám. Odboje. V nejbližší
době budou na tyto investice navazovat další - v ulicích Netušilo-

va, Šerhovní, Vápenice a Outraty.
Na území města Prostějova zároveň realizovala Moravská vodárenská, a.s. smluvní investici ve
výši 80 mil. Kč. Tato investice zahrnuje následující kanalizační stoky v ulici Okružní (od Svaté Anny
na rondel v Určické), v areálu
bývalé nemocnice a na ulici Janáčkova, kde došlo ke sladění této
akce s akcí Města, které řešilo
přednádražní prostory včetně
zprůjezdnění ulice Janáčkova pro
osobní dopravu.
Tentýž postup byl zvolen na Jižním obchvatu Prostějova, kde je
kanalizační stoka umisťována v
trase budoucího obchvatu tak, aby
nebránila jeho výstavbě. V současné době probíhá realizace další
etapy kanalizace na ulici Okružní.
V současné době se již připravuje
druhá etapa projektu „Prostějov zlepšení infrastruktury kanalizace,“ která by měl být realizována
v letech 2011 – 2014. Předpo-

kládaný objem této investice je
120 mil. Kč.
Navazovat by měla intenzifikace
čistírny odpadních vod, která vyplývá z legislativních změn. I
když bylo do nové čistírny investováno v minulosti cca 420 mil.
Kč, je nutná investice v předpokládané výši 110 mil. Kč pro tzv.
třetí stupeň čištění – odstranění
fosforu a dusíkatých látek.
Kromě již uvedených akcí proběhla velká investice spojená s opravami kanalizačních stok a vodovodů na Husově náměstí, kde následně Město Prostějov provedlo
a provádí úpravy vozovek a parkové úpravy, včetně vybudování
nových parkovacích míst. Veškeré výše uvedené investice jsou
závislé na získávání finančních
prostředků z dotačních titulů.
Radek Zacpal, předseda dozorčí
rady Vodovody a kanalizace a.s.,
člen Zastupitelstva města
Prostějova
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 13. DO 19. 9. 2010:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za
bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy v pondělí 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.
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Co znamená ten „knoflík“?
Konečně originální billboard pro prostějovské volby
Všechny předvolební plakáty a
billboardy bývají stejné: tvář
kandidáta a mnohdy nic neříkající heslo. Teď se konečně
ze stran na prostějovském politickém hřišti pokusila tento
zaběhlý zvyk změnit.
A hned to upoutalo pozornost
Prostějováků. Dokonce několik
čtenářů upozornilo naši redakci
na zajímavý billboard, se kterým
přišla prostějovská ODS minulý
týden. Na několika místech visí
obří plakát, na kterém je vyobrazen knoflík známý z počítačové
branže jako „reset“. Takovým
knoflíkem můžete znovunastartovat například nějaký počítač.
„Ano, inspirovali jsme se v počítačové branži a knoflík „reset“
jsme zvolili, protože přesně vystihuje naši současnou situaci,“ potvrdil nám nápad s billboardem
Jiří Pospíšil, který je kandidátem dosud neseděly ve vedení města.
Voliči chtějí nástup nové generastrany na starostu.
ce politiků a prostějovská ODS se
NOVÉ TVÁŘE
opravdu nebojí změnit. Na kandiProstějovští občanští demokraté dátce díky generační obměně
se skutečně poučili z celostátních také vůbec nejsou politici strany,
výsledků jarních sněmovních vo- kteří dosud působili na radnici,
leb a výrazně obměnili před ko- ale byli spojeni s některými pomunálními volbami svoji tvář. Je- chybnostmi. „I proto je jedním z
jich kandidátku pro komunální našich hesel slogan Nový zavolby zaplnily nové tváře, které čátek,“ vysvětlil Jiří Pospíšil a do-

V Prostějově je otevřena půjčovna
pomůcek pro zrakově postižené
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) zakončila v srpnu tohoto roku projekt „Půjčovny kompenzačních
pomůcek pro osoby se zrakovým postižením –
Morava“, který byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu a spolufinancován EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Hlavním cílem projektu bylo rozšířit síť půjčoven
kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené
na území Moravy. Půjčovny kompenzačních pomůcek jsou místa, kde si mohou zrakově postižení zapůjčit kompenzační pomůcku, kterou aktuálně potřebují.
Smyslem půjčoven kompenzačních pomůcek je
doplnit stávající systém zdravotnických a sociálních služeb, kdy je o osoby se zrakovým postižením postaráno především v oblasti akutní péče,
formou plné nebo částečné úhrady některých pomůcek zdravotními pojišťovnami, příp. prostřednictvím sociálních příspěvků na pořízení kompenzačních pomůcek. Už však není pamatováno
na případy, kdy postižený dočasně nemá pomůcku k dispozici (např. v případě poruchy či ztráty).
Kompenzační pomůcky jsou pro osoby se zrakovým postižením často velmi nákladnou položkou, kterou si nemohou pořídit na vlastní náklady. Díky půjčovnám si mohou zrakově postižení
zároveň vyzkoušet různé kompenzační pomůcky
a zjistit tak, která pomůcka jim vyhovuje nejlépe.
Kompenzační pomůcky mohou lidem s těžkým
poškozením zraku pomoci předejít řadě zdravotních rizik (např. nebezpečí úrazu při samostatném
pohybu v prostoru) nebo psychických problémů,
které mohou vzniknout následkem omezeného
přístupu informacím.
Projekt „Půjčovny kompenzačních pomůcek pro
osoby se zrakovým postižením – Morava“ probíhal celkem po dobu 8,5 měsíce. Během této doby byly pořízeny kompenzační pomůcky celkem
pro 15 půjčoven, které se nacházejí v těchto městech: Blansko, Frýdek-Místek, Jeseník, Kroměříž, Kyjov, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Přerov, Šumperk, Třebíč, Vsetín a
Zlín. Půjčovny jsou otevřeny vždy min. 2 dny v
týdnu od 9:00 do 16:00 hod.
Současně realizovala SONS ČR obdobný projekt
na území Čech (11 půjčoven). Celkem za oba projekty tak vznikla síť 26 půjčoven kompenzačních
pomůcek.
Prostějovská Půjčovna kompenzačních pomůcek je otevřena v pondělí a ve čtvrtek vždy
od 09:00 do 16:00 hodin na ulici Svatoplukova
č. 15 ve druhém poschodí v prostorách Oblastní odbočky SONS.

dal: „Nabízíme nový a mladý
tým, novou energii, nové nápady.
To nás odlišuje od většiny konkurentů ve městě.“

NOVÁ ENERGIE

V čele kandidátky ODS stojí ředitel základní školy Jiří Pospíšil.
Na druhém místě ho doplňuje ředitelka střední zdravotní školy
Ivana Hemerková. Trojkou ODS

bude Michal Müller - zástupce
ředitele z Gymnázia Jiřího Wolkera. Čtvrtou kandidátkou v pořadí je předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova
Milada Sokolová. Na „pětce“
kandidátku podporuje populární
prostějovský poslanec Radim Fiala. „Přineseme na radnici novou
energii. Město se vyvíjí správným směrem, ale potřebuje nové

síly i nové nápady,“ nabízí nový
styl politiky na radnici Jiří Pospíšil.
Prostějovská ODS bere vítr z plachet tzv. novým stranám, protože
to, co tyto strany kritizují, prostějovští občanští demokraté neudělali. Neobsadili kandidátku lidmi
za zásluhy, ale vybrali nové, neokoukané tváře a výrazně omlazený tým.
-red-

Esperantisté se setkali ve Skalce

12. července a 30. srpna se v
lázních Skalka uskutečnila
regionální setkání esperantistů, kterého se vedle hostů
z Olomouce a Přerova
účastnili také členové Esperanto klubo Prostějov. Během setkání někteří esperantisté hráli na různé hudební nástroje a zpívaly se
lidové písničky.
Členové Esperanto klubo
Prostějov se aktivně zapojují
do pořádání takových akcí,
aby i pro širokou neesperantskou veřejnost, která se přišla
podívat a poslechnout si hud-

bu, připravili pěkný a přitažlivý program.
Od roku 1994 neměl esperantský klub pro svou činnost
a nájem klubovny vlastní
příjmy a pouze díky finanční
podpoře Města Prostějova
může pokračovat ve své činnosti.
Zájemci o jazyk ESPERANTO se mohou každý čtvrtek
od 17 do 18 hodin na adrese
Křížkovského 12 v Prostějově přijít informovat a
případně také naučit tento
mezinárodní snadno naučitelný jazyk.
-lis-

13. září 2010

Bývalá Živnobanka byla vyhlášena kulturní památkou
Dům číslo popisné 123 na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, spolu s pozemkem, byl
Ministerstvem kultury prohlášen kulturní památkou.
Městský dům je situován ve
výrazné poloze na náměstí T. G.
Masaryka a řadí se k důležitým
městským dominantám ovlivňujících památkovou zónu. Projektantem domu byl význačný pražský architekt Osvald Polívka
(1859 Enns, Rakousko - 1931
Praha), který vystudoval architekturu na české technice v Praze
a po studiích působil mimo jiné
jako asistent slavných a význačných českých architektů Josefa
Zítka a Antonína Wiehla. V roce
1890 si pak otevřel vlastní architektonickou kancelář.
V době projektování bankovního
domu v Prostějově byl architekt
Polívka již známým a zkušeným
projektantem sídel finančních
ústavů. Některé projektoval sám,
jiné ve spolupráci s dalšími architekty. Mezi Polívkovy realizace náleží například Pražská
městská spořitelna v Rytířské
ulici (1892-1894), Zemská (živnostenská) banka Na Příkopech
(1894 -1896) nebo palác Pražské
městské pojišťovny na Staroměstském náměstí (1898). Vedle
nich s Antonínem Balšánkem
projektoval stavbu Obecního domu hlavního města Prahy

(1905–1911). Projektoval také
obchodní domy (např. U Nováků v Praze, 1902–1903) a
technické stavby, jako např. městskou vodárnu v Nymburku. Jiným typem stavby pro veřejné
účely byla Nová radnice v Praze
1 (1908 -1911). Pro Osvalda Polívku bylo charakteristické používání historizujících prvků,

avšak ani secese mu nebyla cizí.
Jako projektant kladl důraz na
celkové vyznění objektu, proto
pro dekoraci staveb využíval služeb předních umělců (např. sochaři Ladislav Šaloun, Bohuslav
Schnirch, Josef Václav Myslbek,
malíři Mikoláš Aleš, Jan Preisler,
Josef Ženíšek a další).
V květnu 1912 podala Živno-

stenská banka žádost o stavební
povolení na stavbu nové bankovní budovy v Prostějově. Dle předložených plánů měla být zbourána část stávajícího čísla 17 na
hlavním náměstí v Prostějově a
nový dům měl být vystavěn ve
stanovené stavební čáře. V přízemí měly být situovány úřadovny
banky, obchody a sklady, v mezaninu pak taktéž sklady a dále byt
domovníka; v prvním patře kanceláře banky (úřadovny) a čtyřpokojový byt s příslušenstvím, v
dalších patrech byty.
Průčelí domu do náměstí T. G.
Masaryka je tříosé, s vyloženým
středním arkýřem na profilovaných konzolách v rozsahu prvního a druhého patra, završeným
ve třetím patře balkonem. Balkon se uplatnil i ve druhém patře.
Nad výraznou korunní římsou je
objekt ukončen bohatě profilovaným štítem se sochařskou výzdobou. V přízemí se pod arkýřem ve středu nachází vstup
lemovaný velkoplošnými výkladci s půlkruhovým zakončením. Parter a lemování výkladců
jsou materiálově odlišeny od fasády v patrech. Křídlo postavené
v Kravařově ulici bylo původně
zadním traktem staršího objektu
pocházejícího asi z roku 1818,
ale při stavbě domu do náměstí T.
G. Masaryka byl přestavěno a
spojeno s novostavbou. Jedná se

o řadový třípatrový objekt s fasádou prolomenou v pěti osách, s
průčelím doplněným dvěma arkýři, probíhajícími v úrovni prvního a druhého patra. Vstup je
umístěn asymetricky pod pravý
arkýř. Parter je prolomen vysokými výkladci vpravo a vlevo od
vchodu. Objekt je zastřešen
mansardovou střechou s hranolovou věžičkou v ose jednoho arkýře.
V roce 1951 doznal objekt dosti
podstatných změn, neboť v prvním patře směrem do náměstí T.
G .Masaryka byly zrušeny kanceláře banky, což znamenalo definitivní konec bankovní pobočky. Prostory kanceláří byly přestavěny na byty. Celé přízemí,
jak do náměstí T.G. Masaryka,
tak do Kravařovy ulice, pak nadále bylo užíváno k obchodním
účelům, jako je tomu i dnes.
Po roce 2000 rekonstruoval citlivě a nákladně celý objekt jeho
současný vlastník - město Prostějov.
Prohlášení domu číslo popisné
123 na náměstí T. G. Masaryka
kulturní památkou je zcela jistě
prestižní záležitostí a dotčený
objekt si je vzhledem k architektonickým kvalitám a osobě svého autora nepochybně zaslouží.
Mgr. Vlastimil Rudolf,
oddělení památkové péče
MěÚ v Prostějově

Víte, co je cyklostezka a chodník?
Dopravní inženýr vysvětluje některé pojmy
Řidiči, cyklisté i chodci si často mylně vysvětlují některé
pojmy. Proto dovolte, aby
jsem se zabýval dvěma problémy.
1) Co je to cyklistická stezka a
chodník, a jaké vztahy zde platí?
Cyklistická stezka, stezka pro
chodce a cyklisty a chodník jsou
komunikace IV. třídy dle zákona 13/1997Sb. „Zákon o pozemních komunikacích„. Jaké
vztahy platí s okolím:
- pokud vjezd kříží cyklistickou
stezku, stezku pro chodce a cyklisty nebo cyklistickou stezku,
řidiči jedoucí po vjezdu musí
dát přednost cyklistům případně
chodcům. Vjezd je místo ležící
mimo pozemní komunikaci,
kdežto chodník, stezka pro
chodce a cyklisty a cyklistická
stezka jsou pozemní komunikace. Dochází zde k aplikaci § 23

zákona 361/2000Sb. (vjíždění
na pozemní komunikaci).
- cyklisté si neuvědomují, že při
křížení cyklistické stezky další
pozemní komunikací určené
především pro motorová vozidla, musí dát přednost v jízdě
ostatním účastníkům silničního
provozu a to i v případě, že přes
další pozemní komunikaci je
vyznačen přejezd pro cyklisty.
Opět zde dochází k aplikaci § 23
zákona 361/2000Sb. Přednost v
jízdě v tomto případě nemusí
být vyznačena dopravní značkou P4 „Dej přednost v jízdě„
nebo P6 „Stůj, dej přednost v
jízdě„. Bohužel, v mnohých vyspělých státech Evropy na přejezdu pro cyklisty mají cyklisté
obdobná práva jako chodci na
přechodech pro chodce, u nás
tento bod neplatí.
- to, že cyklistickou stezku, stez-

ku pro chodce a cyklisty a chodník mohou využívat jen účastnící silničního provozu, pro
které je příslušná stezka určena,
pokud není stanoveno jinak, je
snad samozřejmostí.
2) Dalším problémem ve městě
Prostějově je stání v křižovatkách. Také vyjíždíte často z vedlejší silnice a nevidíte na hlavní
silnici přes stojící vozidla? Dle §
27 odst. 1) písm. d) zákona
361/2000Sb. na křižovatce a ve
vzdálenosti kratší jako 5 metrů
před hranicí křižovatky a 5 metrů za ní je zakázáno stání a zastavení. Řidiči asi neznají, co je
to hranice křižovatky. Definici
hranice křižovatky najdeme v §
2 písm. x) zákona 361/2000Sb.,
tedy co je hranice křižovatky:
„Hranice křižovatky je místo
vyznačené vodorovnou dopravní značkou „Příčná čára souvis-

lá„, „Příčná čára souvislá se
symbolem dej přednost v jízdě„
nebo „Příčná čára souvislá s
nápisem STOP„, kde takové
značení není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky
v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky„.
Tedy konec zaoblení obruby je
vždy hranicí křižovatky. Teprve
od tohoto konce zaoblení obruby začíná pětimetrový úsek, kde
je zakázáno stání i zastavení.
Podíváme-li se na křižovatky v
samotném Prostějově, každodenně se přesvědčujeme, že řidiči tuto okolnost nerespektují.
Je to neznalost nebo ignorace
ustanovení § 27 zákona č.
361/2000Sb. ? Domnívám se,
že kombinace obou.
por. Ing. Michael Vafek,
Dopravní inspektorát
Policie ČR, Prostějov

Martin Tesařík v pátek zamíří do
Prahy na setkání s ostatními hejtmany, kteří předsedají výborům
regionálních rad. Cílem schůzky
bude koordinovat společný postup vůči vládě i faktická opatření v přidělování podpory. Hejtmana jednáním pověřil Výbor
Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava rozdělující část evropských dotací v
Olomouckém a Zlínském kraji.
Hejtman Olomouckého kraje je
připraven argumentovat při jednáních s vládou především nee-

xistencí adekvátní náhrady za
zrušený podíl státu na financování projektů. „Úvahy ministerstva financí, že kraje chybějící
dotace pokryjí z vyššího výběru
daně z přidané hodnoty, nemůžeme brát vážně. Návrh není
propracovaný a nedává příjemcům žádnou garanci,„ konstatoval hejtman Tesařík. Podle jeho
slov rozhodnutí vlády ohrožuje
čerpání peněz určených na rozvoj celého regionu.
Předmětem kritiky krajů je usnesení Vlády ČR z 11. srpna, jímž

pro rok 2011 ruší spolufinancování regionálních operačních
programů. Dřívější rozhodnutí
ministerstva pro místní rozvoj,
jímž se region soudržnosti
Střední Morava dosud řídil, přitom garantovalo podíl státu na
financování ve výši 7,5 procenta. V době vydání tohoto rozhodnutí částka pro Olomoucký a
Zlínský kraj pro období 2007 až
2013 činila 1,65 miliardy korun,
při současném kurzu eura by to
bylo 1,43 miliardy korun.
Podle dosavadních propočtů by

daňové poplatníky měsíčně provoz celé věznice. Mám jiné informace. Našel jsem si dostupné informace o nejznámější pražské
věznici Ruzyně. Už tam je spousta zajímavostí. On to asi málokdo
čte, jinak by asi už dávno lidé
vznesli otázku „Cože?!", při čtení
těchto informací.
Vězte tedy, že věznice například
zajišťuje (dle zákona):
- věznice poskytuje obviněným
pravidelnou stravu za podmínek a
v hodnotách, které odpovídají
udržení zdraví a přihlížejí k jejich
zdravotnímu stavu a věku,
- věznice zajišťuje právo obviněným na poskytování duchovních
a sociálních služeb,
- věznice zajišťuje obviněným
knihy, denní tisk a časopisy...
A co právě Ruzyně nabízí
vězňům dále? Zadržte dech,
zklidněte tep a čtěte...
- Jazykové kroužky (němčina,
angličtina),

- sociálně právní poradenství,
rozpravy s duchovním, besedy
pro odsouzené na dané téma,
- kroužky (výtvarný, hudební,
akvaristický, šachový, zahradnický, právního minima, audio,
video),
- akce kulturního a sportovního
charakteru, individuální činnost
dle vlastního výběru (návštěva
koncertů a sportovních akcí, nohejbal, volejbal, košíková, stolní
tenis, tenis).
Stačí vám to už? O povinnosti
pracovat není nikde ani řádka.
Ne, já nejsem zastáncem toho
názoru, že ve vězení končí vždy
skutečně vinní a že jsou všichni a
bez rozdílu nenapravitelní, ale
přesto - jsou tam z nějakého důvodu. Všechny ty předchozí volnočasové aktivity si ale třeba moje známé, matky několika dětí,
prostě nemohou pro své děti dovolit. A málokdo ze spousty dalších lidí ani pro sebe.

Adaptačním kurzem nedaleko
Moravského krasu zpříjemnilo vedení SOŠ podnikání a obchodu
studentům start na střední škole.
od seznamovacích přes logické až
po hry na podporu důvěry. Čas
zbyl také na spontánní zábavu,
sportovní utkání a improvizované
divadelní představení. „Tyto aktivity pomohly žákům i třídním
učitelům
urychlit
proces
vzájemného poznávání se v neformálním prostředí a v zátěžových situacích. Kurz z pohledu
třídního učitele hodnotím velmi
úspěšně a přeji všem našim novým studentům hodně sil a optimismu při jejich působení na
nové škole,„ popřála všem studentům 1. ročníku podnikatelské
školy Miroslava Hořínková. O
významu adaptačního kurzu jsou
na této střední škole všichni
přesvědčeni. „Díky úvodnímu stmelovacímu kurzu se naši noví
studenti lépe znají, odpadá bariéra
strachu z neznámého prostředí a
velmi přínosné je také rychlé a
přátelské seznámení s novými
třídními učiteli. Aktivity kurzu totiž obsahují prvky teambuildingu
neboli stmelení kolektivu.„ podotkl Marek Moudrý, zástupce ředitele.
-bp-

Dražba okresního soudu
Chybují. Hodně cyklistů
stále neví, jak se má na cyklostezce správně chovat.

příjemcům dotací z ROP Střední
Morava v případě již vyhlášených výzev scházelo 472 miliónů korun, v případě nevyhlášených výzev dalších více než 550
miliónů korun. Celkově by žadatelům scházela více než miliarda korun. Opatření by se dotklo i již schválených projektů a
v některých případech i projektů
s již uzavřenými smlouvami o
podpoře.
Mgr. Renata
ŠKROBÁLKOVÁ, tisková
mluvčí Krajského úřadu
Olomouckého kraje

Každý máme svého vězně, aneb není lepší se v dnešní době nechat zavřít?
časem měli zavést poplatky, kterými se bude přispívat na úmrtí.
Vždyť vás musejí odvézt,
převléct, sepsat úmrtní list - to je
teprve práce. A přece byste nechtěli, aby to za vás někdo platil.
Všichni přemýšlí, co se platí z jejich daní. Je toho spousta a spousta. A teď si představte ten šok,
když uvedený zaměstnanec státu,
velmi tiše - na půl úst, aby ho snad
neslyšelo moc lidí, řekl tu šokující
zprávu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo zkrátka prostě
„sociálka", dává měsíčně na každého vězně 16 000 korun z našich daní! Dýcháte ještě? Pak jste
docela otrlí, protože většině kolem stojících tato zpráva vyrazila
dech. Nebudu teď uvažovat, nakolik tato zpráva může být nadnesená. Ale kdo by platil všechno to
okolo (soud, převozy z věznice a
do ní, pobyt vězně - pokud nechce
pracovat a všechno to hradit sám).
Také nebudu počítat, kolik stojí

Prázdniny skončily a většina
žáků se znovu vrátila do svých
školních lavic. Mnozí z nich
však začínají studovat v novém
prostředí. Po úspěšném absolvování základní školy postupují dál a stávají se z nich středoškoláci. Aby tento přechod lépe
zvládli, zorganizovala pro ně
Střední odborná škola podnikání a obchodu v Prostějově
adaptační kurz.
Cílem kurzu bylo zpříjemnit jim
jejich start na střední školu a zbavit je případné rozpačitosti a pocitů nejistoty. „Třídenní seznamovací kurz proběhl již počtvrté, a
stejně jako v předcházejících letech byl plně hrazen školou, a tak
našim nováčkům nestálo nic v
cestě za dobrodružstvím a novými zážitky. Opět jsme zvolili
příjemné prostředí nedalekého
Moravského krasu a ubytovali se
v rekreačním středisku Čermák
ve Sloupu. Program připravila
pražská agentura Feelnat, která
má s těmito kurzy bohaté zkušenosti.„ sdělila vedoucí kurzu Miroslava Hořínková. Žáci si mohli
vyzkoušet rozmanité, a pro
mnohé nedostupné aktivity jako
slaňování, střelbu ze vzduchovky
a starodávné indiánské zbraně.
Prošli si celou řadou her v přírodě

Představitelé Města Prostějova,
zástupci kulturních, sportovních a
společenských organizací i veřejnosti si v pondělí 13. září 2010 ve
13.00 hodin připomenou položením kytic k pomníku T. G. Masaryka 73. výročí úmrtí tohoto prvního československého prezidenta. T. G. Masaryk se narodil 7.
března roku 1850, zemřel 14. září
1937.
-red-

* Nad dopisy našich čtenářů * Nad dopisy našich čtenářů
Nedávno jsem se účastnil rozhovoru několika lidí. Žehrali na
stát, jak je obírá, kde může. Na
daních hlavně. Na různých poplatcích. A kam, že ty peníze
jdou... Pak přišel jeden známý,
který pracuje pro Vězeňskou
službu České republiky. Jeho
příspěvek do debaty vzal dech
všem. Tak doporučuji - vezměte si nitroglycerin, pokud budete číst dál...
Všichni pojištění přemýšlí, kam
asi jdou jejich pojistky, když musejí platit u lékaře. Je spousta lidí,
kteří prostě nemarodí. Sami dbají
o to, aby k lékaři nemuseli, svým
životním stylem. A když se jim
stane třeba úraz, nejenom že zacvakají poplatky a léky, ale ještě
ostrouhají na nemocenské. A nebo novorozeně. To je, pane, spotřeba nemocniční elektřiny, stravy
a všeho. Tam ty poplatky „opravdu chápu". Ať si holátko zvyká.
Platit bude až do smrti. Možná by

Na SOŠ podnikání a obchodu
zorganizovali adaptační kurz

Připomínka úmrtí T. G. Masaryka

Olomoucký kraj odmítá zastavení spolufinancování projektů státem
Zástupci Olomouckého a
Zlínského kraje odmítají rozhodnutí vlády zastavit spolufinancování některých evropských projektů ze státního
rozpočtu. Kraje budou trvat
na dříve uzavřené dohodě,
kterou se čerpání evropských
dotací řídí již od roku 2007.
Usnesení vlády bere těmto
dvěma krajům více než miliardu korun určenou především pro obce, neziskové organizace a podnikatele.
Hejtman Olomouckého kraje
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Co z toho tedy vyplývá? Nepříjemná bilance - platíte na
zábavu těch, kteří jsou na okraji
společnosti. Tak by se to dalo
říci. Ale nechť si každý udělá
názor sám, já jen konstatuji informace. A jestli čekáte dnes nějaké
řešení, máte ho mít. I když není
nic moc. Až mě všechno přestane bavit a prostě nebudu mít
náladu, asi se nechám zavřít. A
vy mi hezky našetřete... Co kdybych si po dopolední hodině klavíru, chtěl ještě po odpolední
svačině (vězni jedí pětkrát
denně) zahrát třeba tenis? Tak
nevím... Možná by bylo někdy
lepší, kdyby odsouzení zůstali
venku a my všichni šli do vězení.
Oni by pak museli pracovat na
nás. To by asi byl skutečný trest a
tryzna - každý měsíc vidět na složenkách a účtech, kolik stojí svoboda a život v této zemi.
Čtenář PV Večerníku (na jeho
žádost nezveřejňujeme jméno)

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: 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
Dne: 29. 9. 2010 od 7:30 do
16:00 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Malé Hradisko včetně
všech podnikatelských subjektů
a farmy ZD
Obec: Dobrochov
Dne: 29. 9. 2010 od 9:30 do
13:30 hod. - vypnutá oblast: část
lokality novostaveb RD na parc.
č. 457/4 až 457/11.
Obec: Prostějov
Dne: 29. 9. 2010 od 7:30 do
11:15 hod. -vypnutá oblast: Bezručovo nám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
ul. Dykova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
11, 13. ul. Fanderlíkova od č. 25
a 38 po č. 60 a 41. ul. J.B.Pecky
č. 3, 5, 7, 11, 13. ul. Krapkova 1,
2, 2a, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 16, 20, 22, 24. ul. Resslova
celá, ul. Nerudova od č. 33 po č.
93, Melantrichova od č. 2 po č.
58.
Dne: 29. 9. 2010 od 11:15 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celé
ulice: Anglická, Belgická, Fin-

ská, Holandská, Norská č. 3.
Dne: 30. 9. 2010 od 7:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast:
Bulharská ul. č. 15 - 21 včetně,
vodárna Bulharská, ul. Na hrázi
č. 7 - č. 10 včetně, St. Manharda
č. 17 a 19.
Dne: 30. 9. 2010 od 7:30 do
11:15 hod. - vypnutá oblast: celá
ul. V. Špály oboustranně, kotelna V. Špály, garáže Svolinského,
pohostinství na ul. K. Svolinského č. 287, ul. K. Svolinského č.
11, O.M. pana Lžičaře, ul. J. Zrzavého O.M. pana Hrubana.
Dne: 30. 9. 2010 od 11:15 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: ulice: Italská č. 2, 4, 6, Francouzská
č. 1, 3, pneuservis, Holandská
OD Lidl, kotelna Italská.
Obec: Prostějovičky
Dne: 1. 10. 2010 od 8:00 do
15:30 hod. - vypnutá oblast: celá
chatová oblast Prostějovičky.
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.

13. září 2010

Herecká špička vystoupí na divadelní přehlídce Aplaus
Městské divadlo v Prostějově
během října pohostí tři hvězdně obsazené inscenace, v nichž
se představí umělci nejen z
České republiky, ale také Slovenska. Pořadatelé, jimiž jsou
Agentura TK Plus a prostějovské divadlo rozhodli, že žánrem
letošní přehlídky bude humor
ať už laskavý, chytrý či posmutnělý. Pozvání přijaly bratislavské Štúdio L+S s inscenací
Rybárik královský, Činoherní
klub Praha s legendárním
představením Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho a
Divadlo Ugelt s tragikomedií
Jeffreymu je šoufl. To vše se
odehraje v rámci akce Aplaus
2010, divadelní přehlídky, která proběhne již třetím rokem.
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Královna dabingu v Prostějově!

S průběhem letošního ročníku divadelní přehlídky Aplaus seznámili novináře zleva Miroslav Černošek a ředitelka prostějovského divadla Alena Spurná. Akci uvítali i starosta Jan Tesař s místostarostou Miroslavem
Pišťákem.
„Jsem rád, že se Prostějov stává
městem sportu a kultury a doufám, že se i nadále bude jen rozvíjet,„ řekl starosta Jan Tesař a
místostarosta Miroslav Pišťák
doplnil: „I díky takovým akcím se
udržuje stálý zájem publika a proto doufám, že nové zastupitelstvo
zachová úroveň kultury, která zde
je a lidé budou žít ve městě nejen
s pěknými chodníky, ale také kulturním vyžitím.„
První hru s názvem Rybárik
královský odehraje Městské divadlo v Prostějově 13. října. V anglické komedii plné sokratovského
humoru doplněného hravou ironií
a paradoxy krutého sarkasmu se
představí herci Emília Vášáryová, Milan Kňažko a Milan Lasica.
Následující úterý 19. října shlédnou diváci představení Podivné

odpoledne Dr. Zvonka Burkeho,
komedii krutou i laskavou zároveň. V psychologické grotesce o
lidumilovi, který se málem stane
několikanásobným vrahem vystoupí herci formátu jako Boleslav Polívka, Ivana Chýlková, Jaromír Dulava, Ondřej Vetchý a
Michal Pavlata. Závěr divadelní
přehlídky Aplaus bude hra Jeffreymu je šoufl, kterou publikum
uvidí 27. října. Tragikomický
příběh o slavném britském žurnalistovi a alkoholikovi Jeffrey Bernardovi, který většinu života prožil v londýnském Soho a stal se
dokonce jeho ikonou, ztvární
umělci Oldřich Kaiser, Karolina
Kaiserová, Rostislav Novák a Jaroslav Hanuš.
„Humor je solí života i v těch nejtěžších dobách a proto jsme zvolili hry obsahující chytrý situační

vtip, duchaplné konverzace doplněné groteskou a jemnou ironií.
Věříme, že Aplaus 2010 přinese
neopakovatelné chvíle souznění
mezi jevištěm a hledištěm,„ objasnila ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná.
Podle slov šéfa TK Plus Miroslava Černoška se divadelní přehlídka drží stále stejného záměru, s jakým vznikla a to zdůraznit roli
prostějovského divadla jako hostitele a zároveň dopřát publiku
dobré divadlo. "Bereme jako svoji povinnost přinášet kulturu do
města. Snažíme se v této oblasti
uplatnit stejnou filozofii jakou
praktikujeme ve sportu, což je přilákat do Prostějova co nejvíce
hvězd. Jde o to nachystat pro hostující soubory vše tak, aby se cítily jako doma. To se nám daří, pokud mohu soudit z minulých let,

kdy jsem měl možnost po představení mluvit s několika herci a
vyslechnout si jejich dojmy,„ dodal Miroslav Černošek.
Účinkující soubory budou
odměněny podle toho, jak se
umístí v divácké anketě. Návštěvníci dostanou při vstupu do divadla lístek, který po shlédnutí vhodí do hlasovacího zařízení. Nejlepší představení obdrží třicet tisíc
korun, druhé místo je odměněno
dvaceti tisíci a soubor na třetím
místě získá deset tisíc korun. Část
výtěžku ze vstupného věnuje TK
Plus prostějovskému studentskému Divadlu Point při Gymnáziu
Jiřího Wolkera. „Líbí se nám, že
lidé mají prostor ke svému sebevyjádření, místo k setkání umožňující vzájemnou společnou
tvorbu,„ doplnil Miroslav Černošek.
-vevi-

Fotky tajemné venezuelské přírody zdobí stěny Galerie Metro
Čest hostit výstavu s názvem
Venezuela - ztracený svět má
Galerie Metro. Vernisáž zahájil ve středu 8. září sám autor fotografií Petr Čoček.
Zájemci mohou shlédnout
snímky každý den v podvečer
od 16.30 do 20.00 hodin, a to až
do 9. října.
Venezuela byla první exotickou
cestou prostějovského rodáka
Petra Čočky, kterou si zároveň
splnil jeden ze svých snů. V zemi
Jižní Ameriky strávil fotograf
spolu se svým kamarádem a manželkou celý měsíc, kdy objevoval pestrost přírody od velehor,
přes tropický deštný les až po
pouště.
„Fotografování umocňuje moje
zážitky, které potom prožívám
intenzivněji. Díky cestě do Venezuely jsem nenávratně ztracen, je
to jako droga a člověk chce už
jen další a další podobné expedice. Při odjezdu z Venezuely jsem
měl pocit, že i kdybych tam zůstal dalších několik dní, měl bych
pořád co objevovat. Jednou se
tam chci určitě vrátit,„ vysvětlil
autor vystavených snímků Petr
Čoček.
Zálibu ve fotografování našel už
jako malé dítě, když sledoval, jak
se vyvolávají fotky. Na snímcích
zachycuje hlavně lidi, módu,

Krásné setkání. Valérie Zawadská si s Evou Suchánkovou moc
rozuměly. Jiří Zbořil se skoro nedostal ke slovu :-)
jí snímky z Prostějova se objeví
v médiích a na billboardech po
celé republice.
„Jsem moc ráda, že produkce
vybrala právě Národní dům v
Prostějově. Na prknech zdejšího divadla jsem v roce 1973
vyhrála soutěž Wolkrův Prostějov a na vaše město mám moc
hezké vzpomínky,“ uvedla
Valérie.

Do Prostějova ji doprovodil její
kolega z Mezinárodní konzervatoře Praha, kde spolu učí a
zároveň velký kamarád Jiří
Zbořil, rodák z Kostelce na
Hané. V zahradě Národního domu došlo k příjemnému setkání
s Evou Suchánkovou z divadelního spolku Historia, která přivedla Jirku Zbořila k tanci a herectví.
-bp-

POSLEDNÍ LÍSTKY
na Trávníčkovu Otylku
Už v úterý bude jeviště prostějovského divadla patřit hercům Divadla Pavla Trávníčka
a jeho komedii s názvem Otylka.
Prostějovský Večerník v přede-

šlých týdnech uveřejnil seriál
soutěžních otázek o volné vstupenky na blížící se představení.
V tomto čísle zbývá zveřejnit
poslední dva výherce. Vstupenky si mohou v naší redakci vy-

zvednout Eva Kučerová z Prostějova a Ludmila Pírková z
Prostějova, které správně odpověděly, že Upír Krejčí uléhá
na své lože za kuropění. Blahopřejeme!
-red-

Tarabass na TV Óčko

Fotograf Petr Čoček s manželkou Miroslavou, kamarád Aleš Spurný a kurátor Galerie Metro Jiří Andrýsek.
portréty a akty. Příroda je pro něj
únikem a relaxací. Petr dokáže
více vnímat věci kolem sebe,
všímat si detailů, které dříve
přehlížel a to díky pocitům svobody a štěstí, které zažil při cestování, dobrodružstvích a fotografování.

„Myslím si, že fotky jsou vševypovídající. Viděl jsem spoustu
výstav a děl, ale podle mě toto je
naprostá špička. Nejde jen o
kompozici, ale také techniku a
kvalitu fotek. Nejhezčí zážitek či
místo nelze určit, protože všude
je něco. Co se ale týká Venezue-

ly, já tvrdím, že bezpečnější je
pohybovat se v džungli než ve
městě, kde vládne vysoká kriminalita. Nás se snažili naštěstí
okrást jen jednou a s neúspěchem,„ zhodnotil Aleš Spurný,
kamarád doprovázející Petra na
cestě po Venezuele.
-vevi-

Miss středních škol 2010 startuje!
Jak jsme již informovali v
předminulém čísle, po letech se
do Prostějova vrací soutěž
krásy Miss středních škol. Sličným slečnám se naskýtá šance, jak nastartovat svou kariéru v modelingu! Finálový galavečer se uskuteční v pátek 8.
října od 19.00 hodin ve Společenském domě.
V současné době probíhá výběr
finalistek z prostějovských škol.
„Od začátku školního roku jsme
oslovili prostřednictvím ředitelů
studentky na školách a začali
provádět předvýběr. Ten bude

V úterý navštívila Prostějov
známá česká herečka Valérie
Zawadská. I když tady nehrála, důvod její návštěvy byl
pracovní.
V prostorách Národního domu
vznikly snímky pro kampaň
podporující prevenci rakoviny
tlustého střeva, kterou zajišťuje
komunikační agentura Medica
Healthworld. Valérie Zawadská
je společně s fotbalovým internacionálem Antonínem Panenkou tváří osvětové kampaně, je-

probíhat do 24. září,“ uvedla Milada Sokolová, předsedkyně
Okrašlovacího spolku Prostějov,
která na nápad obnovit tradici
středoškolské Miss přišla s DJ
Jarkem Šmídou a jeho kolegou z
agentury www.czhudba.cz, Tomášem Jurenkou.
V rámci soutěže bude vyhlášena
také Miss Sympatie, o které rozhodnete vy, naši čtenáři! Fota finalistek zveřejníme 27. září a 4.
října a té nejsympatičtější dívce
můžete poslat svůj hlas.
„Na Miss středních škol 2010 je
zajištěna řada cen, vítězka získá

poukaz na zpracování profibooku – katalogu svých fotografií,
mezi dalšími cenami je například
víkendový pobyt v lázních Slatinice, poukázky na oblečení značky MEATFLY, poukaz na formování postavy SORIA, mobilní telefon, poukázky do FIT
CENTRA nebo multifunkční tiskárna,“ uvedl Tomáš Jurenka.
Programem bude provázet prostějovský rodák Ladislav Županič, se svou skupinou zazpívá
rocker David Spilka, v doprovodném programu vystoupí Taneční studio Free Dance Jany

Bálešové. Připomeňme také
„hvězdné“ složení poroty: účast
přislíbili Jiří Balvín, ředitel TV
Óčko, v jehož hledáčku je spousta budoucích hvězd, Miroslav
Macek, známý svůdce i gurmán,
poslanec Radim Fiala, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
Alois Mačák a další osobnosti.
Stále se jedná o účasti Milady
Karasové, ředitelky Czechoslovak models.
Od 27. září budou v provozu webové stránky soutěže. Další informace přineseme v příštích číslech.
-red-

Václav Kopka, zakladatel hudebního projektu Tarabass
(na snímku), natočil 25. června první videoklip na nový
singl Stay on the Ground
2k10. Tento singl prošel účastí
v hitparádě v rádia Kiss Publikum, dále také jedinou českou hitparádou Czech Dance
Charts a vyšel oficiálně na hudební kompilaci Taneční Liga
123.
Videoklip je nyní nasazen do
ankety Výtah při České hitparádě na TV ÓČKO. Hlasování začalo 10. 9. 2010 a bude končit
14. 9. 2010 ve 12.00 hodin. Pokud patříte i vy mezi příznivce
nového singlu a prvního videoklipu Tarabass – Stay on the
Ground 2k10, který se natočil
přímo v Prostějově, tak jej můžete na poslední chvíli podpořit
svým hlasováním formou SMS.
Tvar SMS je „VYTAH mezera
3“ ( číslo 3 je označení videoklipu). Tento tvar odešlete na 900
11 10.
Dozvěděli jsme se, že Tarabass
byl osloven týmem Ivety Bartošové, aby zhotovil nový remix k
singlu Heja Heja. Odchytli jsme
Václava Kopku, který si na nás
našel čas, k exkluzivnímu rozhovoru.
Ahoj Vašku, jak jsi volil místo
natáčení videoklipu? Proč
právě Prostějov?
Čauky. Proč právě Prostějov?
Jelikož jsem se narodil právě v
tomto městě a zároveň v tomto
městě působím jako Dj už delší
dobu, tak mou vizí bylo udělat
první videoklip právě na domácí půdě s lidmi a partnery,
kteří jako já pocházejí z Prostějova nebo z blízkého okolí.
Kdo se schovává pod hudebním projektem Tarabass? Vysvětli nám, jaký je rozdíl mezi
Tarabass a DJ Tarabass.
DJ Tarabass je osoba vystupující na tanečních parties formou

DJ setů. Hudební projekt Tarabass se zabývá hudební produkcí, jak autorskými songy, tak i
remixy pro různé skupiny a interprety. Projekt Tarabass tvořím já a můj kolega Filip Kováč,
který je zároveň i mým dlouholetým kamarádem.
Mohl bys nám prozradit, v
jakém hudebním stylu budeš
tvořit remix pro Ivetu Bartošovou?
Dlouho jsme přemýšleli nad
tím, jaký styl zvolit. Vznikla
spousta verzí, po shodě jsme dospěli k závěru, že bude nejlepší
Ivetě vytvořit remix, který osloví širokou veřejnost. Uvidíme,
jak se k tomu tým Ivety Bartošové postaví.
Kde můžeme slyšet tento remix? Budeš ho představovat i
na akcích?
Stoprocentně. Rád Ivetin singl
Heja Heja podpořím. Brzy si ho

poslechnete na portálu youtube.com.
Kde budeš v nejbližší době vystupovat?
Jako Václav Kopka s celovečerní diskotékou vystupuji každý
týden na některém místě v okrese. Pokud tato otázka směřuje,
kde budu mít vystoupení jako
DJ Tarabass, tak je to jednoduché. 27. září v klubu Apollo
13 Prostějov, kde je možnost
slyšet můj nový dj set ve stylu
Breaks. Komerční posluchači
mě můžou slyšet 1. října s vystoupením Tarabass Dance
Club na prestižní taneční párty
IMPACT NIGHT v Mostkovicích.
Chtěl bys něco vzkázat čtenářům?
Tímto bych hlavně chtěl všem
poděkovat za podporu a toleranci při mém působení. Těším se
na vás při akcích!
-red-
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Ani deštivé a chladné počasí neodradilo závodníky, kteří dorazili v sobotu
4. září do Dětkovic, aby se zúčastnili dalšího ročníku nočních hasičských
závodů a pokusili se v disciplíně požární útok dobýt první příčky. Konkurencí si
navzájem bylo osmnáct mužských týmů a dorazily dokonce i tři ženské hasičské sbory. První místo s časem 18,43 obsadily Dětkovice, stříbro si vyběhalo
mužstvo Myslejovice B za 18,77 sekund a třetí příčka patří týmu z Čelechovic
na Hané za dobu 19,03 vteřin.
-vevi-

KLADKY – V sobotu odpoledne byly Kladky plné šikulek.
Mistrovské klání o tento prestižní titul měl na své tradičním kolbišti před vinárnou U Římana
své deváté pokračování a pomýšlet na tento titul mohl pouze
ten dívčí tým, který nasbíral
nejvíc bodů v konečném součtu
všech šesti absolvovaných netradičních disciplín.
Na Šikuly už trochu pozdnější termín, a také nepříliš ‚ještěletní‘ počasí, i když podle spousty předcházejících dnů bylo počasí během sobotního odpoledne výhrou.
To byly také atributy devátého
ročníku Kladecká šikulka. „Dřívější datum se pro Šikulky najít
nepodařilo. Zároveň se nám z různých důvodů sešlo nebývalé
množství omluvenek od týmů,
které původně přislíbily svoji
účast,“ řekl Večerníku Josef Bartoš z občanského sdružení Říman.
To na sobotní odpoledne připravilo tento ‚sportovní mítink‘, v

němž bylo občas skutečně zapotřebí opravdových sportovních
výkonů ke zdolání nástrah šikulkovského víceboje. Nikdo ze soutěžících na druhou stranu do poslední chvíle nevěděl, co je čeká,
protože jako vždy skladba disciplin, a především jejich obsah, podléhaly vysokému stupni utajení.
Ten si připravil na čtyřčlenné soutěžní týmy dívek a žen pěknou
‚nálož‘ v podobě šesti soutěžních
disciplín, které prověřily fyzickou
zdatnost i manuální zručnost soutěžících. Především při disciplíně
Zatloukání hřebíků partnery soutěžících žen udivovala jejich zručnost, což také náležitě okomentovali. Podle jejich slov jim svoji dovednost dosud záměrně utajovaly,
což už dál tolerovat nehodlají ☺.
Hned v úvodu ale musely dát týmy důvěru dvěma svým členkám
do discipliny nazvané Trakař, bylo nutné se jmenovaným povozem absolvovat vytýčenou trať.
Po už zmiňovaném zatloukání

Na Plumlovské
vinobraní už v sobotu
Plumlovské vinobraní na nádvoří
plumlovského zámku vypukne už
v sobotu 18. září. Spojení hudebního festivalu, tance, ohňové show a
dobrého vína připravil už pošesté
Spolek Plumlovských nadšenců.
Prezident Spolku, Marek Otruba,
k svátku vína dodal: „Srdečně zvu
za celý pořadatelský tým všechny
milovníky vína na zámecké nádvoří. Po loňském úspěšném ročníku jsme se i letos snažili vytvořit
lákavý program. Kromě Fleretu,
cimbálovky Primáš a Waldemar
Matuška revival bandu se můžou
návštěvníci těšit na téměř padesátku druhů vína a bohaté občerstve-

ní. Jen doufám, že nám bude přát
počasí.„
O vstupenky na šesté plumlovské
vinobraní jste mohli bojovat v soutěži Prostějovského Večerníku a
Spolku Plumlovských nadšenců.
V minulém čísle jsme se vás ptali
na jméno cimbálové muziky, která
zahraje na vinobraní. Správnou
odpověď, cimbálovou muziku Primáš, uhodli a vylosováni byli paní
Marie Procházková z Prostějova a pan Lubomír Kroutil z Hrochova. Každý výherce má k dispozici dvě vstupenky, které jsou k vyzvednutí v redakci. Gratulujeme!
-top-

Při zatloukání hřebíků pánové žasli. Především ti, kteří mají některou
ze soutěžících ‚šikulek‘ doma. Také družstvu Veverek se podařily zarazit všechny čtyři ‚stováky‘.

Disciplína trakař vyžadovala souhru dvou členek každého týmu. S nástrahami trakařové trati, stejně jako s celou soutěží si nejlíp poradily Litovelské agentky.
hřebíků přišla na řadu válečková
štafeta. Další disciplína nazvaná
příznačně ‚Milý Lojzo‘ po vzoru
dodnes populární písničky Fešáků dala za úkol nanosit během
dvou minut co nejvíc vody,
ovšem v děravých hrncích. Po pořádání tatranek v disciplině jídlo
následovalo finálové klání Pití.
Kvůli už zmiňovaným omluvenkám letos na startovní čáru nastoupila tři družstva, z toho dvě
tradiční, bez nichž si Šikulky už
nelze snad ani představit – domácí Veverky a Serynky, které při
pohledu do jejich tváří opravdu
nezapřely, že jde o nefalšovaný
rodinný tým. Tím třetím družstvem byl naopak úplný nováček
v soutěži ‚Litovelské agentky‘,
které sem přijely z Jednova. Ty
sem mimochodem doprovodily
skupinu mažoreťáků Horké maliny. Ta zpestřila jednu z přestávek
mezi disciplinami. „V týdnu se
nám omluvila kvůli jiným povin-

nostem také senátorka Božena
Sekaninová se svým týmem Srdcem&naplno, který už také několik předchozích ročníků absolvoval,“ dodává Josef Bartoš.
Soutěžním odpolednem provázel

Smržická
šlapka
pořádně
zmokla
titul

skvělý moderátor Láďa ‚Sovjet’
Rus. Ten také k Šikulkám, a nejen
k nim, neodmyslitelně patří. Jak
hned v úvodu všem týmům slíbil,
na každý vyšlo místo ‚na bedně‘.
S nástrahami a úskalími klání si
nejlépe popasovaly ve své premiéře Litovelské agentky, stříbro nakonec vybojovaly Serynky a třetí
místo patřilo Veverkám.
O nositelkách letošního titulu
Kladecká šikulka je tedy už rozhodnuto a jak je zřejmé, opravdu
není vůbec důležité, kolik má kdo
natrénováno, protože na záludnost jednotlivých disciplin se prostě předem asi připravit nedá.
Příští jubilejní desátý ročník budou mít holky šikulky společný s
kluky gladiátory. Právě společné
vyvrcholení dekády existence
obou soutěží je důvodem, proč
Římanské gladiátorské hry a Kladecká šikulka budou mít společný
‚mejdan‘ příští rok 2. července. A
jak pořadatelé slibují, bude to určitě velké.
-MiH-

byl moc těžký a nelétal.
Obrovského draka vyrobili zaměstnanci školy během prázdnin
a mělo to být pro školáky překvapení. A to se asi rozhodně povedlo. „Samozřejmě to nebylo tak plně jednoduché. Nejdřív bylo potřeba vůbec vyměřit prostor, kam
jsme chtěli draka umístit, abychom věděli, jak může být velký.
Udělat skicu, vyzkoušet, jestli
tam bude pasovat, vyfotit… Látku na draka nám sešila paní školnice, pak už zbývalo ji jenom namalovat,“ popisuje ‚pracovní postup‘ W. Zatloukal.
Drak se jako opravdové překvapení objevil na škole až těsně před
1. zářím a jak říká, zatím bude
provázet školáky celý podzim.
Otázka samozřejmě také padla,
jestli zapátrali, zda se jejich dráček‘ nemůže ucházet o zápis do
knihy rekordů. „Přiznám se, že
jsme už na to také mysleli. Určitě
to není největší drak na světě, ale
zkusíme zavolat do Pelhřimova
(sídlo agentury Dobrý den, která
má na starosti české rekordy),
jestli mají záznam o největším vyrobeném drakovi u nás,“ odpovídá ředitel školy na naši otázku.
Hvozdecké škole tedy nyní vévodí drak. Waldemar Zatloukal však

nevylučuje, či spíš je velmi pravděpodobné, že školní budova svoji vizáž časem znovu promění.
„Dá se říct, že průběžně, jak nás

Předpověď počasí tentokrát bohužel nelhala. Na sobotu 4. září
slibovala upršený den a tato prognóza se meteorologům vyplnila
do puntíku. Naštěstí pro pořadatele z Klubu českých turistů
Smržice a ke smůle všech cyklistů, kteří na start do sportovního areálu přijeli, přišel déšť až
kolem jedenácté, kdy už byli
všichni účastníci cykloturistické
akce Smržická šlapka na trasách. Navzdory počasí se jich
opět sjel úctyhodný počet 520 a
déšť jim dával tentokrát po celý
den pořádně zabrat.
Mezi prvními jako vždy vyrazili ti,
kdo se rozhodli pro nejdelší 176 kilometrů dlouhou trasu s otočkou až
na vrcholku Pradědu. Obava z
deště udělala své a tak se jich tentokrát přihlásilo jen devět. Dalších
23 účastníků zvolilo poněkud rozumnější ale i tak pro běžného cyklistu extrémní trasu 94 km. Zbrusu
nová trasa letošní „šlapky„ měřila
66 km a rozhodlo se ji vyzkoušet
48 cyklistů, na trasu 53 km jich vyjelo 65 a nejvíc zájemců si zřejmě
díky počasí získala třicetikilometrová trasa, na kterou se po ránu vydalo 175 cykloturistů.
Do rozbláceného terénu se nikomu
moc nechtělo, a tak na delší trasy
MTB vyrazili jen ortodoxní bikeři.
Nejdelší byla trasa 80 km a vydalo
se na ni 21 borců. To, že má tato
trasa nejvzdálenější kontrolu v obci

Suchý, znělo v tomto počasí jako
špatný vtip, protože sem všichni
přijížděli už totálně promáčení. O
něco kratší ale stejně náročná „šedesátka„ měla 35 účastníků, 26 se
jich vydalo na trasu dlouhou 46 km
a 23 na „pětadvacítku„. Především
pro rodiče s dětmi pak byla určena
nejkratší trasa 10 km, která vedla
po cyklostezce do Držovic a přes
Prostějov se vracela po druhé cyklostezce zpět do cíle.
Na kontrolách v průběhu tras na
cyklisty čekali pořadatelé z razítkem a minerálkou a v cíli potom
krásný barevný diplom za jejich
snažení. Většina účastníků však
přijížděla do cíle s tak promáčenými startovními kartami, že nebylo poznat, jaká razítka tam
vlastně mají. V tak extrémních
podmínkách si ale diplom zasloužil
opravdu každý. Vyhodnocen byl
už tradičně také nejmladší účastník.
Stala se jím stejně jako při jarním
Smržickém vandru Adélka Jedličková z Čelechovic na Hané, která
se narodila 30. prosince loňského
roku. Její rodiče ji svezli v přívěsném vozíčku za kolem po silniční
trase 30 km. Přívěsné vozíky si získávají stále větší oblibu a ti nejmenší, kteří se v nich vezli,
vypadali spokojeně a jako jediní
tentokrát nezmokli. Nejstarší účastník Smržické šlapky Smržičák
Karel Ošťádal, žijící v domově pro
seniory v Kostelci na Hané, zvládl

Zmoklí, ale šťastní. I přes nepřízeň počasí se letošní Smržické šlapky
zúčastnilo 520 cyklistů.
ve svých 84 letech silniční trasu 53
kilometrů. Na nejdelší trase na Praděd se opět měřil čas a pro nejrychlejšího jezdce byl připraven
krásný pohár. Cestu k nejvyšší moravské hoře ale zkomplikoval hustý
déšť, a tak to čtyři z vytrvalců nakonec vzdali. Pět borců to ale i přes
nepřízeň počasí zvládlo a patří jim
za to opravdu velký obdiv. Nejrychlejší z nich byl teprve sedmnáctiletý David Kaštyl ze Smržic.
Jeho otec Josef, který získal tento
pohár v roce 2008, přijel jen několik vteřin za svým synem, a přestože měli oba na zpáteční cestě
defekt, přijeli i v tom dešti v neuvěřitelném čase 7 hodin 35 minut.
Třetím nejrychlejším z Pradědu byl

cyklistický veterán Jiří Francírek z
Ptenského Dvorku, který ve svých
71 letech trasu 176 km zvládl za 8
hodin 16 minut. Razítko z Padědu
přivezli ještě další dva borci, Ivo
Ryšánek z Prostějova a Tomáš Hrbáček z Duban.
Většina účastníků Smržické šlapky
však nepřijela závodit s časem, ale
jenom se provětrat, protáhnout tělo
a pokochat se výhledy na krásnou
krajinu Drahanské vrchoviny. Tentokrát jim to ale bohužel déšť trochu dost pokazil. Pořadatelé ze
smržického turistického spolku se
už teď spolu s nimi těší na jarní
Smržické vandr a doufají, že budou
mít štěstí na lepší počasí.
Z. Balcařík

HASIČSKÉ ZÁVODY
do vrchu? Jak se to dělá?
Soutěžit se dá v ledasčem. Ať už
jenom tak z recese nebo prostě
proto, že se chce někdo předvádět. V případě závodů do vrchu
hasičů je to rozhodně ten první
případ. Ten startuje tuto sobotu
v podvečer a jednoho z jeho organizátorů Honzy Zapletala
jsme se zeptali, ‚jak se na lopatě
sedá‘, tedy co se od takového závodu dá vůbec očekávat.
Nutno předeslat, že kromě toho, že
se při tomto netradičním pojetí požárního útoky ‚útočí‘ do kopce, závod je zároveň vypsán také jako
‚noční‘, takže rozhodně nebude to
bud stát za to. O tom není pochyb.
Navíc jeho dějištěm se stane sjezdovka v Kladkách a soutěžní týmy
mohou jenom doufat, že v té době
už nebude pokryta sněhem a s hadicemi se nebudou proplétat mezi
udivenými lyžaři… To je samozřejmě míněno s nadsázkou, ale také to trochu vystihuje ducha celého
závodu.
„Noční hasičské závody se dělají
po celé republice, ale troufám si
říct, že s pořádáním na lyžařském
vleku hrajeme prim,“ usmívá se
Honza Zapletal. A jak k tomu došlo, podle jeho slov, což ovšem také nemusí být úplně zaručeno ☺, to
vyplynulo z okolností. „Začalo to
tak, že jsme sháněli nějakou sto-

V soutěži ‚Milý Lojzo‘ nemělo ve dně díru vědro, ale hrnky, kterými se
voda do vědra nosila. Za 2 minuty toho měla každá soutěžící opravdu
plné kecky. A to nejen rozlité vody.

vždycky něco napadne, uděláme
něco dalšího, čím školu nazdobíme. Co to ale bude dál, zatím netuším,“ usmívá se pan ředitel.

Každopádně podle jeho slov éra
draka tím neskončí a na školní budově by se mohl zase někdy objevit.
-MiH-

Mikroregion Předina už čtvrtým
rokem pořádal akci s názvem
Hry bez hranic. Jedná se o sportovní klání, kam se mohou přihlásit obce odkudkoliv a soutěží
mezi sebou v různých disciplínách. V sobotu 4. září změřilo své
síly v sedmi disciplínách jedenáct
týmů z obcí Želeč, Dobrochov,
Brodek u Prostějova, Ondratice,
Otaslavice, Vřesovice, Strunkovice nad Blanicí, Lažiště, Uhřice
u Kyjova, tým také utvořili členové Svazu vodáků České republiky a přijeli dokonce soutěžící ze
Spolkové republiky Německo z
bavorské vesnice Thurmansbang.
Účastnící akce Hry bez hranic museli prokázat znalosti při vědomostní
soutěži a kvízu. K plnění některého

médií (kněz vyhrál na celé čáře –
pozn. red. ☺).
V pořadí čtvrté hry uskutečněné ve
Vřesovicích vyhrál Dobrochov a

úkolu nezbytně potřebovali obratnost, a to třeba v disciplíně, kdy se
svázanými kotníky a pouze pomocí berlí museli do úst uchopit kelímek, dorazit k nádobě s vodou,
nabrat tekutinu, vyrazit zpět k místu,
odkud startovali a tam do připraveného kbelíku vylít daný obsah, který

se jim podařilo přenést (na snímku).
To vše bez pomoci rukou. Trochu řidičského talentu využili soutěžící při
závodu na zahradních malotraktorech. Před samotným zahájením této
disciplíny si závodní dráhu zkusil
projet i místní farář Pavel Kaška,
jemuž byla soupeřkou zástupkyně z

tím odměnu ve formě zájezdu a privilegium organizovat následující
ročník.
Nápad konat takové akce se zrodil v

Mezinárodní setkání. Thurmansbang byl vedle soutěžního týmu
ve Vřesovicích zastoupen stánkem s prezentačními materiály. Před ním
stojí zleva Martin Behringer, starosta Thurmansbangu, starosta Vřesovic František Fica a místní kněz Pavel Kaška.

KONICE: Průjezd městem s novými omezeními

První školní den přivítal ve hvozdecké škole obří drak. Nicméně nějakým tím překvápkem nešetří škola ani během
celého roku.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

metrovou rovinku, a nejbližší použitelná rovinka je tady jak na potvoru do kopce,“ říká, čímž také je
patrně vysvětleno, proč závody dostaly jméno HASSKI.
Hasičské závody do vrchu na sjezdovce v Kladkách se po dlouhých
úvahách zrodil v hlavách hasičů ze
sousedního Lumírova. Podobně,
jako je tomu v případě známého
Trucktotrialu, který se pro změnu
jel v Lumírově v polovině léta.
Podle Honzy Zapletala jsou pravidla této soutěže téměř totožná s
běžnými závody. „Kdo jezdí po
okrskových hasičských závodech,
případně po nějakých pohárech,
ten si dovede naše závody představit, protože pravidla jsou až na výjimky stejná,“ vysvětluje. Nicméně ony ‚výjimky‘ mohou také
představovat nejednu minimálně
terénní záludnost.
A co je zapotřebí k tomu, aby se
mohlo družstvo do soutěže přihlásit? V podstatě nic výjimečného.
„K účasti je potřeba běžné vybavení, které se používá při požárním
útoku. Hlavně ale, aby měli chlapi,
co poběží s proudnicemi, odvahu a
lýtka jak ‚petle se zemskéma‘,“ přibližuje propozice, k nimž ještě dodává, že je dobré si vzít i nějaké ty
drobné ať se může každý po závodě ‚odměnit‘. Závod je ovšem vy-

psán také pro kategorie žen a žáků,
kteří budou celý soutěžní blok zahajovat.
Jak také Honza Zapletal připomíná, jde tak trochu o renesanci hasičských soutěží pod taktovkou lumírovských hasičů. Chtějí tak navázat na časy, kdy zdejší hasiči patřili k těm největším sborům na
okrese. „Je nám ctí, že můžeme navázat na jejich práci a v rámci možností posunout náš sbor mezi ty,
kteří mají ostatním co nabídnout,“
dodává.
A je možnost se ještě přihlásit a vyzkoušet si hasičské závody do vrchu? Pořadatelé v tom nevidí problém, přesto jednu podmínku mají.
„Přihlásit se mohou všechny sbory,
které mají zájem. Akorát je zapotřebí nás kontaktovat předem kvůli
stanovení technických podmínek.
Aby nám sem nejezdili ‚elasťáci‘ s
hadicemi, které mají průměr jak
brčka od limonády,“ upozorňuje na
nepřípustnost nadstandardní výbavy, která se používá při výkonnostních soutěžích v požárním sportu.
Určitě atraktivní podívaná začíná
na kladecké sjezdovce tuto sobotu
od 17 hodin a podle orientačních
časů v programu potrvá až do pozdního večera. A výjimečně nechejte protentokrát lyže doma.
-MiH-

Hordy smíchu a zábavy si užili diváci i týmy při soutěži Hry bez hranic ve Vřesovicích

Hvozdecké školáky přivítal obří drak

HVOZD – Kdykoliv se projíždí
kolem školy ve Hvozdu, vždycky stojí za to trochu přibrzdit a
podívat se, čím novým je vyzdobena. Nyní je ale ozdoba opravdu nepřehlédnutelná. Na fasádě ‚přistál‘ obří drak, který přivítal zdejší školáky na začátku
nového školního roku.
„Měli jsme strach, aby nám neuletěl,“ připouští s úsměvem ředitel hvozdecké školy Waldemar
Zatloukal. Silný vítr sice vzbuzoval obavy, ale drak to nakonec
ustál. Malého dráčka sice už na
škole měli, ovšem jak říká, chtěli
udělat něco, co by bylo opravdu
vidět. Což v podobě obr-draka,
který má v ose víc jak sedm metrů, určitě povedlo. Navíc, jak Večerníku pan ředitel prozradil, není
to jenom pouhá atrapa, konstrukčně je drak opravdu schopný
létat, je úplně opravdický. Problém by byl asi spíš v tom, kdo by
ho byl schopen ve vzduchu udržet. „Vyrobili jsme si tady také
draka vysokého 1,6 metru a už toho byl problém na šňůře zvládnout,“ vysvětluje. Zkušenosti zde
mají i s tzv. čínskými draky. Bambus, který je potřeba na jeho výrobu, se však nepodařilo sehnat a při
použití dřeva na jeho konstrukci

Nejstarším účastníkem byl Karel Ošťádal, nejmladším Adélka Jedličková
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Už od brzkého jara provázejí
provoz v Konici komplikace spojené s výstavbou kanalizace ve
městě. Uzavírky a dopravní omezení se postupně přesouvají po
celém městě. Nyní jsou hned dva
úseky řízeny kyvadlově semafory
a pro řidiče to znamená, že při
průjezdu s městem musí počítat
s podstatným časovým zdržením.
Na průjezd Konicí je nyní potřeba
se obrnit velkou dávkou trpělivosti.
Doprava jde na průtahu městem lidově řečeno ‚z tlustých do tenkých‘
a jindy minutová záležitost na průjezd městem se při troše štěstí může
nyní stát i otázkou vystávání v dlou-

hých frontách před semafory a kolony aut komplikují také výjezd z
vedlejších silnic.
„V této chvíli jsou ve městě dva
úseky řízeny semafory. Toto je asi
nejnáročnější varianta dopravních
omezení během celé výstavby kanalizace,“ připouští vedoucí odboru
dopravy MěÚ Konice Vítězslav
Procházka. Na semafor musíme být
připraveni při výjezdu z kruhového
objezdu směrem k Jesenci, k tomuto omezení od pondělí přibyl
další úsek od křižovatky pod autobusovým nádražím na Zádvoří (výjezd na Olomouc a Prostějov).
Tento souběh podle V. Procházky

bude trvat až do 1. listopadu, kdy by
měl být plně zprovozněn prvně
jmenovaný úsek. „Dopravní omezení budou ve třech etapách postupovat po celém Zádvoří a skončí 6.
listopadu,“ upřesňuje.
K těmto komplikacím je třeba ještě
přičíst uzavírku náměstí a obousměrný provoz po souběžné Karafiátově ulici. Jak Večerníku šéf
dopravy řekl, omezení týkající
centra města budou trvat ještě přibližně čtrnáct dní. Velkým činitelem v konečném termínu
dokončení je počasí. „Nyní dochází
k frézování silnice před položením
koberce na náměstí. Po její opravě

Prostějovský
Veèerník,
Olomoucká 10,
Prostìjov
telefon:
582 333 433
email:
vecernik@pv.cz

bude provoz obnoven po původních jednosměrkách a uzavřena
bude pouze pravá strana náměstí.
Za provozu se pak bude frézovat a
opravovat vozovka na Karafiátově,“ dodává.
Dlouhodobě je také uzavřena Jiráskova ulice od železničního viaduktu směrem k výjezdu na
Šubířov. V dohledné době by měl
být i tento úsek konečně zprovozněn a tím také pominou důvody pro
zdlouhavou objížďku přes Runářov. Podle Vítězslava Procházky je
termín dokončení stanoven na 20.
září. „Nadále trvá uzavírka na Příhonech. Tady jde ovšem o celko-

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

vou rekonstrukci, která není součástí výstavby kanalizace,“ říká.
A jak to vypadá s úpravami povrchů komunikací v místech, kde už
je definitivně kanalizace dokončená? Podle šéfa dopravy se s úpravami už průběžně začalo. To je také
případ zmiňovaného náměstí a Karafiátovy ulice. Na konečných
úpravách se ale pracuje i na dalších
úsecích. „Teď se to týká komunikací nad nádražím a na Křižíkově
ulici. Po položení jedné vrstvy je
nyní technologická přestávka nutná
k jejímu vytvrdnutí. Poté bude
oprava dokončena,“ vysvětluje Vítězslav Procházka.
-MiH-

hlavě starosty Vřesovic Františka
Ficy a tato, lze už říci téměř tradice,
má rok od roku větší úspěch. V loňském roce do Ondratic na Hry bez
hranic dorazilo pět družstev, což je
poloviční počet oproti letošnímu
ročníku. „Měli jsme tu čest pohostit
zde bývalého pouzounistu a kytaristu Lumíra Dvořáka působícího v
německém symfonickém orchestru,
který přislíbil, že příští rok by sebou
přivezl celý soubor,“ dodal František Fica.

Kromě vědomostních soutěží se
jinak diváci skvěle bavili a i účinkující si plnění úkolů užili. Starostka
obce Želeč Bronislava Augustinová
stojící v pořadatelském čele Her bez
hranic dodala: „Určitě chceme, aby
se obce při organizování střídaly. Finančně jim pomůžeme, protože
jsme jako mikroregion Předina dostali dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.“ Soutěž
probíhala za spolupráce Armády
České republiky.
-vevi-
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Vítejte na světě

Emma Rozehnalová

Klára Charvátová

7. 9. 2010, 50 cm/3,15 kg
Prostějov

7. 9. 2010, 51 cm/3,35 kg
Pustiměř

8. 9. 2010, 52 cm/3,80 kg
Čelčice

David Heral

Matyáš Vlachynský

Martin Somr
7. 9. 2010, 49 cm/3,65 kg
Žešov

Eliška Krylová

Sofie Zatloukalová

6. 9. 2010, 50 cm/3,45 kg
Vrbátky

Tereza Vaňková
8. 9. 2010, 50 cm/3,70 kg
Kralice na Hané

27. 8. 2010, 50 cm/3,50 kg
Prostějov

6. 9. 2010, 52 cm/4,05 kg
Otaslavice

Sebastian Nagy

Viktor Kubíček

Filip Burda

7. 9. 2010, 51 cm/3,50 kg
Prostějov

8. 9. 2010, 48 cm/3,10 kg
Prostějov

4. 9. 2010, 49 cm/3,15 kg
Prostějov

Děti na zámku za Alenkou v říši divů
Víkendové Hanácké slavnosti začaly
už vlastně v pátek. V rámci nich a
také jako závěrečnou akci posledního dne Kulturního léta totiž Ateliér
Modrý Anděl ve spolupráci s Kulturním klubem Duha uspořádal jedinečnou akci pro děti v interiéru prostějovského zámku. Pohádkovou cestu
zámkem navštívily stovky nejmenších dětí.
"Akci jsme pohádkově směřovali k tématu Alenky v říši divů, takže v tomto
smyslu jsme upravili také celý interiér
zámku. Mladí herci a herečky divadla
Point zde ztvárnili pohádkové postavy,
které Alenka ve svém příběhu potkává.
Děti se mohou volně pohybovat zámkem a na každém stanovišti dostávají
od pohádkových postaviček dárečky v
podobě kouzelných knoflíčků, šátků,
polštářků, bonbonů či jiných dárků,"
popsala nám páteční dění na zámku
přímo na místě Magda Jansová, majitelka Ateliéru Modrý Anděl. Ona sama
byla z účasti stovek dětí překvapena a

V říši divů. Na nádvoří zámku si děti samy mohly natisknout vstupenky na Pohádkovou cestu. Uvnitř se pak potkaly i s červenou princeznou.
tím velmi spokojena. "Chodí sem děti z zhruba 600 dětí. Věřím, že si z dnešní
mateřských i základních škol či škol- akce odnesou krásné pohádkové vzponích družin, podle odhadu už přišlo mínky," dodala Magda Jansová. -mik-

05.00 - Kaleidoskop
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček s Dádou
06.10 - Autíčka (16/26)
06.40 - Kouzelný kolotoč
06.50 - Pohádky stříbrného
carství (3/13)
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Alchymie bytí
07.50 - Hledáme své předky
08.20 - Historické minipříběhy
a kuriozity
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kvarteto
10.20 - Kultura.cz
10.40 - Kultura.cz
11.05 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Hodinový manžel
12.25 - Případ pro ombudsmana
12.40 - Krásy evropského
pobřeží
12.50 - Angličtina pro nejmenší
13.00 - Telling Tales (8/10)
13.05 - Moudronos
13.25 - Tintin
a případ Hluchavka
14.20 - Malý televizní kabaret
14.45 - Tajné služby a 11. září
15.35 - Film o filmu Bathory
15.55 - Tichomořské hlubiny
16.45 - Dobrodružství
vědy a techniky
17.15 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
17.30 - SK Sigma Olomouc
- FK Mladá Boleslav
20.00 - Apokalypsa
20.55 - Neznámí hrdinové
21.25 - Krásný ztráty
22.05 - Pravá krev (2/12)
23.00 - Mimo rámec
23.20 - Film point
23.40 - Retro
00.05 - Bigbít (33/42)
01.05 - Vzkaz Zory Dvořákové
01.20 - Knižní svět
01.35 - Čtenářský deník...
01.45 - Děti za zdí
02.15 - Čtení na dobrou noc
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier IX (3)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Přátelé II (20)
08:55- M*A*S*H (15)
09:30- Knight Rider II (19)
10:35- To je vražda,
napsala XII (1)
11:35- Policie Hamburk I (15)
12:35- M*A*S*H (16)
13:10- Will & Grace II (7)
13:40- Chirurgové V (16)
14:40- JAG VII (12)
15:35- Big Ben II (4)
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- Slečna Drsňák 2
22:30- Sběratelé kostí IV (5)
23:30- Na doživotí I (9)
00:25- Kriminálka Kolín III (6)
01:30- Volejte Věštce
03:20- Výklad snů
04:20- Na čem záleží (23)
04:45- Autosalon
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17:30
18:30
19:30
20:00
21:20
22:15
22:50
00:45
01:35
01:55
02:20
04:40
05:00

17:00

15:00
16:00

08:35
09:40
11:15
11:35
12:30
13:30
14:05

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier IX (5)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace II (8)
08:55- M*A*S*H (17)
09:30- Knight Rider II (21)
10:35- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk I (17)
12:35- M*A*S*H (18)
13:10- Will & Grace II (9)
13:40- Chirurgové V (18)
14:40- JAG VII (14)
15:35- Big Ben II (6)
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 (2)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Castle na zabití I (2)
23:25- Agentura Jasno II (1)
00:25- Kriminálka Kolín III
01:25- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (25)
04:35- TOP STAR magazín

15. 9. 2010

Ètvrtek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Meč a růže
10.30 - Vždycky jsem to já
11.45 - Pražský Sherlock
Holmes
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.15 - Dotek anděla (20/35)
15.05 - Divnopis
15.10 - Willy Fog na cestě za
15.35 - Král z džungle (11/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Ztracené hračky
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 (6/13)
20.50 - Na kus řeči
21.35 - Máte slovo
05.00 - Auto Moto 22.25 - Moje rodina VII (6/9)
22.55 - Smím prosit? (2/8)
Revue
05.30 Správy STV 23.20 - Californication (3/12)
06.00 - Autíčka
23.50 - Losování Šťastných
06.25 - Kouzelný kolotoč
deset a Šance milion
06.35 - Pohádky stříbrného
23.55 - Banánové rybičky
carství (5/13)
00.25 - Doktorka Quinnová
06.45 - Pat a Mat se vrací
01.10 - Milenky (2/6)
06.50 - Návštěva v ZOO
02.00 - Mizející místa domova
07.00 - Chalupa je hra
02.15 - Poutní místa (14/17)
07.25 - Learning English with 02.35 - Hledám práci
Ozmo (8/13)
03.00 - Rodina a já
07.55 - Potomci slavných
03.20 - S profesorem
08.30 - Panorama
Františkem Dvořákem
09.10 - Z rodu Přemyslovců
03.35 - Lumírová garáž
09.30 - Babylon
03.55 - Krásy evropského
09.55 - Apokalypsa
pobřeží
10.55 - Postřehy odjinud
04.05 - Kultura v regionech
11.00 - Svět zázraků
04.30 - Události v regionech
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
13.25 - Věříš si?
13.50 - Záhady Toma Wizarda
05:59
05:59
14.05 - Věda je detektivka
Snídaně
Snídaně
14.30 - Pomáhejme si
s Novou
s Novou
14.50
Chcete
mě?
Stefanie VII (26)
08:35 Stefanie VII (27)
15.05 - Tahače 2010
Claire
09:40 Zapomeň na to
15.15 - Mlha nad
Tescoma s chutí
11:25 Tescoma s chutí
New Yorkem
Návrat komisaře Rexe
11:35 Návrat komisaře Rexe
16.05
Jak
přežít
(4/13)
Superman (13)
12:30 Superman (14)
Co mám na tobě ráda 16.20 - O vědě a vědcích
13:30 Co mám na tobě ráda
16.45 - Jeden společný svět
Hvězdná brána:
14:05 Hvězdná brána
17.00 - Medicína pro ....
Atlantida (7)
15:00 Kobra 11 VI (4)
17.20
PORT
Kobra 11 VI (3)
16:00 Námořní vyšetřovací
Námořní vyšetřovací 17.45 - Chvilky
služba III (14)
s matematikou (3/3)
služba III (13)
17:00 Odpolední Televizní
Odpolední Televizní 17.50 - Přidej se
noviny
18.05
Nedej
se
noviny
17:30 Dr. House (22)
18.30 - Hledám práci
Dr. House (21)
18:30 Ulice (1834)
18.55 - Zprávy v českém
Ulice (1833)
19:30 Televizní noviny
znakovém jazyce
Televizní noviny
20:00 Ordinace v růžové
19.05
Sabotáž
Dokonalý svět (3)
zahradě 2 (211)
19.30 - Adult English Zone
Dr. House VI (8)
21:20 Kriminálka Miami VII
20.00 - Ta naše povaha česká 22:15 Stahovák
Příběhy bez scénáře
20.30 - Paní z Monsoreau (1/2) 22:50 Smrtící úder
Rudá voda
22.10 - Dokumentární klub
Smallville VII (7)
00:45 Smallville VII (8)
23.50 - Berlín
Novashopping
01:30 Novashopping
00.50 - Partnerské ladění
Mr.GS
01:50 Rady ptáka Loskutáka
Honba za xenomorfem 01.30 - Q
02:25 Honba za xenomorfem
02.00 - Politické spektrum
04:40 Dva z Queensu VIII
Dva z Queensu VIII
05:00 Novashopping
Novashopping
02.30 - Dobré ráno

Støeda

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Kavárna u Uršuly (1/4)
09.55 - Náš táta Bezlíček
11.00 - Štěstí
11.20 - O poklad
Anežky České
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová (14/17)
14.15 - Dotek anděla (19/35)
15.05 - Partnerské ladění
15.45 - Čarodějnice školou
povinné (11/26)
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
Slanisko u Škrle
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 - Zpříma do očí
21.55 - Na stopě
22.20 - Milenky (2/6)
23.10 - Losování Sportky
a Šance
05.00 - Objektiv
23.15 - Váleční ptáci
05.30 - Správy STV 00.45 - Losování Šťastných
06.00 - Autíčka
deset a Šance milion
06.25 - Kouzelný kolotoč
00.50 - Doktorka
06.35 - Pohádky stříbrného
Quinnová (14/17)
carství (4/13)
01.35 - Přísně tajné
06.45 - Záhady Toma Wizarda
vraždy (27/42)
07.00 - Kluci v akci
01.55 - Československý
filmový týdeník
07.25 - Angličtina pro nejmenší
02.05 - Krotitelé
07.35 - Telling Tales (8/10)
dluhů III. (2/16)
07.40 - Příběhy z přírody
02.35 - Katedrála Svatá rodina
07.50 - Opera nás baví
03.25 - Televizní klub
08.15 - Krásy evropského
neslyšících
pobřeží: Ostrov barev
03.55 - Ta naše povaha česká
08.30 - Panorama
04.20 - Čtení na dobrou noc
09.10 - Kosmopolis - Speciál
04.30 - Události v regionech
09.40 - Mýty a fakta historie

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka
06:55- Frasier IX (4)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace II (7)
08:55- M*A*S*H (16)
09:30- Knight Rider II (20)
10:35- To je vražda,
napsala XII (2)
11:35- Policie Hamburk I (16)
12:40- M*A*S*H (17)
13:10- Will & Grace II (8)
13:40- Chirurgové V (17)
14:40- JAG VII (13)
15:35- Big Ben II (5)
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- Na nože!
22:25- Jak chutná úspěch
22:30- Myšlenky zločince IV
23:30- Na doživotí I (10)
00:30- Kriminálka Kolín III (7)
01:35- Volejte Věštce
03:20- Výklad snů
04:15- Na čem záleží (24)
04:45- Svět 2010
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10.35 - Vzkaz Zory Dvořákové
10.50 - 168 hodin
11.15 - Jak (se) dobře
digitálně naladit
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
05:00
Novashopping 12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
05:59 Snídaně s Novou
14.50 - Zpívánky
08:35 Stefanie VII (25)
14.55 - Evropský manuál
09:40 Od srdce k srdci
11:25 Tescoma s chutí
15.15 - Vltava v obrazech
11:35 Návrat komisaře Rexe X 15.35 - Svět zázraků
12:30 Superman (12)
16.00 - Katedrála Svatá rodina
13:30 Co mám na tobě ráda
16.50 - Potomci slavných
14:00 Hvězdná brána
17.20 - Vítejte
15:00 Kobra 11 VI (2)
v Tate galerii (1/15)
16:00 Námořní vyšetřovací
17.25 - Putování starými cestami
služba III (12)
18.00 - Televizní klub
17:00 Odpolední Televizní
neslyšících
noviny
18.30 - Babylon
17:30 Dr. House (20)
18.55 - Zprávy v českém
18:30 Ulice (1832)
znakovém jazyce
19:30 Televizní noviny
19.05 - Game Page
20:00 Ordinace v růžové
19.30 - Learning English
zahradě 2 (210)
with Ozmo (8/13)
21:25 Kriminálka Miami VII
20.00 - Velký Gatsby
22:20 Zákon a pořádek:
Útvar pro zvláštní oběti 22.25 - Cesta domů
22.55 - Kontexty
23:15 Blbý a blbější
23.50 - Evropský manuál
01:20 Smallville VII (6)
00.10 - Q
02:05 Novashopping
00.35 - Malý obchod hrůz
02:25 Rady ptáka Loskutáka
03:00 Ptákoviny
01.45 - Na cestě po Manu
04:25 Dva z Queensu VIII
02.10 - Josef Válka, historik
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Velký risk
10.45 - Chvíle pro písničku
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 (18/35)
15.05 - Kostičky
15.15 - Zábavná škola
15.30 - Věda je detektivka
15.55 - Pomáhejme si
16.10 - Zpívánky
16.15 - Pat a Mat se vrací (8/12)
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 - Překvapení
21.15 - Deník doktorky (3/16)
22.05 - Krotitelé dluhů III. (2/16)
22.35 - Konec rozkvětu
00.00 - EXPOminuty 2010
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Doktorka Quinnová
01.05 - Divadlo žije!
01.30 - Mimo rámec
01.45 - Chcete mě?
02.00 - Mizející místa domova
02.20 - Blues ze Staré Pekárny
02.55 - Na lúkách
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý
Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Straty a nálezy (5/5)
10.10 - Sportovní hry
na Kozím Hrádku
10.25 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.15 - Dotek anděla (21/35)
15.05 - Franklin (45/52)
15.25 - Garfield a přátelé II
15.50 - Ovečka Shaun II
16.00 - Záhady starověkého
Říma (1/20)
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 (3/16)
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
19.57 - Mimořádné Losování
Sportky a Šance
20.00 - Vyprávěj (3/16)
20.55 - 13. komnata
Miloslava Stingla
05.00 - PORT
05.30 - Správy STV 21.25 - Všechnopárty
22.10 - Losování Euromiliony
06.00 - Autíčka
22.15 - Californication III
06.25 - Kouzelný kolotoč
22.45 - Mimořádné Losování
06.35 - Pohádky stříbrného
Sportky a Šance
carství (6/13)
22.50 - Severní blata (Mýrin)
06.45 - Moudronos
00.20 - Losování Šťastných
07.00 - Pod pokličkou
deset a Šance milion
07.25 - Adult English Zone
00.25 - Doktorka Quinnová
07.50 - Medicína pro
01.15 - Na kus řeči
21. století
01.55 - Sabotáž
08.10 - Jak přežít (4/13)
02.20 - Dobrodružství vědy
08.30 - Panorama
a techniky
09.10 - Přidej se
02.50 - Malá Velká Británie
09.25 - Nedej se
09.40 - Kosmický věk: Příběh 03.20 - Máte slovo
04.05 - Tradiční čínská
NASA (4/4)
medicína
10.35 - Příběhy slavných
04.30 - Události v regionech
- Pavel Novák
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
05:59
12.40 - Malá farma
Snídaně
13.10 - Vášeň sběratelská
s Novou
13.25 - Motanice
08:35
Stefanie
VII
(28)
14.30 - Bludiště
09:40 Jane Doe:
15.05 - Toulavá kamera
Deklarace nezávislosti
15.30 - Evropa dnes
11:20 Tescoma s chutí
16.00 - Prizma
11:30 Návrat komisaře
16.25 - Kus dřeva ze stromu
Rexe X (9)
16.40 - EduArt (3/3)
12:30 Superman (15)
17.00 - Turecko - brána
13:30 Co mám na tobě ráda
Orientu (9/13)
14:05 Hvězdná brána:
Atlantida (9)
17.20 - Ptáčata aneb Nejsme
15:00 Kobra 11 VI (5)
žádná béčka (2/16)
16:00 Námořní vyšetřovací
17.50 - Ztráta paměti
služba III (15)
18.55 - Zprávy v českém
17:00 Odpolední Televizní
znakovém jazyce
noviny
19.05 - Medúza
17:30 Dr. House II (1)
19.45 - Počesku
18:30 Ulice (1835)
20.00 - Historie.cs
19:30 Televizní noviny
21.00 - Česko na provázku
20:00 A co když
22.00 - Mutum
je to pravda?
23.30 - Evropský manuál
22:05 Odstřelovač
23.50 - Posezení
00:30 Zrádné vzpomínky
s Janem Burianem
02:20 Novashopping
00.15 - Půlka mého života
02:40 Stahovák
01.50 - Hraje, tančí
03:10 Tabu
04:30 Dva z Queensu VIII
a zpívá Hradišťan
04:55 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka
06:55- Frasier IX (6)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace II (9)
08:55- M*A*S*H (18)
09:30- Knight Rider II (22)
10:35- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk I (18)
12:35- M*A*S*H (19)
13:10- Will & Grace II (10)
13:40- Chirurgové V (19)
14:40- JAG VII (15)
15:35- Big Ben II (7)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- TOP STAR:
Jiřina Jirásková
21:20- Hledá se táta a máma
22:25- Zoufalé
manželky VI (4)
23:25- Ve službách FBI (3)
00:25- Bokovka
02:50- Volejte Věštce
04:30- Na čem záleží (26)
05:00- Receptář prima nápadů
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Sobota

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (7)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace II (10)
08:55- M*A*S*H (19)
09:30- Knight Rider II (23)
10:35- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk I (19)
12:35- M*A*S*H (20)
13:10- Will & Grace II (11)
13:40- Chirurgové V (20)
14:40- JAG VII (16)
15:35- Big Ben II (8)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- Soukromá dramata
21:45- Show Jana Krause
22:55- Černočerná tma
01:10- Údolí smrti
02:55- Volejte Věštce
04:40- Na čem záleží (27)
05:05- S Italem v kuchyni

05.00 - Sama doma
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Šikulové
06.30 - Sezame, pojď
si hrát (53/78)
06.55 - Garfield a přátelé II
07.20 - Záhady starověkého
Říma (1/20)
07.50 - U nás na farmě
08.05 - Tintin a jezero žraloků
09.20 - Ovečka Shaun II
09.25 - Návštěva v ZOO
09.30 - Zprávičky
09.45 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Malí letci
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Chcete je?
13.10 - Malá farma
13.40 - Čtrnáct peset za frank
15.25 - Cranford (2/5)
16.20 - Profesionálové
17.15 - Jak se točí Rozmarýny
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Hodina pravdy
05.00 - Jak přežít
21.00 - Skandál
05.10 - Vítejte v Tate 22.55 - Lovci myšlenek
galerii (1/15) 00.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05.20 - U nás v Evropě
00.45 - 13. komnata
05.30 - Správy STV
Miloslava Stingla
06.00 - Autíčka (20/26)
01.10 - Pošta pro tebe
06.25 - Kouzelný kolotoč
02.05 - Všechnopárty
06.35 - Pohádky stříbrného
02.50 - Folklorní magazín
carství (7/13)
03.10 - Na cestě po Manu
06.45 - Děti točí hrdiny (2/16)
03.40 - Josef Navrátil - Jirny
07.00 - Hodinový manžel
03.55 - Kuchařská
07.25 - Kus dřeva ze stromu
pohotovost
07.40 - EduArt (3/3)
04.25 - Babylon
08.00 - Turecko 04.45 - Mistrovská díla
brána Orientu (9/13)
z českých sbírek
08.15 - Počesku
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Na plovárně
s Carlem Djerassim
10.05 - Neznámí hrdinové
05:55
10.35 - Cesta domů
Pirátova
11.05 - Kuchařská pohotovost
rodinka (33)
11.35 - AZ-kvíz
06:25 Bolek a Lolek (65)
12.00 - Pod pokličkou
06:35 Liga Špačků II (6)
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká 07:05 Tom a Jerry II (13)
07:35 Na výpravě
13.05 - Medúza
s Jeffem Corwinem
13.45 - Šikulové
08:30 Občanské judo
14.00 - Čarodějnice školou
09:10 Rady ptáka Loskutáka
povinné (11/26)
10:05 Potíže růstu:
14.30 - Davis Cup 2010
Zase ti Seaverovi
18.35 - Kosmopolis
12:00 Volejte Novu
19.05 - Hledám práci
12:30 Alibi na vodě
19.30 - Auto Moto Revue
14:40 Bláznivá střela :
20.00 - Zázračná planeta:
Z archivů policejního
Život (3/10)
oddělení
20.55 - Ptáčata aneb Nejsme 16:30 Život nebo něco
žádná béčka (3/16)
takového
21.25 - Glastonbury 2008
18:30 Koření
22.25 - Bigbít (34/42)
19:30 Televizní noviny
23.25 - Malá Velká Británie
20:00 Iron Man
23.50 - Gorodok
22:45 Chaos
00.15 - Evropané
00:50 Shottas
01.15 - Posezení s Janem
02:40 Novashopping
Burianem
03:00 Volejte Novu
01.40 - Krotitelé dluhů III.
03:30 Áčko
02.10 - Po stopách
04:25 Dva z Queensu VIII
04:45 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
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05.00 - Klavírista,
běžec, veselý
slepec
05.20 - Potomci slavných
05.50 - Kus dřeva ze stromu
06.10 - Správy STV
06.35 - Medicína pro
21. století
06.55 - Putování starými
cestami
07.20 - O vědě
a vědcích (3/13)
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta:
Život (3/10)
09.20 - Náš venkov
09.40 - Folklorní magazín
10.05 - Ta naša kapela
10.35 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Papež Benedikt
XVI. v Anglii
13.05 - Simpsonovi
XX (17/21)
13.25 - Musicblok
13.55 - Jistě, pane
ministře (16/22)
14.30 - Davis Cup 2010
17.00 - Úsměvy
Nadi Konvalinkové
17.40 - S profesorem
Františkem Dvořákem
18.00 - Mizející místa
domova (9/13)
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina VII (6/9)
19.30 - Malá farma
20.00 - Poslední doutník
21.35 - Divadlo žije!
22.05 - Filmopolis
23.00 - ČT Live - Iva Bittová
00.00 - Glastonbury
2008 (3/3)
01.00 - Sešli se...
01.55 - Na Kloboučku
02.35 - Svou káru táhnem dál
03.35 - Smím prosit? (2/8)
04.05 - Banánové rybičky
04.35 - Grotesky

06:15- Párty
s kuchařem
06:45- Winx Club (19)
07:15- Pokémon:
Diamant a perla XI
07:40- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:55- Frasier IX (8)
08:30- Autosalon
09:40- M*A*S*H (21)
10:15- Knight Rider
- Legenda se vrací (9)
11:10- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT
13:10- Apollo 13
16:05- Julie
Lescautová IV (3)
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé II (21)
20:00- Tančím, abych žil
22:35- Prci, prci, prcičky 2
00:45- Kočičí lidé
02:55- Volejte Věštce
04:40- Trní
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05:45 Pirátova
rodinka
06:15 Bolek a Lolek (66)
06:30 Senzační Spiderman
06:55 Baby Looney Tunes
07:20 Co nového
Scooby-Doo? (1)
07:45 Babicovy dobroty
08:25 Koření
09:25 Skippy (3)
10:00 Kačenka a strašidla
11:55 Moto 2
- VC Aragonska
13:20 Vteřiny před
katastrofou
14:25 Dokonalý trik
17:00 Odpolední Televizní
noviny
17:25 Babicovy dobroty
18:05 Rady ptáka Loskutáka
18:55 Občanské judo
19:30 Televizní noviny
20:00 Talentmania
22:00 Střepiny
22:25 Čas dluhů
00:45 Novashopping
01:05 Casanova
02:35 Střepiny
02:55 Tabu

05.00 - Tančící skály
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Zpívánky
06.05 - Trojčátka (21/26)
06.30 - Už nám byly tři
06.40 - Německé pohádky
06.50 - U nás na farmě (18/26)
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 (10/10)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O ševci Ondrovi
a komtesce Julince
13.55 - Kaleidoskop
14.25 - Advokát chudých
16.10 - Film o seriálu
Kriminálka Staré Město
16.25 - Smím prosit? (3/8)
16.55 - Čétéčko
17.15 - Sváteční slovo
17.20 - Pravěk útočí (4/13)
18.05 - Návštěvníci (5/15)
18.35 - Na cestě za Dášou
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 - Bathory
22.20 - EXPOminuty 2010
22.30 - 168 hodin
23.00 - Wallander (3/3)
00.30 - Losování Sportky
a Šance
00.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.40 - Hotel Babylon I (7/8)
01.35 - Všechnopárty
02.15 - Úsměvy
02.55 - Divnopis
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.00 - Retro
05.25 - Z dílny
České
filharmonie
06.00 - F. Liszt: Les Préludes
06.25 - Správy STV
06.50 - Česko na provázku
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Filmopolis
09.40 - Svět umění:
Juliette Binoche
10.35 - Chcete je?
10.40 - Čtenářský deník...
10.55 - Knižní svět
11.10 - Tančící skály (3/16)
11.30 - Film 2010
12.00 - Křišťálová noc
13.10 - Retro Prague 2010
13.30 - Davis Cup 2010
17.55 - Cesty víry:
Zlatá sekyra
18.15 - Křesťanský magazín
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Jistě, pane
ministře (16/22)
19.30 - Simpsonovi
XX (17/21)
20.00 - Afrika uprostřed
Evropy
20.55 - Zvířata a lidé
22.00 - Na plovárně
s Tony Levinem
22.25 - Vzkaz Jaroslava
Čvančary
22.40 - Poslední filmové
představení
00.45 - Čétéčko
01.05 - Hodina pravdy
02.00 - Svět umění:
Juliette Binoche
02.55 - Krásný ztráty
03.35 - Studio M-Tibia
04.05 - Crescendo

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Winx Club (20)
07:00- Pokémon: Diamant
a perla XI (33)
07:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:40- Přátelé II (21)
08:10- Hitlerovi muži I (6)
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (22)
10:25- M*A*S*H (23)
11:00- Partie
11:55- Receptář prima nápadů
13:05- Zločiny v zahradách I
14:10- Kantor Ideál
15:55- Vraždy v Midsomeru
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé II (22)
20:00- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT
22:10- Air America
24:30- Černý čtvrtek
02:10- Odložená žena (5)
03:00- Volejte Věštce
04:45- Hitlerovi muži I (6)

03:40 Áčko
04:40 Dva z Queensu VIII
05:00 Novashopping

19. 9. 2010
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01:10
01:30
02:05
02:55

23:50
00:45

17:30
18:30
19:30
20:00
20:45
21:25
22:05
22:55

17:00

08:35
09:40
11:25
11:35
12:35
13:35
14:05
15:00
16:00

05:59
Snídaně
s Novou
Stefanie VII (24)
Rozbouřená řeka
Tescoma s chutí
Návrat komisaře Rexe
Superman (11)
Co mám na tobě ráda
Hvězdná brána
Kobra 11 VI (1)
Námořní vyšetřovací
služba III (11)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House (19)
Ulice (1831)
Televizní noviny
Okresní přebor (2)
Víkend
Mr.GS
Mentalista II (8)
Námořní vyšetřovací
služba VI (17)
Face the Pro
Sexy kočky
z celého světa (6)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Smrt v sedle
10.20 - Hezky od podlahy
10.55 - Projekt Kraken
11.45 - Film o filmu
Největší z Čechů
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.15 - Dotek anděla (17/35)
15.05 - Zábavná škola
15.15 - Opera nás baví
15.35 - Věříš si?
16.00 - Záhady Toma Wizarda
16.15 - Děti točí hrdiny (2/16)
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 (10/10)
21.10 - Na cestě po Manu
21.45 - Reportéři ČT
22.25 - Přísně tajné vraždy
22.40 - Zločin
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - Politické spektrum
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

TV program
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Okrašlovací spolek města Prostějova
investoval další desetitisíce do zeleně

Prostějov – Díky neutuchajícím aktivitám Okrašlovacího
spolku města Prostějova se podařilo vylepšit prostranství
před vstupem na dětské oddělení prostějovské nemocnice.
Nová úprava záhonů a výsadba květin, okrasných keřů a
stromů přinesla zlepšení vzhledu pro pacienty i pro návštěvníky.
Úpravy, které navrhl a provedl
zahradník pan Zapletal z Čech
pod Kosířem, přišly na 62 tisíc
korun. Nově upravené záhony
jsou osázené kvetoucími rostlinami a dřevinami a budovu lemují podél cesty vysázené stromy.
„V Prostějově je stále dost míst,
která můžeme upravit, okrášlit,
ozelenit. A vstup na dětské oddělení nemocnice si takovou úpravu skutečně žádal. Na základě
návrhu zahradního architekta a
po dohodě s ředitelem Nemocnice Prostějov Tomášem Uvízlem
a jeho zástupkyní Marií Marsovou jsme vybrali takovou variantu, která je pro prostředí dětského
oddělení nejvhodnější. Žádné

Nově upravená plocha před vstupem na dětské oddělení prostějovské nemocnice se líbila jak vedení nemocnice, tak zástupcům Okrašlovacího spolku města Prostějova.
alergenní rostliny, ale přitom
pěkné solitéry,„ vysvětlila předsedkyně okrašlovacího spolku
Milada Sokolová.

Dalším vytipovaným místem šlovací úsilí už na jaře příštího rookrašlovacího spolku je vstup do ku, aby se zlepšilo prostředí při
nově opravené polikliniky. Sem hlavním vstupu do budovy.
bude spolek směřovat své okra-jap-

věnován dvoudenní pobytový
seminář ve školicím středisku ve
Staré Vodě v Jeseníkách ve
dnech 5. – 6. září 2010 na téma
„Jak porozuměním sobě lépe porozumět druhým„. Vzdělávání
školitelů je jednou z klíčových
aktivit projektu a vedení semináře se ujal zkušený odborný lektor v oblasti osobnostního rozvoje, pan Mojmír Voráč, který s
gymnáziem spolupracuje již několik let.
Každý seminář bývá spojen i s
praktickými zážitkovými aktivitami souvisejícími s probíraným
tématickým úsekem. Užší tým 5
školitelů bude připraven předávat své poznatky dále ostatním
školám Olomouckého kraje, tak
jako tomu bylo i v uplynulém Tento projekt je spolufinanco- fondem a státním rozpočtem
školním roce.
ván Evropskými sociálním ČR.
-red-

V Prostějově byl otevřen nový autosalon

V pátek 10. září se v Prostějově na Plumlovské ulici uskutečnilo otevření nového autosalonu Auto Hlaváček a.s., oficiálního dealera značky KIA
Motors.
Za účasti brand managera Kia pana Marka Malého, prodejců a
současných i nových zákazníků,
byla slavnostně přestřižena červená páska. "V dnešní době, kdy
je trend spíše opačný, a to, že
mnoho autosalonů je nuceno svůj
provoz ukončit, je otevření nového velkým úspěchem. Plánujeme
zde prodávat okolo 120 vozů ročně," uvedl při slavnostním otevření autosalonu v Plumlovské
ulici brand manager Marek Malý.
Nový autosalon Kia tak bude
směle konkurovat těm, jež jsou v

obrazem

Policisté s pohárem. V pátek se v tělocvičně Reálného gymnázia v Prostějově uskutečnil 5. ročník Memoriálu Davida Bláhy - turnaje v sálové kopané. Turnaj na počest tragicky zesnulého člena elitní 601. skupiny speciálních sil generála Moravce vyhrálo družstvo prostějovských policistů, kteří v dramatickém finálovém
souboji sice přišli o vítězství brankou deset vteřin před koncem, ale díky remíze 3:3 a lepšímu skóre obsadili první místo před A týmem 601. skupiny speciálních sil. Na snímku vítězný tým Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Učitelé na CMG ve školních lavicích
Zadání, získání a realizace
projektů z evropských strukturálních fondů se stávají již
běžnými aktivitami především
středoškolských zařízení, přispívající ke zkvalitňování
výchovně vzdělávacího procesu i zvyšování úrovně materiálně technické vybavenosti.
Nejinak je tomu i na Cyrilometodějském gymnáziu, které od loňského roku provozuje i jednu
třídu mateřské školy v budově na
Sídlišti svobody. Zatímco předchozí projekty, které škola v minulosti úspěšně řešila, byly zaměřeny spíše na studenty a výuku, cílem právě probíhajícího
projektu s názvem Akademie
rozvoje klíčových kompetencí
pedagogů je posilování a posouvání osobnostního profilu učitele
ve směru vlastního rozvoje a ve
směru týmové práce celého pedagogického sboru. Projekt je
významný i v tom, že cílovou
skupinou nejsou jen zaměstnanci CMG, ale prostřednictvím
školitelů z řad pedagogů CMG
se dostává do široké pedagogické veřejnosti Olomouckého
kraje.
Právě vzdělávání školitelů byl
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Prostějově již zavedeny. V průběhu celého dne byly klientům vozy
prodávány s akční nabídkou a
program byl přichystán i pro děti.
Nový autosalon nabízí zákazníkům osobní vozy od nejmenších až po velká SUV včetně
příslušenství. V průběhu podzimu bude také zprovozněn autorizovaný servis. Firma Auto Hlaváček a.s. má pro prodej a servis
zabezpečený systém jakosti ISO
9001:2000. Tímto je zajištěno neustálé zvyšování úrovně poskytovaných služeb a dodržování požadovaných norem.
Občanům Prostějova a dalších
okolních měst a obcí se tímto stala koupě nových vozů opět dostupnější a poskytované služby
kvalitnějšími.
-in-

Od pátku je v Prostějově otevřen nový autosalon v Plumlovské ulici. Auto Hlaváček zde bude prodávat osobní vozy značky KIA Motors.

Starosta Tesař přivítal na radnici
mladé prostějovské olympioniky

Dva ze tří prostějovských
účastníků historicky prvních
Olympijských her mládeže v
Singapuru přijal ve čtvrtek 9.
září starosta města Jan Tesař
společně s předsedou Komise
pro mládež a tělovýchovu Michalem Müllerem.
Ondřej Palatka, reprezentant v
plavání a František Hajduk, lukostřelec, se v neformální besedě podělili o své zážitky nejen
sportovní.
„Už samotná účast na olympiádě byla obrovským úspěchem.
Deváté místo Franty Hajduka a

šestnáctá příčka Ondřeje Palatky kvalitu našich sportovců jistě
potvrdily. Z Prostějova jsme měli na singapurském klání ještě
jednoho mladého sportovce, a to
tenistu Jiřího Veselého. Ten vybojoval kov nejcennější,„ říká
předseda sportovní komise Michal Müller.
A co kromě sportu Ondru a
Františka v exotické zemi zaujalo? „Překvapilo mě, že tam prak-

ticky nikdo nežvýká. Žvýkačky
jsou k dostání snad jen v lékárnách na předpis! Jinak jsme
kromě sportování měli možnost
podívat se i do města, nakoupit
si, zkrátka, je to zážitek na celý
život,„ shodli se oba. „Chtěl
bych ještě závěrem poděkovat
svému trenérovi Petru Adamcovi, který mě celý červen poctivě
připravoval na olympijské hry,„
dodal Ondřej Palatka.
-mik-

Starosta Jan Tesař, Michal Müller a předsedkyně lukostřeleckého klubu
Magda Majarová se dvěma mladými olympioniky - Ondřejem Palatkou a
Františkem Hejdukem.

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 tel. 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 možnost 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. 36
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

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.
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…“ Výstava potrvá 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
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
Informační centrum pro
mládež Prostějov
Od pondělí 6. 9. je 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
Český svaz ochránců přírody,
ZO Bělozářka pořádá: vycházku pro veřejnost - Krása kamenných náhrobků - úterý 14. září
2010. Městský hřbitov v Prostějově, sraz před hlavní branou v
16.00 hod. Pod vedením geologa
ing. Václava Kopečného.
Sokolovna
Brodek u Prostějova
- Eva a Vašek.
Předprodej vstupenek u paní Aleny Začalové v knihovně městyse
v Brodku u Prostějova, na telefonu - 728 701 631. Cena vstupenky - 200 Kč, akce se koná ve čtvrtek 16. září 2010 v 17.00 hodin.

Vážení přátelé kultury, srdečně
Vás zveme na koncert prostějovské bluegrass kapely Fidle dedee dne 17.9.2010 od 19.00
hod. v prostorách kavárny Botanico café, Wolkerova ul., PV.

17.9. pátek – od 7.00 do 8.00 hod.
Relaxační plavání
18.9. sobota - „Jízda autem naslepo“. Odjezd z PV vlakem v 8.35
hod. Pořádá TC Olomouc pí. Valachová.

Program MC Cipísek
od 1.9. probíhají zápisy do kroužků pro děti a kurzů pro rodiče zahájení kroužků v říjnu pro děti:
Cipískova školička (adaptační
program na vstup do MŠ), Hravé
odpoledne s Cipískem (hudební,
pohybové a výtvarné aktivity pro
děti od Hrátky s pohádkou (dramaticko-výtvarný kroužek pro
děti od 3 do 6 let), Pohybový
kroužek (od pol, roku), Pohybový
kroužek -odpolední kroužek pro
děti od 3 do 6 let v tělocvičně).
Připravujeme podzimní burzu
oblečení a obuvi - 4.10. - 7.10.
Jestliže chcete prodávat na burze,
musíte si osobně vyzvednout pořadové číslo a seznam na pracovištích MC v průběhu září.
www.mcprostejov.cz,e-mail: mcprostejov@centrum.cz, tel. 602
364 874, 602 364 868, 723 436
339.

Český svaz ochránců přírody –
Ekocentrum Iris:
Tvořivá dílna - Zdobení květináčů různými technikami - pátek
17. září od 16.00 do 18.00 hod.
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Exkurze pro veřejnost - Moravský kras - sobota 18. září. Odjezd vlastním autobusem v 8.00
hod. z Joštova nám. Nutno se
přihlásit do 15. září na
iris@iris.cz nebo telefonicky 582
338 278, 603 298 039.

„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
13.9. pondělí - od 14.30 do 15.30
hod. Druhá ukázková hodina Rehabilitačního cvičení pro zlepšení
tělesné kondice a zraku pro
všechny generace v klubovně
SONS – více informací v bloku.
Přijďte se pouze podívat, ať víte o
co přicházíte.
15.9. středa – od 9.00 hod. Kurz
anglického jazyka
16.9. čtvrtek – Soutěž „Chrlická
žaba“ – USP Chrlice – sportovní
klání zrakově postižených. Výlet
pro soutěživé pořádá TC Prostějov, pí. Znojilová, tel: 588 507
084.
16.9. čtvrtek - od 11.00 do 16.00
hod. Zájmový klub – klubovna
SONS PV

Správná odpověď z č. 34: Na snímku je budova na ulici Březinova 3, PV. Vylosovaným výhercem se
stává paní Kouřilová, Nerudova 29, Prostějov. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 21. září 2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 27.
září 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV,
WOLKEROVA 37, TEL: 582 346 300
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Kino Metro 70
Pondělí 13. září:
17.30 Let´s Dance 3
Americký animovaný
rodinný film
20.00 Zatím spolu, zatím živi
Americká akční komedie
Úterý 14. září:
17.30 Let´s Dance 3
20.00 Zatím spolu, zatím živi
Středa 15. září:
17.30 Let´s Dance 3
20.00 Zatím spolu, zatím živi
Čtvrtek 16. září:
17.30 Poslední vládce větru
Americký dobrodružný
velkofilm
20.00 Twillight sága: Zatmění
Americký romantický
horor
Pátek 17. září:
17.30 Poslední vládce větru
20.00 SINGLE MAN
Americké filmové drama
22.15 Twillight sága: Zatmění
Sobota 18. září:
15.00 Poslední vládce větru
17.30 Single Man
20.00 Twillight sága: Zatmění
22.15 Twillight sága: Zatmění
Neděle 19. září:
15.00 Poslední vládce větru
17.30 Poslední vládce větru
20.00 Twillight sága: Zatmění

FIT KLUB LINIE, Újezd 3,
Prostějov tel.:608 881 704,
www.fitklublinie.cz
Zápis dětí do pohybových
kroužků: - cvičeníčko 3-5 let, zumba 5-7, 8-11 let, - břišní tance
8-11,12-16 let, - funky a hip hop 8-15 let, - karate 5-7, 8-11 let, - aerobik a posilování - 8-11 let, - fitbox 10-15 let.
KURZ HUBNUTÍ SE CVIČENÍM začíná 26.9.2010. Délka 12 týdnů, 2x týdně cvičení, 1x
stravování.
BŘIŠNÍ TANCE PRO ZA- Kinoklub
DUHA
kinoklub
DUHA
ČÁTEČNÍKY - zahájení ve
čtvrtek 16.9.v 18.45 hod.
Pátek 17. září:
TANEČNÍ VÍKEND - 24. - 26.
9. v Kozově. Devět lekcí zumby s 17.30 Ženy v pokušení
Česká vášnivá komedie
Viktorem a Olou.
Apollo
13
Apollo
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Pátek 17. září:
20.00 RYES & PAULIE
GARAND TOUR
Sobota 18. září:
22.00 DEFLEXION
Simetrix
Simetrix
Pátek 17. září:
DJ Mark
Sobota 18. září:
DJ Otto Šabart

20.00 Ženy v pokušení
Sobota 18. září:
17.30 Ženy v pokušení
20.00 Ženy v pokušení

Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 17. září:
20.00 MOON
Scifi / Thriller

kulturní
Klub
DUHA klub DUHA
Čtvrtek 16. září:
9.30 Jak snášet vyšší věk a vše,
co k němu patří…..
Do 29. září:
Stanislav KAŠPAR – obrazy
Do 29. září:
Prostějovsko v kresbách ze sbírky
Josefa Dolívky
Městské
divadlo
Městské
divadlo
Úterý 14. září:
19.00 OTYLKA
Divadlo Pavla Trávníčka
Praha
Čtvrtek 16. září:
14.00 SVAZ DŮCHODCŮ,
místní organizace Prostějov
Lékařská přednáška

Divadlo
Divadlo
PointPoint
Pátek 17. září:
19.00 FINDING AMERICA
Gangsteři z našeho oddílu

Berani - 21.3.-20.4. Stále vás někdo drží nad vodou, ovšem takhle
to dál prostě nejde. Pokud chcete přežít v dnešní džungli, musíte
se začít starat sami o svůj prospěch. Nenechávejte nic náhodě.
Býci - 21.4.-21.5. Líbezný úvod týdne vystřídá drtivé krupobití
těsně před víkendem. Dostanete ránu do vazu, a to od člověka, od
kterého byste to nejméně čekali. Proto buďte vždy a všude v maximálním střehu.
Blíženci - 22.5.-21.6. Oživíte v sobě umělecký talent, takže
víceméně uděláte radost sobě i rodičům vlastní výrobou nevšedního dárku. Skřípat vám to ale bude v partnerském vztahu, tady
čekejte bouřky.
Raci - 22.6.-22.7. V tomto týdnu se vám budou zdát neskutečně
fantastické sny. Často se budete probouzet, takže do práce půjdete nevyspalí. Čeká vás ovšem překvapení, jeden ze snů se vám vyplní.
Lvi - 23.7.-23.8. Na spoustu otázek budete reagovat hodně podrážděně, takže s vámi žádná sranda v nejbližších dnech nebude.
Jestli ale chcete v kolektivu uspět, vylaďte si tvář aspoň na chvíli
do úsměvu.
Panny - 24.8.-23.9. Býváte hodně paličatí, což může být spíše ke
škodě než k užitku. Na druhé straně vás ale nikdo jen tak neoblafne, o což se tento týden bude pokoušet hned několik lidí.
Váhy - 24.9.-23.10. Pokud chcete sportovat, konejte tak pouze
pod dohledem odborníka. Nechceme vás strašit, ale vaše tělesná
schránka není zrovna v nejlepším stavu a tak vám hrozí lehčí
zranění.
Štíři - 24.10.-22.11. V kolektivu budete středem pozornosti. A to
i ve chvíli, kdy budete mít špatnou náladu a nebudete chtít nikoho vidět. Na splín ale nyní nebudete mít ani čas, budete zavaleni
prací.
Střelci - 23.11.-21.12. Čeká vás zajímavé setkání, které vás může obohatit nejenom na duši, ale také na výplatní pásce. V pozoru buďte jenom před lacinými sliby. Řiďte se heslem o vrabci v
hrsti...
Kozorohové - 22.12.-20.1. Nemusíte mít strach o vlastní finance, ty v nejbližších dnech rozhodně trpět nebudou. Právě naopak,
čeká vás výborný obchod, po kterém zabezpečíte celou rodinu.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Vaše šťastná čísla jsou 6, 7 a 14. Pokud na
ně vsadíte, nemusíte už do konce života chodit do práce. A kdyby
to náhodou nevyšlo, kolega vás opět pozve na honosný oběd.
Ryby - 20.2.-20.3. Hodně vám tento týden bude chutnat, takže
přiberete nějaké to kilo navíc. Nemusíte být z toho ale smutní, při
vašem sportovním talentu určitě najdete způsob, jak se jich zbavit.

13. září 2010
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Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz

S angličtinou je vhodné začít již v předškolním věku!
Proč je důležité začít s výukou co nejdříve?
Bylo prokázáno, že obdobím největších jazykových schopností je věk mezi 2. a 8. rokem věku dítěte. Dítě je totiž
zhruba od 18 měsíců věku geneticky
naprogramováno osvojit si řeč. Po dosažení šestého roku věku se zhoršuje
schopnost dítěte učit se cizímu jazyku
jako tzv. druhé mateřštině. Žáci základních škol jsou již většinou spjati s řečovými bariérami, které pak musí složitě
překonávat a cizí jazyk se učí jako jazykový systém a tzv. „překládají“. Z hlediska rozvoje jazykových schopností je
proto etapa 3-6 let neopakovatelná. Dů-

vodem je typická spontánnost projevu
dětí, většinou absence zábran a kontroly. Jazykové schopnosti se s postupujícím věkem nezdokonalují, ale naopak
postupně mizí. Dalšími charakteristickými vlastnostmi dětí v tomto věku
jsou pružnost nervové soustavy, imitační schopnosti, vysoká úroveň rozvoje
paměti a schopnost sluchové diferenciace. Narozdíl od nás dospělých, kteří se
cizímu jazyku učíme na základě explicitního pochopení mluvnických pravidel se malé dítě učí cizímu jazyku zcela odlišným způsobem. Děti se učí především prostřednictvím mnohočetných opakování a procvičování, napo-

dobují dospělé, užívají metodu pokusomyl a testují slova jimž nerozumějí. Je
třeba zdůraznit, že výukou cizího jazyka netrpí mateřský jazyk dítěte. Naopak
děti hovořící více jazyky vykazují vysokou úroveň lingvistických schopností, jak je tomu například u dětí dvojjazyčných rodin. V jazykové škole Big
Ben mají s výukou předškolních dětí
několikaleté zkušenosti.
Neváhejte proto se svými ratolestmi
navštívit ukázkovou hodinu, která se
koná pro všechny nové děti ve věku od
3 do 6 let dne 15.9. v 17.00 v jazykové
škole Big Ben na Vodní ul. 17 v Prostějově.
-in-

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

zajímavost týdne

FANOUŠCI SMĚR SRBSKO!
Z Hané opět míří
enkláva příznivců
na DAVIS CUP

Strana 17
Fotbal

PADALY HLAVY NA LAVIČKÁCH...
Hned tři týmy
vyměnily nedávno
svého kouče

Strana 26

Večerníkovské
Sportovní
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PROSTĚJOVSKÝ HOKEJ BUDE MÍT SVOJE „BÉČKO“!
Trénovat ho bude
MARTIN DUFEK!

házená
há
zeen
zen

V KOSTELCI SE HRÁL SEMO CUP
Tradiční turnaj
vyhráli junioři Karviné.
Domácím se nevedlo

Strana 28
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BONMO T
„TRENÉŘI
MUSÍ PŘIZPŮSOBIT MUŽSTVO
TAK, ABY PO POSTUPU V TÉTO
SEZONĚ SE V TÉ
PŘÍŠTÍ PORVALI O
DALŠÍ POSTUP!“

Předseda 1.SK Prostějov
JIŘÍ KOCOUREK o
ambicích obnoveného týmu
mužů, který začal s činností v
nejnižší soutěži IV. třídě OFS.
Čtěte na straně 17.

NUMERO

20.495,Přesně takovou částku
vybrali fanoušci prostějovského hokeje na
dobrovolném vstupném,
která nyní poslouží
dětem v prostějovské
nemocnici.
Čtěte na straně 23

ŠAMPION
Š
AMPIIO
ON

TAK PŘECE JEN! PO DLOUHÝCH
DISKUSÍCH V ZÁKULISÍ JESTLI
ANO, ČI NE, A POKUD ANO, TAK KDY,
JE DEFINITIVNĚ JASNO. V LÉTĚ
ZALOŽENÝ ODDÍL LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV BUDE MÍT SVŮJ SENIORSKÝ „B“-TÝM, KTERÝ VSTOUPÍ
JEŠTĚ DO PRÁVĚ ZAČÍNAJÍCÍHO
SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2010-2011.
REZERVA JESTŘÁBŮ BUDE POD
NÁZVEM HC GREWIS PLUMLOV
PŮSOBIT V KRAJSKÉ LIZE!

Žerava má „BRAMBORY“!
Prostějovský motokrosař marně
bojoval ve „svěťáku“ o medaili,
přesto dosáhl životního úspěchu
PROSTĚJOV - Sice
konečně prolomil prokletí
šestých míst, na kterých
skončil během své kariéry
v seriálu mistrovství
světa třídy MX3 hned
čtyřikrát, přesto mu něco
k úplné spokojenosti zase
chybí... Šestatřicetiletý
prostějovský motokrosař
Martin Žerava (na snímku)
totiž až do posledního
závodu
světového
šampionátu bojoval
o konečné třetí místo.
Před závěrečnou Velkou
cenou Švýcarska ztrácel
na Slovince Matevze Irta
dvacet bodů a věřil, že se mu
ztrátu podaří stáhnout. Zůstalo
však pouze u přání. V součtu
dvou jízd Slovinec skončil šestý,
Žerava obsadil osmou příčku
a v celkovém hodnocení zůstal
na čtvrté, tj. „bramborové“
pozici. Přestože tak zůstal mimo
medailové stupínky, úsměvem
po návratu domů jen zářil.
„Jsem spokojený jako hrom,“
pochvaloval si čtrnáctinásobný
mistr republiky. „Trošku mě sice
mrzí, že je to ta ´brambora´, ale i
tak jsem rád a s umístěním v seriálu
mistrovství světa spokojený.
Konečně jsem pokořil šesté
místo a v celém šampionátu jsem
nedokončil jen jednu rozjížďku.
V předchozích letech jsem měl
výpadky ve čtyřech pěti jízdách,“
uvedl Martin Žerava. A na otázku,
jestli jej nemrzí, že si v sezoně ani
jednou nevychutnal stupně vítězů,
odpověděl: „Několikrát mi to
uteklo o bod nebo jsem měl stejně
bodů jako jezdec na třetím místě,
v jehož prospěch rozhodl lepší
výsledek. Stalo se mi to dvakrát
nebo třikrát. To jen potvrzuje, jak

je mistrovství světa vyrovnané.
Já v něm stabilně dojížděl kolem
čtvrtého, pátého místa a to se
cení.“ Sezonu Martin Žerava
zakončí závody Mistrovství
republiky jednotlivců i družstev.
Celé interview se čtvrtým
nejlepším motokrosařem světa v
kategorii MX3 najdete v příštím
Večerníku v rámci rubriky
„ROZHOVOR TÝDNE“.
-pk-

„Dlouho se mi nedařilo vše kolem ´B´-týmu domluvit a dojednat, ale ve
středu se tak stalo, což znamená, že béčko v Prostějově bude,“ potvrdil
dva dny poté PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku horkou novinkou Michal
Tomiga, předseda a manažer LHK Jestřábi. Ten nám dále prozradil, že
mužstvo naváže na historii HC Grewis Plumlov v Krajské lize Jihomoravského a Zlínského kraje. S panem Muzikantem, který bude mít na starosti
chod oddílu, jsme se také již domluvili na skladbě hráčského kádru a jménu trenéra, kterým se stal bývalý útočník především brněnského hokeje
a naposledy trenér mládeže v našem klubu Martin Dufek.“ První utkání
své upravené historie by plumlovský Grewis jako rezerva prostějovského
klubu měl sehrát již 3. října. Kromě Muzikanta, šéfa Jestřábů Tomiga a
kouče Dufka se budou na jeho řízení dále podílet i trenéři Petr Zachar
a Ivo Horák. „Vše musí být v součinnosti s nimi. Hlavním smyslem je
totiž dávat šanci našim odchovancům v seniorské soutěži,“ dodal Michal
Tomiga.
-pkdále čtěte

Sportovní tipy
najdete na
straně 17
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Jestřábi NA ČELE

DRUHÉ LIGY
PROSTĚJOV - Tak
T k tohle
hl se
nečekalo! Po letech bídy, nouze
a utrpení prožívá prostějovský
hokejový fanoušek v těchto
dnech doslova pocity blaha. Při
pohledu na tabulku východní
skupiny druhé ligy totiž musí
zaplesat nejedno „jestřábí“
srdce. Svěřenci trenéra Petra
Zachara se totiž usadili na
druhé příčce a byť jde o pořadí
pouze po úvodních dvou
kolech, navíc za situace, kdy
se Prostějov střetl s papírově
slabšími protivníky, je třeba
si plného šestibodového zisku
vážit a vydobyté pozice užívat!
Vždyť, kdo ví, kdy se to poštěstí
znovu?
Na druhou stranu je však třeba
skutečně stát nohama pevně
na zemi, neboť sezona je

Čtenářům VEČERNÍKU odpovídal Michal TOMIGA
„Hokej finacuje skupina podnikatelů kolem mě!“

PECHAŘ

na straně

PROSTĚJOV - Druhým hostem našeho „HORKÉHO KŘESLA“ se stal Michal
Tomiga, Předseda a manažer v létě založeného oddílu LHK Jestřábi Prostějov,
který odkoupil práva od svého předchůdce a majitele HK Jestřábi Zdeňka
Zabloudila, zavítal do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v podvečer
pátku 10. září, aby po celou hodinu trpělivě odpovídal na všechny dotazy čtenářů,
kteří k nám zaslali e-mail, či napsali přímo do rubriky na internetovém serveru
www.vecernikpv.cz. A hned první dotaz, na který nový první muž prostějovského
hokeje odpověděl pět sekund po sedmnácté hodině, mířil pěkně přímo na tělo. Na
otázku Františka Kubánka, z jakých prostředků je financován klub, Tomiga odpověděl: Financování
klubu probíhá momentálně z prostředků skupiny podnikatelů, kteří jsou sdružení kolem mé osoby,
dále z různých dotací, jak svazových, tak krajských a městských a v neposlední řadě i příspěvků
rodičů“ A i další dotazy nepostrádaly šmrnc a glanc. Výběr těch úplně nejzajímavějších najdete
na straně 22, rozhovor
v původním znění si můžete přečíst na našich webových stránkách.
rozh
„Pro mě osobně
osobn to bylo moc zajímavé a věřím, že pro fanoušky minimálně stejně tak
přínosné,“ glosoval
strávenou hodinku v redakci Michal Tomiga. Všem následně
g
poděkoval za
z zájem i podporu a vzkázal, že na osobní setkání se těší přímo v hale při
některém ze zápasů prostějovského týmu.
-pk-

teprve v rozpuku
k a o tom, jjaké
ké
kvality, které mužstvo má, nám
více napoví až příští týdny a
měsíce. Zda-li se tak jedná s
příchodem LHK Jestřábi
o tolik potřebné obrození
prostějovského hokeje,
či jen platí přísloví, že
„nové koště
dobře mete,
se tak teprve
uvidí... V každém
případě ten prvotní
vstup se hokejistům
Prostějova vydařil na
jedničku. „Nehrajeme špatný
hokej a daří se nám i výsledkově,“
souhlasil po sobotním vítězném
mači v Rosicích Petr Zachar,
hlavní kouč Jestřábů. „Uvidíme,
jestli to tak bude dál pokračovat.
Každopádně musím poděkovat

našim
divákům,
ši di
áků udělali
děl li nám
á při
ři
obou zápasech uplynulého týdne
parádní atmosféru a my jsme se
mohli cítit jako doma
nejen ve středu
při derby s
Uničovem, ale
také v sobotu
při utkání s
brněnskou
Te c h n i k o u , “
povšimnul si
Zachar početného
tábora prostějovských
fans, kteří ostatně nešli
přeslechnout. I proto by
se tak ve středu v podvečer
mohla na „zimáku“ sejít ještě
lepší návštěva, než bylo 1423
příznivců při premiéře proti
Uničovu. Naplňte halu, nová éra
je tu!
-pk-

Šprochy
ze zákulisí
KRAJÍČEK stále bez angažmá
Sedmadvacetiletý obránce Lukáš
Krajíček stále nemá jistotu angažmá pro příští sezonu. Přestože je o
odchovance prostějovského hokeje enormní zájem v Rusku, Švédsku
i Finsku, on sám nadále touží výhradně jen po kanadsko-americké
NHL, v níž to v uplynulém ročníku
dotáhl s Philadeplhií Flyers až do
finále Stanley Cupu. „Chci hrát
NHL, nic jiného mě nezajímá,“ řekl
Krajíček i Večerníku, když v létě navštívil rodný Prostějov. Letcům se
však nevlezl do platového stropu
a tak musí čekat na jiné nabídky. V
posledních dnech se mluví hlavně
o Detroitu, hotového ale není nic.
VK MODŘANSKÁ už má nahrávačku
Od úterý 7. září se k ženskému
týmu VK Modřanská Prostějov připojila jeho první nahrávačka Soňa
Nováková. Ještě před definitivním
nástupem do přípravy našich
volejbalistek přitom stihla turnaj
úvodního kola beachvolejbalového World Cupu v barvách České republiky. Soutěž, z níž se postupuje
na olympijské hry v Londýně 2012,
se hrála na Ukrajině. Družstvo
žen ČR tam tvořily dvě dvojice:
že
Soňa Nováková, Tereza Tobiášová
So
a Martina Bonnerová, Barbora
Hermannová.V semifinále naše reH
pprezentace porazila domácí výběr
33:1, když Nováková s Tobiášovou
jjedno utkání vyhrály a jedno proje
hhrály, ve finále pak Češky těsně
ppodlehly Polsku 2:3 (Nováková,
Tobiášová měly opět bilanci 1-1 a
To
bbohužel ztratily rozhodující zlatý
set). Celkově z toho bylo druhé
se
místo.
KORFBAL: Reprezentace ČR
v Prostějově!
Reprezentační korfbalový výběr
České republiky se v těchto dnech
chystá na Mistrovství Evropy, které
proběhne od 22. do 31. října 2010
v Maďarsku. Vrcholem přípravy
mají být dvě soustředění, z nichž to
druhé se uskuteční ve víkendovém
termínu 8. až 10. října v Prostějově!
Příjezd účastníků je plánován na
páteční večer. V sobotu i v neděli
jsou pak naplánovány dva tréninky následované večerním či odpoledním zápasem. Hlavní trenér
Hennie Baas zařadil do nominace
také jednu členku SK RG Prostějov
a to Lenku Nasadilovou.
Zaslechl, zapsal, zaznamenal
i zaregistroval Petr Kozák

BOXEŘI ZÍSKALI I ŠPINGLA!
Na úvod extraligy souboj mistrů:
BC DTJ Prostějov zajíždí do Ústí
PROSTĚJOV - Další výborná
zpráva k nám přiletěla z
boxerského kotle. Tým BC
DTJ Prostějov získal pár
dnů před startem nového
extraligového ročníku již třetí
posilu do svého kádru, který je
svazovým rozhodnutím - zrušit
v nejvyšší tuzemské soutěži start
cizinců - oslaben o výpomoc
maďarských reprezentantů,
na jejichž body bylo z drtivé
většiny spolehnutí. Fanoušci
Hanáků ovšem zoufat nemusí.
Lodivod BC DTJ Radoslav
Křížek opětovně prokázal své až
magické schopnosti a přestože
oddílová kasa zrovna nepřetéká
finančními prostředky, zlákal
do řad Prostějov hned tři
zvučná jména. Po Dušanu
Chromém z Ústí nad Labem
a Ruslanovi Šakaldajevovi z
Českých Budějovic (Večerník
jjiž informoval - pozn.red.)
přestupuje na Hanou také
ostravský Marek Špringl!
„Ano, je to tak, Marek už je
náš,“ hlásil ve středu s úsměvem
Radoslav Křížek, hlavní trenér
prostějovského boxerského
týmu. „Jsem moc rád, že se nám
Špringla stejně jako předtím
Chromého se Šakaldajevem
podařilo získat. Všichni tři jsou v

širším reprezentačním výběru a
jde o kvalitní i dostatečně zkušené
borce, kteří nám určitě pomůžou,“
mnul si ruce spokojeností Křížek.
S dvaadvacetiletým Špringlem
počítá do váhové kategorie do
81 kilogramů, což znamená, že
kapitán týmu Petr Novotný se
nejspíš definitivně posouvá o
váhu výš. „Hlavně nám to dává
do zápasů nejrůznější možnosti,“
směje se šibalsky kouč.
uč.
Něco tajemného
o
ze svého šuplíku
u
bude
ostatně
muset již brzy
vytáhnout. Nový
ročník nejvyšší
soutěže družstev
ČR Extraliga
2010/2011 už totiž
klepe na dveře. A los si hned
na úvod zašpásoval, když proti
sobě poslal úřadující šampióny
z SKP Sever Ústí nad Labem a
vicemistra uplynulého ročníku
BC DTJ Prostějov!
První souboj dvou
momentálně
nejlepších týmů
je na programu
v sobotu 25. září
2010 na severu
Čech. Domácí
premiéru si ovšem

boxeři Prostějova odbudou až
30. října proti Ostravě.
Ještě před startem tuzemské
soutěže čeká na nejlepší boxery
České republiky mezistátní
duel v Praze proti Polsku, který
se uskuteční už tuto sobotu 18.
září 2010. Z prostějovského
BC DTJ se do výběru
reprezentačního trenéra Vrby
vešlo hned kvarteto borců Besaljan, Chmela i
Šerban, Bes
Chromý. „Poté, co
posila Chr
nedávno k.o.,
Viktora dostal
do
měli zájem i o Petra
Novotného, ale
je nemyslitelné,
aby ho pustil,
když o této
možnosti ani
náznakem
nevěděl! Týden přípravy by mu
na takový zápas nestačil a před
startem nové sezony nechceme
riskovat,“ objasnil omluvenku
lídra svého celku Radoslav
Křížek.
-pk-

Reality
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TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

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

Byty pronájem

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+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
2,5+1, Sídl. svobody, PV. Dr., 1.patro, alkovna,
lodžie. Nová koupelna, WC, kuchyň. linka!
Cena: 995 000Kč
2+1, B. Šmerala, PV, dr. 65,5m2, po rekonstr.,
balkon
Cena: 1 150 000Kč

Prodej přízemního RD do tvaru písmene L
u centra PV. 3+1a 1+1, průjezd, dřevěná garáž,
zahrádka. Vhodné k bydlení i podnikání.
Cena: 2 100 000 Kč

1+kk PV E.Beneše, po rek.
4.900 Kč+en
2+kk PV Mánesova, cihla, 40m2,
5.500 Kč+en
2+kk PV Drozdovice, 45m2 novostavba
5.500 Kč+en
2+kk PV Drozdovice, 50m2, novostavba
6.500 Kč+en
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, E.Beneše
690tis Kč
1+1 OV, E.Beneše
709tis Kč
2+kk DV, Husovo nám., po rek., cihla 990tis Kč
2+1 OV, Sídl. sv., po rek.
1.190tis Kč
3+1 OV, Pod Kosířem, cihla.
1.190tis Kč
3+1 OV, C. Boudy, cihla
1.560tis Kč
3+1 OV, Moravská
1.300tis Kč
3+1 OV, Domamyslice, cihla, po rek. 1.650tis Kč
4+kk DV, Anglická,
1.130tis Kč
RD Želeč 2+1, velká zahrada
1.050tis 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

Prodej RD 2+1 do tvaru písmene L v obci
Dobrčice, okres Přerov. Průjezd, hospod.
stavení, dvůr, zahrada. Zast. plocha 719m2,
zahrada 752m2.
Cena dohodou
Pronájem zděné garáže, ul.Žeranovská, PV.
Cena: Dohodou
Pronájem nebyt. prostoru 90m2 v centru města.
Přízemí, dlažba, kamer.systém. Vhodné na služby.
Cena: 7500Kč/měs. + ink.

www.jhreality.cz
BYTY–PRONÁJEM:
1+1,Martinákovaul. Kč5.200,-/měsícvč.inkasa
1+1,ul.V.Ambrose Kč6.000,-/měsícvč.inkasa
2+1,Kralicen/H
Kč2.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Olomouckául. Kč7.500,-/měsícvč.inkasa
3+1,Wolkerovaul.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso

Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

6.000 Kč+en
7.000 Kč+en

1+kk OV, E.Beneše
629tis Kč
1+1 OV, B. Němcové, po rek, cihla,
750tis Kč
2+1 DV, Zrzavého
850tis Kč
2+1 OV, Sídl. svobody, po rek.
1.250tis Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.099tis Kč
3+1 OV, Sídl. Svobody, po rek.
1.350tis Kč
3+1 DV, Mozartova, po rek.
1.390tis Kč
3+1 OV, E. Beneše, po kompl. rek.
1.390tis Kč
3+1 OV, Svatoplukova, cihla, 70m2, 1.450tis Kč
3+1 OV, PV centrum, se vstupem do zahrady,
2.590tis Kč
4+1 OV, sídl. Svobody,
1.390tis Kč
2
4+1 OV, centrum, 130m , 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 Bílovice, 5+1 po část. rek,
1.100tis Kč
RD Nezamyslice, 3+1, velká zahrada. 1.650tis Kč
RD PV Melantrichova, 2 byty-3+1, k rek.
1.790tis Kč
RD Vrbátky, 5+1.
2.390tis Kč
RD PV Sokolská, 5+1 po rek.
3.600tis Kč
RD Vranovice, nadstandard. novostavba
3.990tis Kč
RD PV Daliborka, 2x3+1, zahrada
4.700tis Kč
Prodej komerčních prostor, 50m2,
750tis Kč
Pronájem kom. pr. Kostelec n. H, 60m2,
4900,-Kč/měs

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.
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Prostějov,Domamyslice
Prodejvolněstojícíhodomuskrásnouvzrostlouzahradou.Vel.5+kksgaráží,dílnouaterasou.Veškeréinž.sítě.
Zast.plocha133m2,zahrada828m2.
Cena:Kč5.500.000,-

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

Plumlovskápřehrada
Prodej chaty na klidném místě. 1 místnost + obytná
veranda,napozemkustudnakopanáivrtaná.
Zast.plocha32m2,zahrada1.232m2
Cena:Kč440.000,N
O
V
I
N
K
A

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.

RODINNÉ DOMY, CHATY

Tel.: 606 922 838

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.
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 !!.
Tel.: 606 922 838
2

2

Pronájem prodejny 95m a skladu 30m 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

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

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

DB 3+1 s balk., PV-Kostelecká, 2. p. po rek.
sam. měřidla, výtah, 72 m2. Po dohodě.
Cena 1.380.000 Kč

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

PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA
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Pronájem dílny a garáže, 65m2, ul.Olomoucká,
PV,vč. zpev. plochy.U sjezdu z dálnice.
Cena: Dohodou
Pronájem plech. sklad. haly 150m2, ul.
Olomoucká, PV, vč. zpev. plochy. U sjezdu z
dálnice.
Cena: Dohodou
Pronájem nebyt. prostoru 90m2 v centru města.
Přízemí, samost. vchod, vhodné na obchod i služby.
Cena: 6000Kč/měs. + služby

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

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.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Byty pronájem
2+1, PV, Blahoslavova,
3+1, PV, Blahoslavova,

www.cmreality.cz

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

PROJEKTY-VÝSTAVBA

Mobil: 775 246 321

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!

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

Prostějov,Domamyslice
Prodej volně stojícího RD ve velmi atraktivní, klidné
částiměstasgarážíazahradou.Vel.5+kksterasou,krb,
plyn.ÚT,el.podlahovétopení.Ihnedkbydlení.
Zast.plocha202m2,zahrada633m2.
Cena:Kč5.700.000,-

Prostějov,Kotkovaul.
Prodej zrekonstruovaného RD 4+kk. Plyn. ÚT + boiler, nová střecha, instalace, eurookna, podlahy, izolace,
koupelna, WC, dveře, kuch. linka vč. spotřebičů. Zast.
plocha98m2,udržovanázahrada143m2.
Cena:Kč3.800.000,-

Hradčany–Kobeřice,okr.Prostějov
Prodej rozsáhlé, zrekonstruované, komfortní usedlosti
5+kk (obytná plocha 200 m2), průjezd, 2 garáže. Zast.
plocha 693 m2, zahrada 1506 m2, stodola 220 m2.
Cena:Kč3.900.000,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!

Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m2
1.300.000 Kč
DB 2+1 s balk. a šatnou, 4. p. cihl. do2
mu, sam. měřidla, 50 m . Střecha po rek.,
top. 2x WAF, níz. měs. nákl.
Po dohodě. Cena 645.000 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,
2
75 m , balkon, zvýš. přízemí.
CHATY PRODEJ

Ptenský Dvorek. Rek. chata 2+1 s ter.
a zahr. u lesa. 75 m2 + zahr. 335 m2,
220V/380V. Suché WC. Park. u pozemku. Včetně komplet. vnitř. vybavení.
Cena 330.000 Kč
BYTY PRONÁJEM
Pronájembytu2+1,PV-sídl.Svobody,56m2,5.
p. s výtahem.
Cena 8.200 včetně en.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Pronájem zavedené restaurace v centru
Prostějova.
Výměra 230 m2, kapacita rest. 60 míst + bar,
salonek, 2 x WC, kuchyně. Interiér po rekonstrukci. Výtěžnost cca 100 obědů denně.
Cena: 30.000 Kč/měsíc + energie
Pronájem obchodu s výlohou v širším
centru PV, 38 m2, přízemí, ihned volné,
15.000 Kč/měs.
Pronájem kanceláře 38m2, PV-centrum.
4500 Kč+en.
Pronájem kanceláře 36m2, PV-centrum.
4300 Kč+en.
Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a podkr.bytemvprům.částiPV,ZPcelkem1765m2,
nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
Prodej zavedené pivnice v centru nám. T. G. M.,
2
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
2
2
2
2
m , 413 m , 544 m , 594 m , 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
2
PROSTĚJOV, poz. 1876 m
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
200.000 Kč
Hluchov 695 m2
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláři
Koupíme RD nebo chalupu
k rekonstrukci. Platba hotově.

www.realitycz.net
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Sta
alo se před....

TV tipy

zajímavost týdne

21. 8. 2000
►HOKEJISTÉ ZAKONČILI PŘÍPRAVU
Posledními dvěma přípravnými zápasy zakončili přípravu
na nový soutěžní ročník prostějovští hokejisté. Namísto
brněnského Ytongu se na Hané představila druholigová
Kroměříž, která si odvezla šest „kousků“, o něž postarali
dvakrát Brázda, Michal Janeček, T. Hradecký, Palinek a
Šakarov. Na samý závěr sice HC Prostějov padl v Rosicích
2:3 (branky: Šakarov, Martin Janeček), to však nemohlo
nic změnit na tom, že vedení prostějovského hokejového
klubu vyhlásilo jasný cíl: Postup do play off! I proto ještě
na poslední chvíli přivedlo do kádru obránce a místního
odchovance Matečného a zkušeného útočníka Richaře. A to
byl ještě na zkoušce Kuda...
► LeRK PADL, V CHOMUTOVĚ DOSTAL „BŮRA“!
Fotbalisté Prostějova už nenavázali na svá předešlá vystoupení.
Nejdříve vypadli ze třetího kola Poháru ČMFS, ve kterém
nezvládli penaltový rozstřel na trávníku ex-prvoligové Opavy
(1:1, na pokutové kopy 4:3). Do vedení poslal svěřence trenéra
Trnečky Paraskavepulos, za Slezany srovnával ve druhé půli
Metelka. Bohužel opavský gólman Kosmál vychytal jak Opravila,
tak Cigánka, tudíž se z postupu do osmifinále těšili domácí.
„Černý“ týden dovršil Prostějov selháním v mistrovské soutěži,
kde si jeho hráči „dovolili“ až hrozivý výpadek, když na trávníku
Chomutova utrpěli debakl 0:5! Byla to vůbec první porážka
LeRKu v nové sezoně 2. Gambrinus ligy, o to hůře ji hráči, trenéři
a hlavně zástupci vedení snášeli... V dresu Hanáků se objevila už
nová posila, záložník Milan Bartes, přicházející z Brna.
► HÁZENKÁŘŮM KOSTELCE PREMIÉRA NEVYŠLA
Nevydařený vstup absolvovali házenkáři Kostelce na Hané,
kteří v premiéře první ligy zajížděli do Náchodu. Přestože už
v jejich dresu naskočila také čerstvá posila Rudolf Vařák, na
domácí to nestačilo. Kostelečtí tak hned
n a
úvod zaznamenali nepříjemnou
porážku. Obdobně na tom byl i
jejich regionální rival, který v
druholigové soutěži musel
dokonce skousnout debakl
na půdě Nového Veselí
(16:30)...
-pk-

Na tomto místě vás seznamujeme s nejzajímavějšími událostmi ze sportovního prostředí, které se v uplynulých dnech udály, či teprve nastanou, nebo třeba
dostaneme na některou z nich ožehavý tip přímo od vás. Tentokrát jsme zavítali k „bílému“ sportu, neboť český tenis zase čeká jeden ze svátků – daviscupové
semifinále v Srbsku. A věrní příznivci z Prostějova budou u toho! A co vy, víte o nějakém zajímavém skutku? Napište nám na sport@vecernikpv.cz!

Sportovní
redakce
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pro vás připravuje
pravidelnou
nabídku
těch nejžhavějších tipů z
televizních obrazovek všech
česky mluvících kanálů,
která má posloužit k ještě
dokonalejšímu přehledu
všech sportovních nadšenců.
Věříme, že následující přehled
sportovních šlágrů, které
můžete sledovat z pohodlí
vašeho domova, či společně s
kamarády ze sportbaru, oceníte
a pomůže vám nepropásnout
ty vskutku zajímavé události.
-pk-

Víkendový DAVIS CUP: Zopakují čeští tenisté loňské finále?

Tenisté míří na Bělehrad i s fanoušky v zádech!
PROSTĚJOV - O víkendu bude žít
Česká republika, alespoň tedy ta její
tenisová část, opět Davis Cupem.
Na programu je totiž semifinále
nejprestižnější týmové soutěže, v
němž výběr nehrajícího kapitána
Jaroslava Navrátila čeká silné Srbsko
v čele s Novakem Djokovičem! V
dějišti střetnutí je česká tenisová
daviscupová reprezentace už od
včerejška a v tamní hale pro více jak
šestnáct tisíc příznivců si Berdych
a spol. mohou zkoušet nejen
samotný tvrdý povrch. Na pořádné
peklo, které slibují horkokrevní
srbští příznivci, se však možná ani
nachystat nejde. Eliminovat výhodu
soupeře mají prostějovští tenisoví
příznivci, kteří se do hlavního města
Srbska neohroženě vydají ve čtvrtek!
Podle našich informací by měla
jen z Prostějova odcestovat necelá
padesátka věrných fans, další desítky

A jaký je v ůbec stav dua, na které
budou Češi spoléhat? Podle posledních
informací jsou oba odpočatí a nedávné
prohry na US Open už je netrápí. „Zůstal
jsem vAmerice a hodil tenis na pár dní za
hlavu. Bylo toho předtím hrozně moc,“
prozradil Tomáš Berdych, jak si užíval
nečekaně volných dnů po překvapivé
porážce od Francouze Llodry v prvním
kole US Open. Štěpánek ho doplnil:
„Jsem zdravý a na semifinále obrovsky
natěšený. Jsem také strašně rád, že jsem
zpátky v týmu.“
P řekážkou na cestě do finále je Čechům
silný srbský tým, který vede čerstvý
finalista US Open Novak Djokovič
(finálový duel s Nadalem skončil až
po uzávěrce - pozn.red.). Strach z něj
ale reprezentanti nemají. Jako mantru
opakovali: „Davis Cup je jiná soutěž....“
Vedle třetího hráče světa má Srbsko k
dispozic další dva borce první světové
padesátky Tipsareviče a Troickiho, jež
doplňuje jeden z nejlepších světových
deblistů Zimonjič. Už to svědčí o tom,
že to bude o víkendu pořádně těžká
fuška. „Myslím, že v tomto souboji a
vzhledem ke skutečnosti, že se hraje
v Srbsku, nejsme favoritem. Osobně
to vidím tak šedesát na čtyřicet pro
domácí,“ zkusil odhadnout šance
exkluzivně pro Večerník Miroslav
Černošek, spolumajitel marketingových
společnostíTKPLUSaČeskásportovní,
které se starají o chod i marketingové
zajištění českého daviscupového
výběru. „Na druhou stranu výhodou
by pro nás mohla být únava Novaka

se přidají z ostatních koutů České
republiky. I když si tenisté vyzkoušeli
přímý boj o „Salátovou mísu“ už
loni, o finále Davis Cupu se nebojuje
každý den!
Čeští tenisté odletěli do Srbska v neděli
z pražské Ruzyně. Do týmu vrátili oba
nejlepší hráči - Tomáš Berdych a Radek
Štěpánek, které doplnil již tradičně
Jan Hájek a také trochu překvapivě
Ivo Minář. „Vzhledem k tomu, že
šance na náš úspěch zvyšuje bod z
deblu, půjdeme do něj určitě s párem
Berdych – Štěpánek. Přítomnost Lukáše
Dlouhého, který navíc v posledních
týdnech nemá nejoslnivější formu,
by tak byla trochu nadbytečná. Proto
jsem vsadil na Ivo Mináře, který jde
výkonnostně zase nahoru. Obzvlášť,
když Radek zřejmě nebude moci
absolvovat ve třech dnech všechny tři
zápasy,“ zdůvodnil svoji volbu Jaroslav
Navrátil.

ZATRÉNOVALI SI V PROSTĚJOVĚ. Polovina daviscupového týmu
ČR Tomáš Berdych a Jan Hájek si ještě v závěru uplynulého týdne zatrénovala v prostějovské hale ve Sportovní ulici. Foto: Zdeněk Pěnička

Djokoviče, který se po svém úspěchu
v New Yorku dostane do Evropy až tak
ve středu, tudíž by minimálně v pátek na
něm mohla být znát jistá únava. Jestli
bych měl předpovědět vývoj, myslím si,
že rozhodne čtyřhra. Dvouhry vyhraje
každý tým dvě,“ dodal Černošek. Podle
něj mají čeští tenisté v Srbsku veškeré
podmínky pro odvedení maximálních
výkonů. „Semifinále Davis Cupu už
je mezinárodní tenisovou federací
hodně sledované, takže Srbové si určitě
nedovolí žádné faux-paux. Myslím, že
bude o hráče i jejich doprovod dobře
postaráno,“ uvedl muž, který má právě
tuto složku na starosti.
Osobn ě se vydá do Bělehradu v
pátek ráno. O den jej tak předběhnou
prostějovští příznivci. „Vyráží jich
zhruba třicítka ve čtvrtek autobusem,“
potvrdil M. Černošek. „Hráči na jejich
hlasivky hodně spoléhají. I když v té
hale, pokud bude skutečně zaplněná,
to budou mít hodně těžké...“ Šéf
tenisového marketingu dále dodal, že
vedle prostějovské ekipy se na víkend
přesune do Srbska i dalších sto padesát
příznivců, pro které bude vypraveno
letadlo. „Těším se. Věřím v naši sílu,
ale na horké srbské půdě to bude
strašně těžké,“ doplnil Radek Štěpánek,
právě jehož výkony jsou největším
tajemstvím...
Tenisoví p říznivci a fajnšmekři, kteří
se do Bělehradu nevydávají, mohou
po všechny tři dny shlédnout přímé
přenosy jednotlivých duelů, které vysílá
Česká televize na „dvojce“.
-pk-

STOLNÍ TENIS
MISTROVSTVÍ
SVĚTA MUŽŮ A ŽEN
přímý přenos utkání
z ostravského šampionátu
DENNĚ od 9:55 hodin
FOTBAL
EVROPSKÁ LIGA základní skupina
AC Sparta Praha (ČR) - US
Palermo (Itálie)
ČTVRTEK 16. 9. 2010
19:00 hodin
TENIS
DAVIS CUP SEMIFINÁLE
Srbsko - Česká republika
PÁTEK 17. 9. - NEDĚLE 19.9.
2010 14:30, resp. 13:30 hodin
LEDNÍ HOKEJ
O2 EXTRALIGA
HC Eaton Pardubice
- HC Sparta Praha
PÁTEK 17. 9.2010
18:00 hodin

PROSTĚJOVSKÝ Večerník dorazil před diktafon předseda jednoho ze dvou fotbalových klubů s Prostějovem v názvu. Oddíl 1.SK si jakožto nástupce SK LeRK prožil v posledních letech své, nyní
P
vvšak všichni věří, že by se mohlo blýskat na lepší časy. Jestli tomu tak skutečně může být, jsme se vydali zjistit právě za mužem nejpovolanějším, který nám ochotně zodpověděl dotazy z nejrůznějších
okruhů témat. Proto vám v tomto čísle předkládáme „pouze úvodní část, s další budeme pokračovat hned za týden.
o

Předseda 1.SK Prostějov se svěřuje s prvními dojmy z comebacku mužského týmu

Jiří Kocourek: „Největší dojem mám z divácké kulisy!

V létě jste se odhodlali
vrátit na scénu seniorské
kopané a přihlásili tým 1.SK
do nejnižší soutěže OFS, v níž
mužstvo prozatím kraluje. Jak
se vy osobně díváte na tento
comeback?
Chtěl bych především
podotknout, že mužstvo se
poskládalo především z hráčů,
kteří po ukončení mládežnické

otázkou času, kdy se dostanou
zpět do lepší kondice a
PŘEDSEDA MÁ AMBICE. Šéf obnoví si svoji technickou
fotbalového 1.SK Prostějov Jiří Kocourek touží stránku. Postupové ambice
po posunu mužského týmu do vyšších soutěží. tedy máme, ty od počátku
A pokud možno, co nejdříve! Foto: Z. Pěnička neskrýváme, nepřiměřené
požadavky však na hráče
vědomi, že se začátkem školního nemáme. Chceme postupně
vě
roku nám nastane těžší pozice, postavit stabilní mužstvo z našich
ro
hráči budou méně v Prostějově, odchovanců, na které budou
hr
méně toho společně natrénují a diváci rádi chodit.“
m
ani jejich zápasová účast nemusí
an
Co se týká úvodu soutěže,
být u každého pravidelná. tak při letmém pohledu na
bý
Od toho se také bude každé tabulku je zřejmé, že láteřit asi
O
střetnutí zvlášť odvíjet. Proto nebudete...
stř
jsem ani nepochopil jisté nářky Ano, se vstupem do soutěže
kariéry několik sezon předtím jse
nehráli. A samozřejmě si ceníme našich soupeřů, že nastupují v jsme nadmíru spokojení. Těší
toho, jakým způsobem oni uvítali podstatě proti profesionálům. nás nejen samotné výsledky
možnost, vrátit se na trávník. Naopak můžu všechny ujistit, a ve většině případů i herní
Vzali jsme proto tuto soutěž i s že tito kluci mají skutečně projev, ale také samotný přístup
tím, že právě tady tito kluci budou stejné starosti a povinnosti k tréninkům a zápasům. Kluci se
dostávat příležitost. Jsou to jako každý jiný hráč amatérské už o prázdninách zúčastňovali v
kvalitní hráči, kterým jejich větší soutěže. Rozdíl je akorát pouze obrovském počtu všech jednotek
uplatnění ve fotbale nedovoluje věkový a v tom, že tito hráči se a nadšení jim doposud vydrželo.
pracovní zaneprázdnění či někdy v minulosti zúčastňovali Jestliže máme v kádru sedmnáct
studijní povinnosti. Jsme si tak pravidelných tréninků a je tedy hráčů, tak na každém tréninku

ATLETIKA
64. ROČNÍK BĚHU NA 110 M
PŘEKÁŽEK
VELKÁ CENA MĚSTA
PROSTĚJOVA
a 21. ROČNÍK V HODU OŠTĚPEM
ĚPEM
M
MEMORIÁL Dr. E. ROZBOŘILA
Ř
a další MALÉ CENY A RÁMCOVÉ
ZÁVODY
NEDĚLE 19. 9. 2010 14:30 HODIN
školní areál ZŠ a RG,
Studentská ul.

Více
najdete
více
info na straně 24
na straně

24

boje na zelených trávnících aneb

jich bylo kolem patnácti, což je na
dnešní dobu úžasné číslo. Toto nás
velmi mile překvapilo. Myslím,
že je to zásluha i trenérské
dvojice Musil – Dankovič, která
udělala kus práce, když vytvořila
v týmu ten správný duch, s hráči
si rozumí a zatím všechno klape.
Mám z toho o to větší radost, že
tlak na všechny, ať už mediální
či od fanoušků, byl zpočátku
enormní. Oni se toho ale zhostili
nadmíru dobře. Snad to vydrží.“
Zmínil jste postupové
ambice, takže jste si vědom,
že i veřejnost od vás očekává
doslova průlet soutěží?
Samozřejmě. S tím, že budeme
hrát na postup jsme také do
sezony a vůbec celého projektu
vstupovali. Takové ambice
máme s každým týmem, se
kterým nastupujeme do soutěže.
Vždy chceme, aby výběr odvedl
maximum a pokud možno,
buďto půjde na postup, nebo

HÁZENÁ

LEDNÍ HOKEJ:

Husova škola, Prostějov - Dubany – Víceměřice
ČESKÝ POHÁR - 2. KOLO
TJ SOKOL II. PROSTĚJOV - TJ FATRA
SLAVIA NAPAJEDLA
SOBOTA 18. 9. 2010 9:00 HODIN

střelnice v Kostelci na Hané
LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - 3. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - HC FRÝDEK-MÍSTEK
STŘEDA 15. 9. 2010 18:00 HODIN

LETECKÉ SPORTY
RTY
Y
hala ZŠ a RG města Prostějova, Studentská
ntskká ul.
uull.
ZÁVODY V MOTOROVÉM
PARAGLIDINGU
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR 2010
SOBOTA 18. 9. 2010 9:00 HODIN

bude hrát co nejvýš. V případě
seniorského celku nemůžeme být
o ničem jiném než o postupu ani
řeč. Jednak, když už jsme začali
znovu hrát, bylo by vzhledem
k našim tradicím nedůstojné,
aby to bylo ve čtvrté třídě déle
než jednu nutnou sezonu a za
druhé mají hráči v našem týmu
mnohem vyšší kvality, než je na
nejnižší klání zapotřebí. Také
sami hráči to tak cítí a vnímají,
co se od nich očekává. Nikdo
z nás tak nemá zájem ve čtvrté
třídě setrvávat. Trenéři musí
přizpůsobit mužstvo tak, aby po
postupu v této sezoně se v té příští
porvali o další postup!“
Co se vám z dosavadního
průběhu podzimní části zatím
nejvíce vepsalo do mysli?
Tak bezesporu největší dojem
mám z divácké kulisy. Ať už
to bylo prezentováno jakkoliv,
něco takového se na regionálních
trávnících, ani široko-daleko

LEDNÍ HOKEJ:
Víceúčelová sportovní hala-ZS Prostějov
LIGA JUNIORŮ - „VÝCHOD“ - 3. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - VHK VSETÍN
PÁTEK 17. 9. 2010 18:15 HODIN

prostě neděje! Přilákali jsme
širokou obec k fotbalovému
dění. A je v tuto chvíli jedno,
jestli v aktivní roli, či prozatím
ještě v té pasivní. Už jen samotná
přihláška do soutěže vzbudila
mezi veřejností velký ohlas a
návštěva na první v uvozovkách
domácí utkání v Mostkovicích
jen potvrdila, že určitý hlad po
fotbale v Prostějově je. A to, že se
vytvořila i skupinka hlučnějších
fanoušků, kteří s námi jezdí v
takovém počtu i na zápasy hrané
venku, je pro nás obrovským
pozitivem a devízou do budoucna,
pro samotné mužstvo pak velkým
hnacím motorem. Všem moc
děkujeme.“
Petr Kozák

MALÁ KOPANÁ
Víceúčelová sportovní hala-ZS Prostějov
OKRESNÍ LIGY ČSRS 2010/2011
TURNAJE 2., 3. LIGY MUŽŮ a LIGY ŽÁKŮ
SOBOTA 18. 9. 2010 8:00 HODIN

LUKOSTŘELBA POŽÁRNÍ SPORT KKOLEČKOVÉ
OLEČKOVÉ BBRUSLE
RUSLE
letiště ve Stichovicích
ZÁVOD FITA
CENA MORAVY
SOBOTA 18. 9. 2010 9:30 HODIN
ODIN
lukostřelnice vedle

Víceúčelové haly-ZS
VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA - 10. závod
hasičská liga
SOUTĚŽ
SDH SOBĚSUKY
SO
SOBOTA
S
SO
OBO
BOT 18. 9. 2010 13:00 HODIN
hřiště v Soběsukách
Sob
oběs
ěsuk
ukác
uk
áchh
ác

Více najdete
na straně

KAM ZA F TBALEM

MS DIVIZE, sk. „D“ - 7. KOLO
TJ SOKOL KONICE
FK APOS BLANSKO
SOBOTA 18. 9. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Konici

PŘEBOR OL KFS - 7. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL ÚSTÍ U HRANIC
SOBOTA 11. 9. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Kralicích na Hané

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 7. KOLO
SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
ORESVO SOKOL PLUMLOV
SOBOTA 18. 9. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Klenovicích na Hané

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 7. KOLO
HANÁ NEZAMYSLICE
SOKOL VRAHOVICE
SOBOTA 18. 9. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 7. KOLO
SOKOL KONICE „B“
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 19. 9. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Konici

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 7. KOLO
SOKOL PIVÍN
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 19. 9. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Pivíně

PŘEBOR OFS-II. tř. PV - 7. KOLO
TJ SOKOL ZDĚTÍN
SOKOL OLŠANY U PV
NEDĚLE 19. 9. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál ve Zdětíně

PŘEBOR OFS-II. tř. PV - 7. KOLO
SOKOL VÍCOV
TJ SOKOL TIŠTÍN
NEDĚLE 19. 9. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál ve Vícově

IV. TŘÍDA, sk „A“ OFS PV - 7. KOLO
SOKOL ROZSTÁNÍ
TJ JISKRA BRODEK U KONICE
NEDĚLE 19. 9. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Rozstání

IV. tř., sk. „B“ OFS PV - 7. KOLO
1.SK PROSTĚJOV
BISKUPICE
SOBOTA 18. 9. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Mostkovicích

MS DIVIZE ŽEN, sk. „C“ - 5. KOLO
JISKRA BRODEK U KONICE
FK ŠTERNBERK
SOBOTA 18. 9. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Brodku u Konice

MS DIVIZE ŽEN, sk. „C“ - 5. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
RAKOVEC KOTVRDOVICE
NEDĚLE 19. 9. 2010 13:30 HODIN
fotbalový areál v Kostelci na Hané

2. ZÁVOD 6. ROČNÍKU SPORTOVNÍHO
DNE NA KOLEČKÁCH
O POHÁR STAROSTY MĚSTA
SOBOTA 18. 9. 2010 13:00 HODIN
Severní obslužná, Prostějov

24

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 7. KOLO
SOKOL MOSTKOVICE
TJ HANÁ PROSTĚJOV
NEDĚLE 19. 9. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Mostkovicích

Více najdete
na straně
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PŘEBOR OFS-II. tř. PV - 7. KOLO
FC HVOZD
SOKOL OTASLAVICE
SOBOTA 18. 9. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál ve Hvozdu
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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:
Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

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

tel.:
mobil:

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 1+kk Krasická, PV! Tel: 777 231 606
OV, výměra 38 m2, v novostavbě, II. patro s
výtahem, cihlový. Částečně zařízený, nábytek
je v ceně bytu. Jižní strana, volné ihned. Tento
byt je nabízen exkluzivně.
Cena: 1.100.000 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.

garáže Rejskova, PV, řadová, el., uzavřený areál,
ihned volná.
Cena: 1.000,-Kč/měsíc
garáže nám. Spojenců, PV, řadová novostavba,
el., ihned volná.
Cena: 1.200,-Kč/měsíc

Domy prodej:

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.

Byty prodej:
3+kk Studentská, cihla, 1.patro, 90 m2, balkon,
samostatné plynové topení, sklep, dvůr, zahrada,
ihned volný. Prodává se ideální 1/6 bytového domu.
Cena: 1.330.000,-Kč
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

Pronájem

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

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+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
RODINNÉ DOMY:

RD 5+1 Západní ul., prostorný samostatně stojící, kolaudace r. 2000, poz. 1635 m, zast. plocha 152 m2. Sauna, terasa,
lodžie, 3x pergola.
6 600 000,- Kč

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
S
b í pozemek
k Mostkovice,
M k i 1900 m2, oploceno,
l
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
1500 m2, z toho zastavěná plocha 780 m2
Cena v RK
KOMERČNÍ PROSTORY
Pronájem komerčního prostoru v II. NP budovy hotelu Gól bývalé restaurace, o výměře 450 m2
13 000,- Kč/měs.
Pronájem KO Plumlovska, bývalý bar, možnost zřízení
obchodu, kanceláře.
7 000,- Kč/měs
Pronájem Kostelecká (sídlo České pojišťovny) – lukrativní kancelářské a obchodní prostory v 4 patrové administrativní budově v centru. Prostory od 14 do 600 m2 ihned k
pronájmu.
Info v RK
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
m2, zahrada 549 m2, koupelna s WC.
490 000,- Kč
Rekreační chata Krumsín 2+1, poz.720 m2, dřevěná, sklípek,
v překrásném prostředí lesů Drahanské vrchoviny.V blízkosti 2
rybníky.
270 000,- Kč

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

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

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

Reality, řádková inzerce

Vojáþkovo nám. 3,79601 ProstČjov
tel.:605 011 310, info@srdcerealit.cz
Za „DOHOZENÍ“ PRODEJE
NEMOVITOSTI-ODMċNA!
Hledáme spolupracovníky,
požadujeme pĜíjemné vystupování,
vzhled,pružnost,min.SŠvzdČlání,jednání s lidmizaškolíme,zajímavé ohodnocení!
B Y T Y prodej
1+kk,OV,sídl.E.Beneše
570.000,-Kþ
1+kk,OV,M.Pujmanové
599.000,-Kþ
1+1,OV,Dolní,34m2,lodžie
625.000,-Kþ
2+1,OV,V.Ambrose,56 m2
870.000,-Kþ
650.000,-Kþ
2+1,OV,ProstČjov, 55m2
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,Tylova,panel,4.p.78m2,prostorný
byt,udržovaný,lodžie
1.150.000,-Kþ
3+1,OV,BrnČnská,cihla,2xbalkon,90m2,
velký sklep,po kompl. Rekonstr.,
VOLNÝ!
cena je k jednání- DOHODA!!!
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
RD ObČdkovice,5+1,jídelna,jídelna,garáž
po rekonstr.,patrový
550.000,-Kþ
RD Otaslavice,3+1,vjezd,zahrada,stĜed
obce,patrový po rekonstr.
Info v RK
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
1+1,centrum,vþetnČ poplat.
5.500,-Kþ
2+1,blízko centra, balkon
5.500,Kþ
2+1,nový byt v centru,terasa 5.500,-Kþ
3+1,E.Valenty,3.p,cihla
7.000,-Kþ
Bar v centru,35m2,WC,sklad 9.000,-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 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 Fanderlíkova 60m2 cihla
1.050.000Kč
2+kk Olomoucká 61m2 OV po rek. 1.080.000Kč
2+1 Svolinského cihla 58m2
1.149.000Kč
2,5+1 Svobody OV část rek. k jednání 1.090.000Kč
3+1 Šárka 70m2
super sleva 839.000Kč
3+1sidl. Svobody OV po celk rek. 58m2 1.140.000Kč
3+1 B.Dvorského cihla 80m2 OV rek. 1.350.000Kč
3+1 Moravská luxusní celková přestavba 1.550.000Kč
4+1Moravská 94m2 cihl.+možnost garáže1.445.000Kč

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
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REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

reality

reality

reality

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

Byty k pronájmu v Prostějově
1+kk,20 m2 Hvězda, 2.500,- Kč + el.
2+kk, 34 m2 Hvězda, 3.200,-Kč + el.
1+1, 40 m2 Kostelecká 5.000,- Kč + el.
1+1, 32 m2 Určická 5.500,- Kč vč ink.
1+1, 33 m2 Tylova 5.800,- Kč vč. ink.
1+1, 35 m2 B. Němcové 6.800 vč. ink.
2+kk, 45 m2 Tyršova 5.000,-Kč + ink.
2+1, 80 m2 Olomoucká
6.000Kč + ink.
2+1,60m2 Českobratrská,
6.200,- vč. ink.
2+1, 60 m2 V. Špály 7.000,- vč. ink.
3+1, 106m2 Daliborka, 7.000,- + ink.
3+1,100m2 Křížkovského
6.000,- + ink.
3+kk, RD Kostelecká 8.000,- + ink.
3+1,72m2 E. Valenty 7.500,- + el.
3+1,92m2 Blahoslavova 10.400,vč. ink.
4+1, 78 m2 sídl. Svobody
10.500,- vč. ink.
Kompletní nabídku najdete na:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 381/10 Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851.

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

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

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:

tel.: 607 915 184

RD 5+2 Brodek u PV
1.880.000,-Kč
Chata 2+kk Hlubočky
1.220.000,-Kč
RD 2+kk Suchdol
290.000,-Kč
RD 3+1 + pozemek 3500m2 Raková u
Konice
1.400.000,-Kč
RD 5+1 Stříbrnice n/H
1.170.000,-Kč
RD ke zboru –Dobromilice 1500m2
pozemek
260.000,-Kč
RD 3+1 Olšany-Hablov
2.000.000,-Kč
RD 5+1 Vyškov
3.788.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov –Vrahovice
2.600.000,-Kč
RD 1+1 Otaslavice
465.000,-Kč
RD 4+1, Mořice u Nezamyslic 995.000,-Kč
RD 6+2, Vícov okr PV
1.950.000,-Kč.
RD 6+1, PV-Domamyslice 3.685.000,-Kč
RD 2+1, Ohrozim
688.000,-Kč
RD 3+1, Vřesovice
650.000,-Kč
RD 4+1 zem.usedlost+pole 5000m2 –Horní
Štěpánov
850.000,-Kč

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

BYTY :

Pronajmu nebytové prostory v PV, cca
90 m2, velké výlohy, vhodné na kadeřnictví, kanceláře, obchod. Cena
12.000 Kč. Tel.: 724 337 984..

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+1 OV cihla, Bulharská
1280
tis.Kč,
NOVINKA
1289 tis.Kč
2+kk DR cihla, Studentská,
68 m2 (vl.kotel)
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 m2
995 tis.Kč
3+1 DB panel, Němčice n/H, 742 m2
e
1139 tis.Kč
3+1 OV, panel, E.Beneše, 61m , 2 lodži
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 110 m2,(zrekonstr.byt) 1450 tis.Kč
1485
tis.Kč
3+kk DR, Janáčkova, 79 m2, zrekonstr.
1499 tis.Kč
3+1 DR panel, Anglická, 79 m2, (lux.kuchyně)
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
2
3,5+1 DR cihla, 86 m , 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
6,8 tis.vč.inkasa
1+1 B.Němcové, zrekonstr.,
4,3 tis.Kč, 3x kauce
1+1 S.Manharta,
1+1 Olomoucká,
4,1 tis.Kč + ink., 1x kauce
2+1 Čelechovice n/H,
4,8 tis.Kč/měs.+ inkaso
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 Špály
7
tis.Kč
vč.ink., NOVINKA
6 tis.+ ink.
2+1 Šafaříkova, v RD, 110 m2,
2+1 Olomoucká,
6 tis.+ inkaso, 3x kauce
2+1 Tylova
5 tis.Kč + inkaso, 1x kauce
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., 2xkauce
3+1 E.Valenty,
7,5 tis.Kč + ink.,10 tis.kauce
2
7 tis.Kč + ink.
3+1 Olomoucká, 100 m , možno trv.pobyt
3+1 A.Slavíčka, krásný byt,
8 tis.vč.ink.
3+1 B.Němcové,
8,5 tis.Kč vč.ink., 2x kauce
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,2 s garáží, zahr., saunou 13 tis.Kč/měs.
40 tis./rok
RD V. Outraty, 80 m , nejl.jako neb.prost.

RD :

2+1 Otaslavice, k rekonstr., i jako chalupa
380 tis.Kč
3+1 Čechy p/Kosířem, i jako chalupa 2
565 tis.Kč
1020
tis.Kč
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem,
101
m
1950 tis.Kč
5+2 Vrchoslavice, zahr.516
m2
2
3+kk Mostkovice, 430 m , 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
2
2270 tis.Kč
7+1 Vřesovice, 280 m , velmi pěkný
2760 tis.Kč
3+1 Plumlov, v nádherné lokalitě,155 m2
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.

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

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

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

VYKOUPÍME :
POLE nebo LES od 5 ha a více.

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

Komerční prostory :

Obchod - nyní květinář., u centra
9 tis.Kč/měs.
Zajetý Klub s diskotékou - pronáj.,
10 tis.Kč/měs.
Restaurace s disk. 20 km od Pv, pronájem
15 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
Další garáže - viz web RK.

Chaty a chalupy :

3+1 Seč, celor.obyv., 4002m2
640 tis.Kč
450 tis.Kč
2+1 Laškov, zděná, 32 m2
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.m2, Pv, 275 Kč/m2
Stav.poz.- část. zasíť., Držovice, plocha 856 m2, 935 Kč/m2
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

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

Pronajmu byt 2 + 1, 60 m2,
Svatoplukova. Kuchyň a koupelna po
rekonstrukci. Výhodná cena. Tel.: 776
374 448.

Pronájem 1 + 1 v PV, 602 860 298.

Pro naše klienty hledáme
• rod. dům se zahradou v PV a okolí
• byt 1+1, do 700.000,-Kč
• byt 2+1, nižší patro nebo výtah,
po rekonstrukci
• větší byt (3+1, 4+1) s balkonem,
lodžií
• 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

SLENDER CLUB U DONY nabízí
levně k pronájmu vybavenou PEDIKÉRNU a další místnost k jakékoli
činnosti. Bližší info na 725 634 507.

Aktuálně nabízíme k prodeji tyto
nemovitosti
• byt 1+1, OV, sídl.E.Beneše, 34 m2
650.000,-Kč
• byt 2+1, DB, Svatoplukova, 58 m2
, 680.000,-Kč
• pěkný byt OV 3+1, Anglická, 75 m2,
1.290.000,- Kč
• zděný byt 3+kk, 96 m2, Studentská,
1.450.000,-Kč
• byt OV 3+1 po kompletní
rekonstrukci, 82 m2,
Martinákova, 1.700.000,-Kč
• novostavbu půdního bytu 3+kk,
100 m2, Tovačovského,
1.950.000,-Kč
• byty 2+1, 60 m2, Okružní,
Dykova, Dolní, cena od 950.000,-Kč
• rodinnný dům ve Vřesovicích
(zahrada 400 m2, 2+1 a 3+1, garáž,
2.070.000,-Kč)
• rodinný dům 3+1, zahrádka 80 m2,
2.780.000,-Kč
• rodinný dům 6+1 se zahradou,
Cyrila Boudy, 4.590.000,-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 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 RD s hospodářským stavením po rek. 3.300 000Kč. Tel.: 724
337 984

RD 5+1 Stražisko, zahrada
1.300.000Kč
RD 4+1 Určice, zahrada
1.600.000Kč
Chata Stražisko 2+1, zahrada
400.000Kč
RD 3+1 PV Čechovice předzahr. dvůr1.800.000Kč
RD 4+1 PV Čechovice dvůr, garáž 1.060.000Kč

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

2.500 +el.
5.500Kč + ink
6.000Kč + ink
5.500Kč vč.ink
8.000 Kč

www.realitypolzer.cz

doprodej všech druhů izolačních pásů proti vlhkosti

VOLEJTE IHNED 605 433 462
NEPROPÁSNĚTE JEDINEČNOU ŠANCI

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

Pronájem garsonky v centru PV po rekonstrukci. Info: 777 862 900.
Prodám RD ve Skalce, vhodný na chalupu i k trvalému bydlení, veškeré IS,
Cena dohodou. Celk. výměra 367 m2.
Tel.: 608 332 080.
Pronajmu byt 1 + 1 na Kostelecké ul.
Tel.: 607 919 040.
Pronajmu komerční prostory vhodné
jako prodejna, kancelář…o rozloze 50
m2. Na Kostelecké ul. Tel.: 607 919
040.

Pronajmu pěkný byt 3+1 v PV, 92 m2,
cihla. 602775607.
Prodám byt 3 + 1, 78m2, DB,
Anglická ul., lodžie, částečná rekonstrukce. 1.250.000 Kč, ne RK.
Kontakt: 777 582 906.
Pronájem nebytových prostor v centru
PV, 350 m2, 100 m2, 50 m2. Tel.: 777
618 587, 602 787 096.
Koupím byt 2 + 1 nebo 3 + 1 i v původním stavu v PV. Platba hotově.
Tel.: 776 878 002.
Prodám DB 3 + 1, cihla, zvýšené přízemí, vl. plyn. topení, klidné místo,
volný. Tel.: 724 31 66 33.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2
+ 1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
Pronajmu cihlový byt 3 + 1, 75m2, po
rekonstrukci, možnost trvalého pobytu. Tel.: 720 204 000.
Odměním doporučení na nemovitost
k prodeji. Tel. 602 570 658.

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.
Prodám byt 3 + 1 po rek., v Kostelci na
Hané. Cena 1.099.000 Kč. Tel.: 776
878 002.
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.
Pronajmu podkrovní byt 3 + 1 v centru města. Tel.: 777 618 587, 602 787
096.
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.
Prodám cihl. byt 2 + 1 po rek. v
Konici. Cena 739.000 Kč. Tel.: 776
878 001.
Prodám byt 2+1, po celkové rekonstrukci, ulice V. Špály v PV. Cena dohodou. RK nevolat! Tel.: 776 854 886.
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.
Pronajmu garáž na Sídl. svornosti u
Minervy. Tel.: 776 096 144.
Prodám byt 2 + 1, Dykova ul. Tel.: 605
484 967 nebo 721 128 722.

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

Pronájem garsoniery ul. Resslova, přízemí, zařízená. Cena 5.000 Kč vč. ink.
Volejte na tel. od 15-18hod.: 608 608
362.

Prodám pozemek s chatkou (nutná rekonstrukce), v Přemyslovicích – chatková oblast. Výměra 708 m2, oplocený, elektřina zavedena, voda + plyn
30m. Cena dohodou. Tel.: 732 580 397.

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

Koupím RD v Prostějově a okolí, do
2,7 mil. Kč. Tel.602570658.

Prodám byt 1+1 Sídl. svobody. Tel.:
728 447 880

Pronajmu hezký byt 3 + 1 na ul.
Brněnská. Tel.: 725 635 835.

Prodám byt v PV 3 + 1 v OV, 72 m2,
1.patro, balkon, cihla. Cena dohodou.
Tel.: 608 83 16 89.

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

Pronajmu byt 1 + 1 (bez provize) od
1.11.2010 Sídl. svobody, 5.000 Kč +
ink. Tel.: 608 71 75 28.

Pronajmu RD 2 + 1 v Určicích. Tel..:
731 486 654.

Pronájem 2 + KK po rek., cihla,
Tyršova ul. Cena 5.000 Kč + inkaso.
Tel.: 608 776 089

Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 v
Prostějově. Tel. 602 570 658.

Pronajmu panelový byt 2 + 1 PV,
Dolní ul. Pouze seriozní jednání. Tel.:
776 382 415.

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

Vyměním 1 + 1 po celkové rekonstrukci za 2 + 1 + doplatek. Tel.: 776
701 151.

PR O N Á J MY

POZOR, IPA!

Pronajmu prostorný suterénní byt 1 +
1 v centru města. Nájemné 3.000 Kč +
ink. Volný k nastěhování od
1.11.2010. Tel.: 603 100 102.

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

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

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

Volejte: 739 322 895
1+kk Joštovo nám.
4.200Kč 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 sidl. Svobody 40m2+lodžie5.500Kč +480 el.
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
7.000Kč 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 B. Němcové cihla 76m2+lodžie
8.500Kč vč.ink

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.

Hledám dlouhodobý pronájem chalupy, chaty od starších lidí. Údržba, výpomoc, za rozumnou cenu.
Výhledově odkup možný. Tel.: 605
180 449.

TEL.ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

Volejte: 732 285 189
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Pronajmu byt 2 + 1, 6.500 Kč/měs. vč.
ink., 604 821 312.
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.
Koupím pole, zahradu v Prostějově
nebo do1 km. Rychlá platba. Tel. 608
601 719.

Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.

Prodám RD v PV, garáž, zahrádka.
Cena 2.600.00 Kč. Tel.: 724 337 984.

Pronajmu 2+1 cihlový, 1 poschodí,
plastová okna, parkety. Solidní nájem.
Tel.: 777 973 937
Koupím byt 2 + 1 OV, 60 m2, (elková
kuchyně, alkovna, lodžie), původní
stav poblíž města. I bez RK. Cena do
950.000 Kč. Tel.: 776 76 15 67.

Řádková inzerce

reality
Pronajmu 2+1, 3+1.723 565 897
Pronajmu cihlový byt 3 + 1, 82 m2, vl.
topení, sklep, parkovací místo, lodžie.
Část. zař. 774 86 45 88.
Pronajmeme nebytové prostory
80m2, vhodné na kanceláře, služby,
sklad, lehkou výrobu i prodejnu a 2
kanceláře 18,5 a 19m2 v přízemí blízko středu města. El. zabezpečení a
možnost parkování. Zn.Tel.: 777 580
880.
Pronajmu garáž u Cílu, 20m2, ponk,
svěrák, 800 Kč/měs. Tel.: 606 712
341.
Pronájem bytu 2 + 1, 58 m2, V.Špály,
737 939 586- volat po 15. hod.
Pronajmu byt cihlový 3 + kk v centru
města PV – po rekonstrukci. Ne RK!
Tel.: 774 340 437.
Prodám byt v OV 1 + 1 na E.Beneše,
590.000 Kč. Ne RK! Tel.: 737 77 21
30.
Prodej 3 + 1 Dvorského, OV, cihla,
81 m2, 1.NP, nová kuchyně, dveře,
zánov. plyn. kotel, nízk., nákl. U nové nem. Cena 1.580 000 Kč. Tel.:
775 127 174.
Prodám RD Otaslavice 3 + 1, po rekonstrukci a 3 + 1 před rekonstrukcí,
dvůr, zahrada. Tel.: 777 88 47 42.
Prodám RD Klenovice na Hané 3 + 1,
celocihelný, plny, dvůr, zahrada. Tel.:
777 88 47 42.
Pronajmu byt 1 + 1 v PV, cena vč. ink.
6.500 Kč/měs. Ne RK! Tel.: 732 548
756.
Pronajmu 1 + 1, zař., bez RK. 5.800
Kč. Tel.: 776 73 99 83.
Pronájem 2 + 1, 6.000 Kč + ink. RK
ne! Tel.: 608 86 16 56.
Prodej RD s dvorkem a zahradou v
Otonovicích (cca 7km do PV). Dům
se nachází v řadové zástavbě v klidné
části obce. Vhodné k rekonstrukci nebo demolici. Všechny IS před domem. Cena 119 000 Kč. Bližší info:
603 598 193.

práci
nabízí
NABÍZÍM SERIOZNÍ PRÁCI U
ČESKÉ a.s.. OHLEDNĚ INFORMAČNÍ SCHŮZKY V KANCELÁŘI VOLEJTE 775 972 354
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.
Nabídka práce za dobrý výdělek. Tel.:
723 814 330

13. září 2010

práci
nabízí

práci
nabízí

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 pro 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.

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.
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.
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

MÁTE VYŠŠÍ VÝDAJE NEŽ PŘÍJMY? TOUŽÍTE PO ZMĚNĚ A
HLEDÁTE ŘEŠENÍ? TEL.: 777
104 909 NON STOP.
Za tři měsíce jsem vydělal 132 tis. Kč.
Potřebuji pomoc! Tel.: 724 362 902.
Přijmu strojníka – řidiče na traktor,
bagr JCB. Prostějov. Tel.: 777 959
343.
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.

práci
hledá
Vyučená servírka hledá práci na HPP
– i brigádně, možno i prodavačka a jiné. Tel.: 776 784 427.

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

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.
Na zást. soukr. inv. Tel.: 739 905 611.
Půjčka na směnku. Tel.: 731 242
729.

Dlouhodobé nebankovní úvěry, vyplatíme exekuce, konsolidace.
Kompletně vám odlužíme vaši nemovitost, bez prokazování příjmu.
Tel.: 777 095 442.

služby

prodám

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

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

Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo
e-mail: dacel@seznam.cz.
Provedeme veškeré montáže vodotopo-plyn, www.pbmont.cz, tel.: 777
124 888.
Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně. Prostějov 604 389 367.
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.
Ploty, zídky, kompletní realizace vč.
materiálu. Volejte: 723 522 369.
Zateplování, fasády a další zednické
práce. Rychle, kvalitně, slušné ceny.
Tel.: 723 522 369.
Nabízím nátěry pozinkovaných
střech a izolace plochých střech. Kvalita, záruka. Tel.: 731 383 214.
Stěhování, vyklízení, 775 132 134.
Údržba a práce na zahradě, sečení i
křovinořezem, osazování, pletí záhonů, tvarování – zástřih živých plotů,
keřů. Rychle, kvalitně. Tel. 737 867
950.

Prodám brambory na krmení. Cena
300 Kč/q. Tel.: 731 209 035.
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.
S námi ušetříte. Budete stavět, renovovat? Nabízíme nákup a dovoz veškerého stavebního materiálu se slevou 10 – 40%. Rovněž nabízíme domácí spotřebiče a elektroniku na objednávku přímo od výrobců sleva až
30%. Info 737 38 76 71, pchalupovam@seznam.cz
Prodám velmi levně 2 šicí stroje zn.
Veritas – velký + Singer, 2 velká křesla kloubovky, gauč rozkládací. Tel.:
603 311 184.
STUDIO CHIC – AKCE!!!
Vyprodává svatební, společenské
a dětské šaty, doplňky a boty.
Akce se koná od
11. 10. - 16. 10.2010
OD Prior, 1. patro.

koupím

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

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.

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

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

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

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

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

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

PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8 000 Kč. Tel: 605 254 131.

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

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

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.

Přijmeme kuchaře/ku pro minutkovou kuchyni na HPP. Nástup možný
ihned. Tel.: 608 811 169, www.texmexrestaurant.cz
Výrobní společnost KP - KOPRO
s.r.o., Prostějov působící v oblasti
plastikářského a strojírenského průmyslu hledá vhodného kandidáta na
pozici VEDOUCÍ NÁSTROJÁRNY vstřikovacích forem: Nabízíme: Perspektivní pozici ve stabilní společnosti. - Firemní benefity.
- Velký prostor pro osobní a profesní
realizaci. - Odpovídající finanční
ohodnocení. - Příjemné pracovní prostředí. Požadavky na danou pracovní
pozici naleznete na našich webových
stránkách: www.kp-kopro.cz , popř.
na tel. čísle: 582 336 430, kontaktní
osoba p. Hruban.

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.

Neprošli jste v bankách? Zařídíme
Vám vaše bydlení! Vyplatíme exekuce. Hotovostní půjčky bez registru a poplatku předem. Tel.: 722 912
715

přivýdělek,

Stavební společnost SOFIZO s.r.o.
přijme na HPP asistentku jednatele
společnosti. Více info na www.sofizo.cz

Peníze do 24 hod., od 5 do 50 tisíc. I
více zástavou nemovitosti. Tel.: 776
087 428.
Novinka! SMS úvěry. Stačí zaslat
na 777 900 194 jméno, příjmení,
r.č., telefon, okres, příjem a částku
ůvěru. Ihned znáte výsledek.

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

gratulace

auto - moto

Snadná půjčka. Nebankovní půjčky
až do 5.000.000 Kč. Bez nahlížení
do registru. Vhodné i pro důchodce.
Tel.: 737 610 839.
Nebank. půjčky do 100.000 Kč bez
prokazování příjmu, 731 128 385.

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

Koupím Škoda Octavia, Fabia,
uvítám 1. majitele, TDi i LPG, není
podmínkou. Tel.: 731 164 916.

PSV Invest s.r.o.
Společnost působící na trhu
realit a nebankovních služeb nabízí:
- výkup nemovitostí za nejvýše
možné ceny
- konsolidace úvěrů
- půjčky proti zástavě nemovitosti
- půjčky 5 - 40 tis. Kč do 24 hodin
kontakt recepce Po - Čt
Telefon: 582 331 331.

Úklidové práce MIRIBURI provádí
strojové čištění koberců, čalounění
a veškeré úklidové práce. Tel.: 732
604 916, e-mail:
miriburi@seznam.cz,
www.miriburi.estranky.cz. V případě zájmu volat po – pá od 14.00
hod., so od 9.00 hod.

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

Stolařství Filouš
Tel.: 605 90 50 87
Vyrábíme:
- kuchyně
- vestavěné skříně
- posuvné dveře
- schody
- nábytek ze dřeva
- opravy starožit. nábytku

Koupím Škodu 440 – Spartak, r.v.
1955 – 59. Tel.: 720 204 000.

Půjčka SOS z vlastního kapitálu pro
nezaměstnané, ženy na MD i důchodce. Rychlé a spolehlivé vyřízení. Tel.: 721 191 505.

Pozor!!! PŮJČKY!!! Pozor!!!
Neplaťte žádné poplatky předem,
nevolejte na žádná podvodná čísla
začínající 900! Pobočka Prostějov,
tel.:777 910 973,www.diravpenezích.cz

zvířata
Dne 10.9.2010 tomu bylo již 50 let, co se manželé
Marie a Jaroslav DADÁKOVI z Dobromilic
vydali na společnou cestu životem.
Hodně zdraví, štěstí a lásky jim do dalších let
přejí dcera a syn s rodinami.

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

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.

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

Přijmeme řidiče MKD, sk. C, CE,
do zemí EU. Tel.: 777 797 260,
Prostějov, areál Skanska, za
Olomouckou ul.

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

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.

seznámení

Přijmeme řidiče na Iveco s vlekem
do 12T. ŘP. sk. E. Tel.: 605 248 001.

Přijmeme řidiče MKD na turnusové
výjezdy. ŘP. skupiny C, E. Tel.: 777
707 921.

VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.

Pozor, žhavá novinka! Nebankovní
úvěry od přímého poskytovatele,
bez registru, bez příjmu. Tel.: 608
134 329.

Přijmu truhláře pro výrobu nábytku.
Praxe v oboru výhodou. Požaduji samostatnost, spolehlivost. Dobré platové podmínky. Tel.: 607 97 87 22.

Přijmeme skladníka pro naši provozovnu v PV. Podmínkou ŘP. sk. C. Tel.:
724 587 393.

finance
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Prodám štěňátka Čau-čau, s PP. Tel.:
777 88 47 42.

Prodám os. vozidlo Renault Laguna
1,8 HDI, přebudováno na LPG.
Komfortně vybavené, po 1. majiteli.
Rok výroby 2002. Cena 100.000 Kč.
Kontakt: 777 582 980.

různé

Doučím ČJ na ZŠ. Tel.: 776 002
688.
Zednické práce od A do Z.
www.matovcik.cz, 602 941 681.

SATELITY,
POČÍTAČE

Prodej, montáž, servis

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

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
Hledejte na www. ZELENI. prostejov. cz
www.hubnete.cz/rychleji

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Řádková inzerce, cyklosport
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Jezdkyně z Tištína si připsala další medailový úlovek

vzpomínáme

Jana Horáková má stříbro z MS horských kol!

V srdcích bolest zůstává,
v myšlenkách jsi však stále
s námi…

Dne 19. září 2010
uplyne již 11 let, kdy nás po
těžké nemoci navždy opustila
naše milovaná dcera
Niccolka SVORADOVÁ.
Všem, kdo s námi tichou
vzpomínkou uctí její památku,
děkují rodiče, sestra Natálka
a celá rodina.

Dnes 13.9.2010
uplynulo dlouhých 40 roků,
kdy nás opustila naše milovaná
maminka a sestra,
paní Majka KRČMÁŘOVÁ
roz. Marešová.
Vzpomínají syn Roman
a sestry Ludmila a Věra
s rodinami.

Čas plyne dál a nám zbývá
jen tiše vzpomínat.

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

Dne 12. září 2010 jsme
vzpomenuli 4. smutné výročí, kdy
nás opustil náš tatínek a dědeček
pan Antonín ROJKA.
Dne 11.9.2010 by naše milovaná
maminka a babička
Františka ZELINKOVÁ
oslavila 80. narozeniny.
S láskou vzpomínají dcera Eva
a syn Oldřich s rodinami.

A dne 22. listopadu 2010
uplynou 3 roky, kdy nás opustila
naše maminka a babička
paní Zdeňka ROJKOVÁ.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami.

Dne 12. září 2010
by se dožil 55 roků
pan Karel ŠUTA
z Bedihoště
a 30. října uplyne 10 roků
od jeho úmrtí.
Stále vzpomínají manželka,
synové, rodiče, sestra a rodina
Šustrova.
Dne 16. září 2010
uplyne 20. roků od úmrtí
mého manžela,
pana Milana VYSLOUŽILA
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a děti Milan, Ivana a Alena.



Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří doprovodili na
poslední cestě
paní Annu ČEPLOVOU.
Zároveň děkujeme celému
kolektivu Soukromé
pohřební služby
pí. Václavkové za vstřícné
jednání a důstojné
rozloučení.
Synové s rodinami.

MS horských kol v Mont-Sainte-Anne
(Kanada) - fourcross:
Muži: 1. Slavík (ČR), 2. Graves (Austrálie), 3. Prokop (ČR),
4. Rinderknecht (Švýcarsko), 5. Wichman (Nizozemí), 6.
Fischbach (Německo), ...12. Tatarkovič, 22. Maroši, 24. Říha, 28.
Mühlhans (všichni ČR).
Ženy: 1. Buchananová (Austrálie), 2. HORÁKOVÁ, 3.
Labounková (obě ČR), 4. Curdová (Velká Británie), 5. De
Souzaová-Oliveiraová (Brazílie), 6. Molciková (Rakousko).
titul z roku 2004, ale nakonec
si dojela pro stříbro. Její
reprezentační kolegyně
Romana Labounková skončila
třetí. Obě nestačily právě jen na
Australanku Buchananovou,
HURÁ DO CÍLE. Tištínská jezdkyně Jana Horáková si právě jede pro stří- která tak získala druhou zlatou
brnou medaili ze světového šampionátu ve fourcrossu. Foto: www.mtbs.cz medaili v řadě. „Jela jsem za
Caroline celou
dobu, v kamenité
vedly obě české
sekci jsem už byla
fourcrossařky - Jana
jana horáková na MS v MTB
blízko,
Horáková a Romana
b
ko ale ne tak,
abych mohla
Labounková. Obě 2003 Itálie
pád ve čtvrfinále
ab
zaútočit na
se bez větších potíží 2004 Francie
1. místo
za
první místo.
(Horáková ze třetí 2005 Itálie
pád ve čtvrtfinále
pr
Ani v poslední
pozice v kvalifikaci 2006 New Zealand 4. místo
An
a druhého času 2007 Skotsko
4. místo
z aat á č c e t o
b o h u ž e l
v
s e mi f i n á l o v é 2008 Itálie
2 .místo
nevyšlo, avšak se
jízdě - pozn.red.) 2009 Austrálie
pro zranění se nezúčastnila
stříbrnou medailí
probojovaly až do 2010 Kanada
2. místo
jsem
hodně
finále, kde na ně čekala
spokojená,“ řekla v
obhájkyně světového
cíli Jana Horáková.
z l at a
Caroline
Samotný závod se
Buchananová a
od počátku pro třetí
překvapivě také Katy
ženu celkového
Crudová z Velké
pořadí Světového
Británie. Rodačka
poháru v této
z Tištína Jana
disciplíně vyvíjel
Horáková málem
dobře, když onu
navázala na svůj
zmíněnou druhou
pozici si vybojovala
hned po startu,
aby ji nakonec
s
přehledem
uhájila. Přitom na
fourcrossové trati to
vypadalo spíše jako
v černém divadle.
Té m ě ř
deset

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

tisícovek diváků na závodníky
za žalostného umělého
osvětlení sotva vidělo. Hůře na
tom byli ještě aktéři samotní,
kteří schytávali do očí stovky
záblesků fotoaparátů. „V
některých úsecích nebylo
vidět vůbec nic, člověk zhruba
odhadoval, kam asi dopadá...,“
shodovali se čeští závodníci.
Jezdkyni z Hané to ovšem
nakonec příliš nevadilo. S
několika málo hodinovým
předstihem si tak dala stříbrný
dárek ke svým narozeninám.
„Vzhledem ke třetímu místu ve
Světovém poháru tak můžeme
pro letošní rok uzavřenou
fourcrossovou sezonu za
úspěšnou. Janě gratulujeme a
přejeme úspěchy v poslední,
teď již pouze bikrosové, části
sezony,“ sdělil Večerníku
Petr Šrámek, předseda
prostějovského oddílu SKC.
Samotný fourcross pak v
Kanadě potvrdil, že je výstavní
českou disciplínou. Od roku
2003 se s výjimkou roku 2005
vždy vraceli zástupci této
kontaktní disciplíny alespoň s
jednou medailí.
JanaHorákovásebezprostředně
po šampionátu přesunula do
USA, kde vyměnila horské
kolo za BMX a bojovalo o
další olympijské body v seriálu
Světového poháru tohoto
odvětví. O tom ale zase až
příště...
-pk-

Tomáš Salaj vítězem břeclavského kritéria!
Mladý cyklista SKC dosáhl na první triumf mezi muži
BŘECLAV - Nadějný
cyklista Tomáš Salaj, jezdící
v barvách SKC Prostějov, se
začíná stále více výrazněji
prosazovat v kategorii
mužů. Předminulou sobotu
v „Břeclavském kritériu“
potvrdil rostoucí výkonnost a
vyhrál vůbec svůj první závod
po svém postupu z juniorské
kategorie, čímž tak navázal na
výborné výsledky z poslední
doby, které byly korunovány
skvělým umístěním na
nedávném prostějovském
Memoriálu Otmara Malečka,
kde získal cenné body do

mezinárodního ratingu UCI.
Ve zmíněném mezinárodním
kritériu na jihu Moravy zvítězil
v samostatné kategorii nadějí
„U 23“ před druhým Jakubem
Kratochvílou, hájícím dres
rakouského klubu Arbo KTMGebruderWeissatřetímMarkem
Zaoralem z Windoors Příbram.
„Tomáš prokazuje v letošním
roce skutečně velký progres
své výkonnosti, z čehož máme
nesmírnou radost. Ukazuje
se také, že vznik družstva do
třiadvaceti let měl opodstatnění,“
sdělil Večerníku Petr Šrámek,
předseda prostějovského

brněnském velodromu (1. a následně „Memoriál Jana
cyklistického klubu.
Salaj pokračoval ve svém října), o den později poslední Veselého“ v Ostravě. Vše má
nabitém programu i o díl Českého poháru na silnici být ovšem součást přípravy
na dráhové Mistrovství České
uplynulém víkendu, kdy se
republiky v kategorii mužůsvým uzdraveným oddílovým
Elite, které se již zúčastní také
kolegou
Nikolasem
současný junior SKC Jakub
Maršálkem startoval v dalším
Filip. Do pražského Motola
podniku Českého poháru na
odjedou prostějovští cyklisté
silnici, který se jel v Kyjově. „I
s odvážnými ambicemi získat
tam bude chtít Tomáš navázat
některý z cenných kovů. „Jsou
na výsledky z poslední doby
to opravdu ambice odvážné,
a připsat si tak další body
ale při vzrůstající výkonnosti
do celkového hodnocení.
našich závodníků si jiné
Od Nikolase se prozatím
cíle klást nemůžeme,“ říká
umístění na čele startovního
Vladimír Vačkář, šéftrenér
pole vzhledem k jeho
klubu. „Vystoupení Tomáše
zdravotním problémům
neočekává,“ řekl ještě před JEDE SI PRO VÍTĚZSTVÍ. Salaje i ostatních závodníků
závody Michal Mráček, trenér Mladý prostějovský cyklista Tomáš je možné realizovat také díky
týmu SKC Prostějov „U23“. Salaj má právě namířeno ke svému finanční podpoře Města
V dalších dnech čeká jeho premiérovému triumfu v senior- Prostějova a Olomouckého
-pksvěřence „Přilba Moravy“ na ském závodě. Foto: Michal Mráček kraje,“ dodal Šrámek.

Cyklisté zakončili seriál závodů na horských kolech v Bukové
BUKOVÁ - Velké finále
Po h á r u
Drahanské
vrchoviny MTB „MeridaDelikomat-Grena cup 2010“
zakončilo první zářijovou
sobotu seriál desítky závodů,
které se již tradičně jedou
na různých místech právě v

Dne 16. září 2010
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka a dědečka
pana Josefa SLÁMY
z Určic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka a děti.



MONT-SAINTE-ANNE
(Kanada)/PROSTĚJOV
- O dalším úspěchu Jany
Horákové jsme informovali
už v minulém vydání, do
kterého se nám však nakonec
z technických důvodů
nevměstnalo obsáhlejší
zpravodajství, za což se
omlouváme a činíme tak nyní.
Na skutečnosti, že se čerstvě
sedmadvacetiletá rodačka
z Tištína stala nejrychlejší
Češkou a vůbec druhou
nejlepší fourcrossařkou světa
a už jen těžko si tak mohla
dát lepší dárek k nedávným
narozeninám, než stříbro
ze světového šampionátu
horských kol, to ovšem nic
nemění. Horáková v tomto
prozatím neolympijském
odvětví dosáhla svého
druhého nejvýraznějšího
úspěchu v kariéře, když ten
stále největší se zrodil už před
šesti lety, kdy mistrovství světa
ve fourcrossu zcela ovládla a
stala se mistryní světa. Nyní
si z Kanady přiveze „jen“
titul vicemistryně. „I když
jsem měla na vítězství, se
stříbrnou medailí jsem hodně
spokojená,“ vzkázala ze
zámoří šťastná jezdkyně SKC
Prostějov, kterou vedle stálých
partnerů podporuje také
Město Prostějov a Olomoucký
kraj.
Skvěle si při světovém
šampionátu horských kol

Janu Horákovou podporují:

Čas plyne a nevrací,
co osud vzal,
jen vzpomínka v našich srdcích
žije stále dál.

Kdo ztratil na světě to nejdražší,
jen ten ví, kolik žalu a bolesti
v srdci zůstává.
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okolí Drahanské vrchoviny.
Poslední desáté klání bylo
tentokrát na programu jako
„Velká cena Bukové“, kde tak
letošní seriál vyvrcholil.
Závody horských kol
Drahanská vrchovina MTB
jsou tréninkem jak pro profíky,

Celkové výsledky Poháru Drahanské vrchoviny
MTB „Merida-Delikomat-Grena cup 2010“
dívky a ženy podle věkových kategorií
do 6 let: 1. Anna Smutná (Lysice), 2. T. Mazánková (Žďárná), 3.
D. Olivová (Ostrava); do 9 let: 1. Veronika Hermanová (Valašské
Meziříčí), 2. T. Obořilová (Brno), 3. A. Zemánková (Benešov); do
12 let: 1. Petra Kozelská (Ostrava), 2. A. Šafářová (Boskovice), 3.
A. Olivová (Ostrava); do 15 let: 1. Nikol Stočková (Ostrava), 2. B.
Prudková (Ostrava), 3. E. Kneblová (Valašské Meziříčí); juniorky:
1. Tereza Tlamková, 2. M. Parolková (obě Okrouhlá), 3. N.
Hlubinková (Suchý/Benešov), ženy: 1. Irena Berková (Koryčany),
2. S. Jurková (Ostrava), 3. E. Zemánková (Benešov)
chlapci a muži podle věkových kategorií
do 6 let: 1. Daniel Šmída, 2. L. Dokoupil (oba Benešov), 3. J. Žůrek
(Valašské Meziříčí); do 9 let: 1. Bruno Stoček (Ostrava), 2. R. Dresler,
3. M. Müller (oba Valašské Meziříčí); do 12 let: 1. Michael Zeťák
(Lhota u Vsetína), 2. D. Prudek (Lysice), 3. O. Herman (Valašské
Meziříčí); do 15 let: 1. Adam Sekanina (Suchý), 2. M. Prudek
(Ostrava), 3. F. Srovnalík (Chvalčov); junioři: 1. Radim Kovář
(Benešov), 2. M. Doležal (Brno), 3. J. Svorada (Ostopovice); mužiHobby: 1. Petr Bořil (Horní Štěpánov), 2. R. Barák (Valchov), 3. J.
Šubrt (Jedovnice); muži-Elite: 1. Jan Hloušek (Brno), 2. I. Plevák
(Ostrava), 3. M. Kozel (Brno); muži Master: 1. Dušan Olejníček
(Brno), 2. J. Prudil (Svitavy), 3. V. Habán (Malhostovice); muži
Master nad 50 let: 1. M. Havlík (Bořitov), 2. K. Trojek (Šumperk),
3. Milan Kaprál (Prostějov)

tak i příležitostí zasoutěžit si
a změřit své síly s ostatními
cyklisty pro amatéry. Na start
se tentokrát postavilo celkem
124 závodníků, což byl až o
třetinu nižší počet než obvykle,
který zapříčinilo nepříznivé
počasí. A tak například v
kategorii žen byla na startu
pouze jediná závodnice...
V pořadí celého seriálu
jubilejní desátý a poslední
závod se jel jako závěrečné
finále a odstartoval v okolí
Bukovského lomu, kde
crosová trať vedla pastvinami
s náročnou pasáží v lomu.
Finálový závod pořádal
Obecní úřad spolu s TJ Sokol v
Bukové. Jak již bylo zmíněno,
závody ovlivnil stejně jako v
posledních dvou letech, déšť,
po kterém byla trať promáčená
a blátivá a také v samotný
den závodu vydatně pršelo.
Buková prostě nemá na pěkné
počasí štěstí....
Na mokré a klouzavé
trati dojížděli zvlášť mladí
závodníci po pádech pořádně
zablácení. Nakonec se ale v
cíli objevili všichni šťastní
a uspokojení z pocitu, že to
zvládli. V hlavních kategoriích
přitom byli nejrychlejší
valtický Zdeněk Mlynář a

Vítězové Velké ceny Bukové
podle jednotlivých kategorií:
Závod pro nejmladší - odrážedla: Vojtěch Vondál (Benešov),
Dívky (dle věkových kategorií):
Anna Smutná (Lysice), Veronika Hermanová (Valašské
Meziříčí), Petra Kozelská (Ostrava), Barbora Prudková
(Ostrava), juniorky: Nikola Hlubinková (Suchý), ženy: Irena
Berková (Koryčany). Chlapci (dle věkových kategorií): Daniel
Šmída (Benešov), Bruno Stoček (Ostrava), Michael Zeťák
(Lhota u Vsetína), Adam Sekanina (Suchý), junioři: Radim
Kovář (Benešov).
Muži - Elite: Zdeněk Mlynář (Valtice), Master: Leoš Balák
(Brno), Master nad 50 let: Karel Trojek (Šumperk), Hobby:
Jaroslav Sláma (Křižanov)
Irena Berková z Koryčan.
Juniorům vládli Radim
Kovář a Nikola Hlubinková,
seniorům zase Leoš Balák a
Karel Trojek.
Jak bylo již také poznamenáno,
„Velká cena Bukové“ završila
sedmý ročník oblíbené bikové
tour, která po čtyři měsíce od
jara do podzimu prověřuje
milovníky cyklistických
závodů na náročných
t e ré n e c h
Drahanské
vrchoviny. A zatímco stejně
jako v posledním dílu na
Prostějovsku ovládla ženskou
kategorii Berková, mezi
muži posbíral nejvíce bodíků
brněnský Jan Hloušek.
-jap, pk-

VYHRÁLA
MEZI
JUNIORKAMI. Vítězkou Velké ceny Bukové v kategorii juniorek se stala Nikola Hlubinková ze Suchého, která závodí za Moravec Team Benešov.
Foto: Jarmila Pospíšilová

Lední hokej

13. září 2010

Zacharova ekipa vítězí také na ledě brněnské Techniky Hokejisté Prostějova vstoupili do nové sezony pravou nohou

2. LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - ZÁKLADNÍ ČÁST
Výsledky
1. KOLO: VHK Vsetín - AZ Havířov 2:3 nedohráno (1:0, 2:2 - přerušeno pro výtržnosti fanoušků
v hledišti). Branky a nahrávky: 11. Vaněk (Brynecký, Dědek), 24. Sýs - 21. Prokop, 26. Maruna, 32.
Najdek (Maruna) ◘ HC Zubr Přerov - HC Bobři Valašské Meziříčí 11:2 (5:0, 4:0, 2:2). Branky a
nahrávky: 5. Sedlák (Hanák), 8. Ferenc (Sedlák, Hanák), 11. Hanák (Osina), 12. Kolář (Ditrich), 18.
Matějíček (Sršeň, Kočara), 30. Hanák (Kotásek), 32. Kotásek (Hanák), 39. Kolář (Sprušil, Ditrich), 40.
Kotásek (Hanák, Sedlák), 43. Hanák (Kotásek, Sedlák), 52. Kohút (Kundrátek, Faltýnek) - 45. Bokroš,
48. Martiník (Bokroš) ◘ HC Orlová - HC Uherské Hradiště 6:1 (3:1, 2:0, 1:0). Branky a nahrávky:
3. Studený, 11. Valchař (Grygar), 13. Studený (Blatoň, Hegegy), 38. Ivan (Kraft), 38. Škatula (Hegegy,
Tomis), 60. Škatula (Tomis) - 11. Červenka ◘ TJ Gedos Nový Jičín - Salith Šumperk 3:1 (1:0, 1:1,
1:0). Branky a nahrávky: 10. Pavlačka (Vrdlovec), 35. Macháček (Kabeláč, Skaloš), 60. Kabeláč
(Macháček) - 29. Velecký (Drtil, Měrka) ◘ HC Slezan Opava - HC Frýdek-Místek 6:1 (3:1, 1:0
2:0). Branky a nahrávky: 8. Černý (Měch, Grofek), 10. Kocián, 16. Bednárek (Polok), 38. Grofek
(Bednárek), 44. Pavelek (Kocián), 58. Mlýnek (Chalupa) - 3. Maliník (Slovák) ◘ HC Břeclav - VSK
Technika Brno 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). Branky a nahrávky: 22. Grmela (Klimovič, Hrůza), 38. Paško
(Zapletal), 58. Klimovič, 60. Dora - 35. Mráz (Rajnoha K., Žalud), 41. Barus ◘ LHK Jestřábi Prostějov
- HC Uničov 6:2 (2:2, 2:0, 2:0). Branky a nahrávky: 6. Paška (Duba, Stejskal), 19. Stejskal (Šebek
David, Šebek Patrik), 25. Šebek Patrik (Šebek David, Jedlička), 27. Šimo (Žajgla), 57. Stejskal (Duba,
Žajgla), 60. Halouska (Čuřík) - 2. Dostál (Handl), 10. Jurča (Hromádka) ◘ SHK Hodonín volný los.
2. KOLO: HC Frýdek-Místek - HC Břeclav 4:3 (0:1, 3:2, 1:0). Branky a nahrávky: 24. Mocek
(O.Sluštík), 27. Slovák (Kolařík, Maliník), 32. Kolařík (Krutil, O.Sluštík), 54. J.Sluštík (Maliník) - 10.
Fiedler (Hrůza, Zháňal), 24. Paško (Barták, Svoboda), 37. Hrůza (Zháňal, Dora) ◘ HC Bobři Valašské
Meziříčí - HC Plus Oil Orlová 4:6 (2:1, 0:3, 2:2). Branky a nahrávky: 15. Bokroš (Matějný), 19.
Matuštík (Martiník, Krumpoch), 22. Škatula (Ivan, Flašar.), 45. Balga (Matějný, Růčka), 57. Varga D.
(Bacul.) - 3. Ivan (Škatula), 31. Valchář (Flašar, Ivan), 40. Ivan (Studený), 49. Grygar (Javín), 55. Ivan ◘
VSKTechnika Brno - LHK Jestřábi Prostějov 2:5 (1:2, 1:2, 0:1). Branky a nahrávky: 3. Brzobohatý,
23. Rajnoha - 5. D. Šebek (Stejskal), 14. D. Šebek (P. Šebek), 27. P. Šebek (D. Šebek), 32. Stejskal
(D. Šebek), 47. Žajgla (Šimo) ◘ SHK Hodonín - HC ZUBR Přerov 6:2 (1:0, 2:1, 3:1). Branky a
nahrávky: 18. Špok (Tomášek, Salajka), 28. Korotvička (Jurásek, Vaškovič), 35. Jurásek (Peš, Pokorný),
48. Kuba (Peš, Jurásek), 57. Vaškovič (Beňa, Korotvička), 57. Peš (Kuba, Miklík) - 9. Kocián (Pavelek),
17. Černý (Tichý) ◘ AZ Havířov - HC Slezan Opava 4:2 (0:2, 2:0, 2:0). Branky a nahrávky: 35.
Maruna (Klimša, Prokop), 40. Ricka (Maruna, ), 49. Potočný (Pavlas, Stránský), 58. Sztefek (Vydra,
Najdek) - 39. Osina (Pala, Ditrich), 46. Pala (Sprušil, Ditrich) ◘ HC Uherské Hradiště - TJ Gedos
Nový Jičín 6:4 (3:2, 2:2, 1:0). Branky a nahrávky: 5. Piluša (Sakrajda), 13. Mikeš (Kristýnek), 16.
Andrýsek (Piluša), 24. Sakrajda (Piluša), 38. Sakrajda, 49. Piluša (Sakrajda) - 8. Horák, 16. Gebauer, 24.
Hruška (Kabeláč), 38. Zedník (Koloničný) ◘ Salith Šumperk - VHK Vsetín 8:0 (2:0, 5:0, 1:0). Branky
a nahrávky: 7. Novosad (Meluzín, Holík), 12. Brunec (Holík), 21. Meluzín (Novosad, Fischer), 23.
Velecký (Měrka), 24. Holík (Novosad, Meluzín), 26. Novotný (Meluzín, Novosad), 28. Brunec (Sedlák,
Hulva), 44. Cink (Sedlák, Peška) .
-pk-

Hvězdou zápasu byl čtyřbodový DAVID ŠEBEK! V derby proti Uničovu se hrálo na jednu bránu
ROSICE/PROSTĚJOV Prostějovští Jestřábi jsou
zatím po dvou zápasech
stoprocentní. Na domácí výhru
navázali svěřenci trenéra
Zachara v Rosicích, novém
působišti Techniky Brno.
„Vysokoškoláci“ vzdorovali
pouze do třiadvacáté minuty,
kdy srovnali stav na 2:2.
Pak ovšem Hanáci ještě
zintenzivnili už tak dost velkou
herní převahu, zalovili v
útočném pásmu a byly z toho
tři trefy, které jim zajistili
konečnou výhru 5:2.
„Domácí“ Technika představila
svým věrným příznivcům hned
několik nových tváří, z nichž
stojí určitě za zmínku zkušený
forvard Miroslav Barus nebo
ex-prostějovský Bělohlávek.
Jestřábi dorazili k utkání ve
stejném složení, v jakém se
ukázali při středeční premiéře
proti Uničovu.
Úvod utkání přinesl oboustranně
opatrný hokej. Obě mužstva
jako by čekala na zaváhání
soupeře, které muselo dříve či

později přijít. A přišlo poměrně
brzy. Hned ve 3. minutě vyrobil
ve vlastním pásmu
obrovskou hrubku
prostějovský zadák
Jedlička, Brzobohatý
mu odebral kotouč,
vystřelil a síť
za Slovákem se
rozvlnila - 1:0. Jenže
zanedlouho předvedli zkrat
krat také
domácí, když po zbytečném
faulu putovali do čtyř. Přesilovka
Hanáků však trvala jen dvacet
sekund, Novák vyrazil projektil
Stejskala přímo k nehlídanému
Davidu Šebkovi a bylo to
1:1. Zápas se i dál nesl v režii
laciných branek. Ve 14. minutě
nepochopitelně přenechal
nesoustředěný obránce Techniky
ve vlastním pásmu kotouč
forčekujícímu Patriku Šebkovi,
ten ho předložil svému bratrovi
Davidovi a ani rychlá reakce
domácího strážce klece už nebyla
k ničemu - 1:2. Do konce třetiny
mohl srovnat Kamil Rajnoha,
jenž se prosmýkl mezi dvěma
prostějovskými hráči a jedovatě

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 2 KOLECH:
1. HC Plus Oil Orlová
2. LHK Jestřábi Prostějov
3. Salith Šumperk
4. HC Zubr Přerov
5. SHK Hodonín
6. HC Slezan Opava
7. AZ Havířov
8. HC Břeclav
9. HC Nový Jičín
10. HC Uherské Hradiště
11. HC Frýdek-Místek
12. HC Uničov
13. VSK Technika Brno
14. VHK Vsetín
15. HC Bobři Valašské Meziříčí

2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

12:5
11:4
9:3
13:8
6:2
8:5
4:2
7:6
7:7
7:10
5:9
2:6
4:9
0:8
6:17

6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0

S FANOUŠKY V ZÁDECH. Prostějovští hokejoví příznivci vyrazili v sobotu odpoledne po letech opět na důvěrně známé místo do Rosic, kde si stejně jako v minulých
letechopanovalitamnízimnístadionvýhradněprosebe!
Foto:www.vsktechnika.cz

HORKÉ KŘESLO

vypálil, avšak k nelibosti
domácí střídačky pouze do hrudi
připraveného Slováka.

Pašky, Davida Šebka, Zachara
či Žajgly. Pak však inkasoval
po nepovedené ráně Martina
Stejskala z úrovně
St
kruhů - 2:4.
kr
L a x n í př í s t u p
vysokoškoláků
se
odrážející
v
zejména
lehkovážné obranné
leh

VSK TECHNIKA BRNO – LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Branky: 3. Brzobohatý, 23. Rajnoha (Barus, Kraučuk) - 5. D. Šebek
(Stejskal), 14. D. Šebek (P. Šebek), 27. P. Šebek (D. Šebek), 32. Stejskal
(D. Šebek), 47. Žajgla (Šimo).
Diváků: 500 (z toho 100 z Prostějova)
Sestava LHK Jestřábi:
Slovák
Paška, Stříteský - Peštuka, Halouska - Jedlička, Kolibár - Doseděl,
Kutmon
Stejskal - Duba - Zachar
Šimo, Čuřík - Žajgla
Bartošek - P. Šebek - D. Šebek
Skácel - Kryl
Do prostředního dějství
nastoupili vysokoškoláci s
poměrně značným elánem.
Slovák se nejprve zapotil při
dobré střele Žaluda, aby krátce
po ní podruhé lovil kotouč ze své
klece. Hokejisté Techniky dobře
vyřešili situaci bezprostředně po
vhazování, prostor dostal Kamil
Rajnoha a střelou pod břevno
nekompromisně srovnal - 2:2.
Jenže rovnovážný stav dlouho
nevydržel. David Šebek našel
excelentní nahrávkou přes půl
hřiště na modré čáře svého bratra
Patrika, který v brejku vystřihl
bezchybnou bekhendovou
kličku - 2:3. Od té chvíle
domácí úplně zvadli, Prostějov
permanentně obsazoval útočné
pásmo a Josef Novák v bráně
Techniky měl práce nad hlavu.
Postupně pochytal velké šance

činnosti nebral konce, do konce
třetiny mohli hosté několikrát
zvýšit svůj náskok, avšak Novák
svůj tým dál držel ve hře o body.
Třetí dvacetiminutovka
očekávanou změnu kurzu
nepřinesla. Vysokoškoláci dál
působili pasivně, jejich hra
neměla nápad, a Prostějovu
tak stačilo kontrolovat skóre.
A když v čase 46:47 zvýšil na
2:5 Petr Žajgla poté, co se ocitl
v ideální palebné pozici, asi
nikdo nepochyboval, že Hanáci
si odvezou vítězství. Tak se též
stalo a víc jak stovka hostujících
příznivců v hledišti mohla začít
oslavovat. Jestřábi v
Rosicích totiž
předvedli
kvalitní
výkon
a bez
větších
nervů
odvezli
všechny
body.
-pk-

oohlasy
hlasy zzee sstřídaček
třídačekk
Roman KAŇKOVSKÝ - trenérVSK technika Brno: „Utkání se nám
nepovedlo podle našich představ. Myslím, že po první třetině se s tím ještě
něco dalo dělat, hráli jsme poměrně slušně, ale od druhé třetiny se soupeř
dostal do hry, začal nás přehrávat, byl daleko aktivnější a my jako bychom
přestali hrát. Kluci s tím ještě chtěli něco udělat, ale naše hra byla nesourodá
a nepodařilo se nám to. Pro další zápasy je pro nás základ vrátit se k té hře,
na které jsme chtěli stavět. Tedy hrát z výborné obrany a těžit z protiútoků.
To se nám teď, ale ani v minulém zápase s Břeclaví, nedařilo.“
Petr ZACHAR - trenér LHK Jestřábi Prostějov: „Tři body jsou
samozřejmě potěšující, a když jsou to body z venku, je to ještě lepší.
S výjimkou určitých pasáží v první třetině jsme po celý zápas byli
lepším týmem, vypracovali jsme si spoustu šancí, ale dál máme trochu
problém je proměňovat. Zaplaťpánbůh, že alespoň něco nám tam
padlo, ale gólů jsme mohli vstřelit opravdu daleko víc. V poslední době
nehrajeme špatný hokej, daří se nám i výsledkově, takže uvidíme, jestli
to tak bude dál pokračovat. Každopádně musím poděkovat našim
divákům, udělali nám parádní atmosféru a my jsme se tu mohli cítit
jako doma.“
-red-

psali jste ON-LINE ROZHOVOR,
vaším hostem byl MICHAL TOMIGA

„Cílem je nespadnout, stabilizovat kádr a předvádět krásnou hru.“
Nový první muž prostějovského hokeje hovořil s fanoušky o financích, výkonnosti „A“-týmu i hlídání v hale
PROSTĚJOV - Jak jsme vás již informovali, PROSTĚJOVSKÝ Večerník se po letním
odpočinku vrací k ON-LINE rozhovorům a do svého „KŘESLA PRO HOSTA“ si pozval druhou
osobnost ze sportovního prostředí. Na návštěvu bosse marketingové společnosti TK PLUS
Prostějov Miroslava Černoška navázal Michal Tomiga, předseda nově založeného oddílu LHK
Jestřábi Prostějov, který se stal vůbec nástupnickým klubem celé historie prostějovského hokeje.
Jsme rádi, že jste využili pobídky, zeptat se prvního muže Jestřábů sami na to, co vás nejvíce
zajímá. Všem děkujeme! Na tomto místě najdete výběr nejzajímavějších dotazů a odpovědí v
poupraveném složení i skladbě. Interview v původním znění najdete na internetových stránkách
www.vecernikpv.cz.
¤ Jak se vám podařilo stát se
majitelem klubu? S panem
Zabloudilem jste byl na nože
a najednou kamarádi, bum a
hotovo!
Jiří Dědek, Prostějov
„Něco jiného je osobní vztah a
něco jiného pracovní jednání. Pan
Zabloudil mě dlouho napínal s cenou
a vytahováním nových zájemců
o klub, jako byli pan Kalabis či
Beck atd. Potom ale pochopil, že
mám určitý rozpočet a ten chci
dodržet. Tyto finance navíc by mi
tak chyběly při dalším financování
klubu. Proto došlo k podpisu
smlouvy za podmínek, které byly
dány a mnou akceptovány.“
¤ Z jakých prostředků je
v současnosti financován
prostějovský hokej?
František Kubánek
„Financování klubu probíhá
momentálně z prostředků skupiny
podnikatelů, kteří jsou sdružení
kolem mé osoby, dále z různých
dotací, jak svazových, tak krajských
a městských a v neposlední řadě i
příspěvků rodičů.“
¤ Chtěl bych se ale zeptat, kdo
je sponzorem našeho klubu?
Na ledě, ani na mantinelech to k
vidění ve středu moc nebylo...
Petr Sklenář, Prostějov
„Myslím, že sponzorů na
prostějovský region, kteří opravdu
podporují klub nejen platonicky,

je na mantinelech dost a lidé, kteří
vkládají nemalé investice do klubu
v dnešní době, to dělají pro sport a
ne pro své vlastní zviditelnění. Za
to jim moc děkuji. Další partneři
na led či mantinel ale budou ještě
doplňováni.“
¤ Jak je zajištěn rozpočet na
sezonu? Lukáš Majer, Prostějov
„Tuto sezonu mám pokrytou, tudíž
se nemusí fanoušci ničeho obávat.
Již pracujeme na rozpočtu pro příští
sezonu. Tento ročník musím ukázat
veškerým sponzorům, že chci to
dělat pro hokej a mládež, ne pro
svůj vlastní zisk, aby pochopili,
že finance, které budou vkládat,
budou účelně investovány opravdu
a pouze do hokeje.“
¤ Proč jste si vybral za trenéra
Petra Zachara? Nebyly ve hře i
jiní kandidáti? Jiří P., Prostějov
„Už před dvěma lety jsem se s
Petrem Zacharem, v případě,
že se ujmu prostějovského
hokeje, domluvil na spolupráci
a tak jsem ani žádného jiného
kandidáte nehledal. Jak jsem
říkal několikrát, jeho práci s hráči
znám, jeho loajalitu ke klubu a
Prostějovu taky. A hlavně je to
čestný člověk.“
¤ Kde byla podle vás v minulosti
prostějovského hokeje největší
chyba? A budete případně
spolupracovat i s někým z

Rozhovor v původním znění najdete
na www.vecernikpv.cz

bývalých členů vedení, ať už jsou
to pánové Zabloudil, Bartošek,
Procházka nebo i Zlámal či
Kolář?
Petr Koníček
„Rozebírat minulost určitě nechci,
nejsem kompetentní to nějak
hodnotit, či se k tomu teď vracet.
Jsme pouze lidé, každý dělá chyby,
někdo větší a někdo menší. Co
se týče spolupráce, pracuji zatím

sám. S některými z jmenovaných
lidí se sice potkávám, ale s nikým
na žádné bázi nespolupracuji a v
nejbližší době ani spolupracovat
nemíním. Samozřejmě se ale
nebráním žádnému sponzorství, ať
už ze strany bývalých majitelů či
spolumajitelů.“
¤ Kdy navážete na slavné časy
HC Prostějov?
Roman Piňos, Prostějov
„Vždy nějaká éra začíná i končí.
A srovnávat se s minulostí, není
to správné. Zajisté nemám tolik

finančních prostředků jako za
éry HC, kdy hokej podporovaly
Moravské naftové doly, ale
určitě budu chtít navazovat na
éru dřívějších klubů, ať to byli
Železárny, Agrostroj, Gala, OP.
Bohužel ekonomická situace
ve státě je taková, že rozpočet
na první ligu činí standardně
patnáct až osmnáct miliónů a to si
myslím v porovnání s velkokluby
Chomutov, Ústí, Olomouc jsou
prakticky vyhozené peníze.“
¤ Jaké jsou cíle letošního
mužstva?
Roman Labounek, Klenovice
„Cílem je nespadnout, stabilizovat
kádr a předvádět krásnou hru.
Pokud možno i pro diváky
atraktivní, s množstvím vstřelených
gólů. Pokud to půjde probojovat se
do play off, aby sezona neskončila

moc brzy.“
¤ Jak hodláte vrátit fanoušky
do hlediště? Plánují se i nějaké
speciální akce?
František Koudelka
„Ne, po dohodě s fanoušky zatím
nejsme domluveni na nějakých
speciálních akcích. Fanouška nelze
nutit k fandění, či přemlouvat jej,
aby se vrátil do hlediště. Ten se musí
vrátit sám. V Prostějově byli vždy
kvalitní a inteligentní příznivci, kteří
uměli ocenit hokej. Věřím, že tomu
tak bude i nyní, což se ostatně začíná

už projevovat. I hráči si to chválí a
doufá, že bude dostatek příležitostí
na setkání fanoušků přímo s hráči na
ledě při oslavách, tak i v zákulisí.“
¤ Prý hlídá fanoušky z Prostějova
bezpečnostní agentura z Přerova.
To znamená, že budeme při
vzájemném utkání mít oporu v
hledišti?
Jiří Konvička, Přerov
„Ne! Tato informace se nezakládá
na pravdě. Agentura a její složení
se povětšinou skládá z mládenců
Prostějova a okolí.“
¤ Jak je to s ostrahou při zápasech
„A“-týmu? Petr Král, Prostějov
„Na tuto otázku jsem již víceméně
odpověděl. V každém utkání bude
bezpečnostní stránka zajištěna tak,
aby se fanoušci mohli plně a bez
obav věnovat fandění a neměli
strach o své zdraví.“
¤ Doslechl jsem se, že jste měl
rozpory se zástupci kotle. Nemyslíte
si, že to není správná cesta, jak
získat podporu fanoušků.. Vždyť
bez nich by nebyla na „staďáku“
žádná atmosféra!
Roman Sklenář, Prostějov
„Myslím, že veškeré naše
´rádobyrozpory´ byly jen
špatnou prezentací našich slov a
veškeré naše třenice se uhladily.
Nemám s žádným příznivcem
problém.“
¤ Co říkáte na to, co se stalo ve
Vsetíně a nemůže se to opakovat i
u nás? Jak tomu chcete zabránit?
Jarin
„Bohužel i toto v dnešní době ke
sportu patří... Zase se projevilo
to, že hromada lidí jde na hokej
jen za svými osobními, různými
ambicemi a ne jako sportovní
divák. Já osobně si myslím, že
je to neúcta ke všem hráčům na
ledě, ať už k domácím, či jejich
soupeřům a do budoucna by měla
Policie ČR a následně i soudy
zasahovat razantněji proti těmto
´rádobyfanouškům´. Bohužel
se nedá plně něčemu takovému
zabránit. Jen doufám, že se to
nestane u nás...“
¤ Můžete mi sdělit, jak si

představujete koncepci
mládeže? Všude jen čtu, že
budou změny, že máte plány,
ale jaké konkrétně, to nikdo
neřekne. Děkuji.
Ladislav Krejčí, Prostějov
„Chce to zapojit více
profesionálních trenérů do
výchovy mládeže. Nejde, aby na
ledě byl pouze jeden trenér, jako
to bylo doposud. Je to i podmíněno
výsledky prvního mužstva, aby
nám rodiče dali důvěru, přivedli své

dítě na stadion a celá mládež měla
i určité symboly a vzory v hráčích
z prvního týmu. Proto i hráči „A“mužstva jsou povětšinou asistenti
profesionálních trenérů a můžete
je vidět, jak přímo na ledě předávají
své zkušenosti mladým nadějím
viz. Patrik Šebek, Petr Doseděl,
Ivo Peštuka, Lukáš Duba, Jiří
Slovák a ode dneška i Radek
Meidl. Co se týká koncepce, vše
se právě odvíjí od tréninkového
prostoru a v neposlední řadě i

ŠÉF V AKCI. Předseda prostějovského hokejového klubu tráví v těchto dnech
většinu času v kanceláři. Na internetovou diskusi se čtenáři Večerníku si ale čas
našel!
Foto: Zdeněk Pěnička

On - line...
MÁTE SVŮJ TIP NA PŘÍŠTÍHO
HOSTA ON-LINE ROZHOVORU?
NAPIŠTE NÁM DO REDAKCE
SVÉ PŘÁNÍ! VEŠKERÁ JMÉNA
ZASÍLEJTE NA E-MAILOVOU
ADRESU:
SPORT@VECERNIKPV.CZ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV – HC UNIČOV
6:2 (2:2, 2:0, 2:0)
Branky: 6. Paška (Duba, Stejskal), 19. Stejskal (D. Šebek, P. Šebek),
25. P. Šebek (D. Šebek, Jedlička), 27. Šimo (Žajgla), 57. Stejskal (Duba,
Žajgla), 60. Halouska (Čuřík) - 2. Dostál (Handl), 10. Jurča (Hromádka).
Střely na branku: 24:15
Rozhodčí: Dědek - Held, Trunečka Vyloučení:
3:10
Využití: 2:0
Diváků:
1423
Sestava LHK Jestřábi:
Slovák
Paška, Stříteský - Peštuka, Halouska - Jedlička, Kolibár Doseděl, Kutmon
Stejskal - Duba - Zachar
Šimo, Čuřík - Žajgla
Bartošek - P. Šebek - D. Šebek
Stráněl - Kryl - Skácel
Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek
PROSTĚJOV - Středa 8. září
2010 byla vyhrazena startu
východní skupiny druhé
hokejové ligy. Obrození
prostějovští Jestřábi s
upraveným názvem a logem,
novým vedením i trenérskou
dvojicí a prakticky s odlišným
hráčským materiálem přivítali
na úvod v hanáckém derby
rivala z nedalekého Uničova.
Proti mladému celku, v jehož
sestavě chyběl i ostřílený
matador Pavlas, měl být
Prostějov favoritem. Svou
úlohu také splnil a po vysoké
výhře 6:2 může být spokojen.
První třetina tomu ale moc
nenasvědčovala. Uničovští
dvakrát vedli, Jestřábi museli
dvakrát dotahovat. Vždy se jim
to povedlo a od druhé třetiny
už do černého mířili jen oni.

Nakonec z toho
bylo celkem šest
tref, a tak mohou být
Prostějovští se vstupem
do nového ročníku spokojeni.
První mistrovské utkání začalo
velmi zostra, po 24.vteřinách
šel na trestnou lavici kapitán
Uničova Martin Diviš. Po
pár vteřinách ho následoval
i prostějovský hráč Žajgla za
hru vysokou holí, vhazovalo
se tak v obranném pásmu
soupeře. Pavel Handl vyhrál
buly a hned z první vypálil
projektil na branku Dostál,
který překonal brankáře
Slováka - 0:1. Jestřábi se snažili
vzápětí vyrovnat, Paška však
trefil pouze břevno. Z větší
aktivity domácích hokejistů se
vyklubal další uničovský faul,
který si šel odsedět Trojan za

kkam
am zzaa hhokejem....
okejem....
3. kolo, středa 15. září 2010, 18:00 hodin: Vsetín - Uherské
Hradiště (17:30 hodin), Orlová - Hodonín, Nový Jičín - Valašské
Meziříčí, Opava - Šumperk, Břeclav - Havířov, Prostějov - FrýdekMístek, 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., 17:00), Technika Brno volný los.
-pk-

vražení. Pěknou přesilovkovou
kombinaci využil Jiří Paška,
který se trefil přesně mezi
betony - 1:1. V polovině
úvodního dějství se oba celky
dopustily obrovské chyby v
zadních řadách, kdy jel nejprve
Zachar sám na Kolouška, který
nájezd vykryl a poté Jurča, jenž
ovšem svoji šanci využil naplno
a Uničov opět vedl – 1:2. Dvě
minuty před koncem třetiny
však Jestřábi znovu zužitkovali
početní převahu a po
přihrávkách bratrů
Šebků se bez větších
problému trefil do
odkryté
branky
Stejskal - 2:2.
Po pěti minutách
prostředního klání šel
Prostějov poprvé v nové
sezoně do vedení. Na 3:2
otočil skóre Patrik Šebek,
kterému ihned po buly přihrál
bratr David a Žajgla. Do
dvoubrankového náskoku

poslal vzápětí domácí Jestřáby
Šimo, kterému přihrál opět
Žajgla - 4:2. Zpestřením pro
slušnou návštěvu v hledišti se
stala potyčka domácího Jedličky
se zkušeným forvardem hostů
Komínkem, který v minulosti
oblékal dres HC. Mladý zadák
Jestřábů si nenechal líbit podlé
„dlobnutí“ holí a jednou ranou
svého soka poslal k ledu! Zato
se mu dočkalo potlesku tribun i
vyvolání kotle.
Ve třetí třetině si svůj náskok
Jestřábi pečlivě hlídali a Uničov
téměř k ničemu nepustili.
Prakticky po celých dvacet
minut se hrálo výhradně na
jednu branku a víceméně se jen
čekalo, kolik branek domácí
borci ještě vstřelí. Nakonec
si příznivci zakřičeli gól ještě
dvakrát, to když se trefil Stejskal
a v samém závěru i Halouska.
Prostějovští hokejisté tak ve své
premiéře zvítězili vysoko 6:2.
-pk-

oohlasy
hlasy zzee sstřídaček
třídačekk
P t ZACHAR - ttrenér
Petr
é LHK JJestřábi
třábi P
Prostějov:
těj „Se
S ziskem
bodů jsem samozřejmě spokojen, i když jsme se k jejich zisku trošku
protrápili. I tak si ale myslím, že jsme byli po celý zápas lepším
týmem, bohužel se nám strašně těžko dávaly góly. Na druhou stranu
jsme umožnili soupeři dát v první části dvě laciné branky, což je
postavilo na nohy.“
Tomáš Sršeň - trenér HC Uničov: „Prohráli jsme a je to zklamání
a já jen mohu poblahopřát soupeři. Nicméně musím pochválit i naše
mladé kluky, kteří konečně v určitých pasážích hráli to, co jsme po
nich chtěli. A pokud to tak bude pokračovat a podaří se nám ten jejich
výkon protáhnout do celého zápasu, tak s námi soupeři budou mít
problémy.“
-red-

Plumlov, jak chcete,
nedívala veřejnost
nijak skepticky, ale
naopak tento projekt
přijala za svůj a přála
mu. Už totiž nepůjde
o mužstvo složené
pouze z bývalých
hokejistů, kteří si
jdou jen tak zahrát,
ale měla by to být
skutečně odpovídající základna pro
´A´-tým Jestřábů. To znamená, že
jestliže nyní hrajeme druhou ligu,
je pro mladé hráče dobré, okusit
si krajský přebor, pokud bychom
někdy s Prostějovem usilovali o
postup a do první ligy postoupili,
budu tlačit Plumlov nahoru, aby
šel do druhé ligy! Tak, aby to mělo
smysl a koncepci postupného
vývoje pro nadané hokejisty. Nemá
totiž cenu, aby hráči na hraně
juniorského a seniorského věku
pouze seděli na střídačce a odehráli
pět zápasů za sezónu. To jim nijak
neprospěje,“ uvedl v obsáhlém
představení svých plánů Michal
Tomiga, předseda a manažer
prostějovského hokejového klubu.
Ten také Večerníku vysvětlil, proč
mužstvo nebude fungovat pod
hlavičkou LHK Jestřábi Prostějov
„B“. „Narazil bych možná trošičku
na problém, že by si někteří lidé
mohli myslet, že po založení béčka
budu chtít veškeré nové dotace, s
nimiž bych zatěžoval město a kraj.
Proto jsem rád, že jsme s panem
Muzikantem domluvili, on do toho
vnáší některé své investice, které
budou použity na samotný chod
týmu, náš klub pak hráče, jenž
budou pod odbornou přípravou
u prvního mužstva či juniorky a
také pod rozpočtem a platebním
výměrem LHK Jestřábi,“ prozradil
Tomiga, jak bude klub fungovat.
„Řídit ho bude pan Muzikant v
součinnosti se mnou. Vše pak bude
konzultovány s trenéry Dufkem,
Zacharem a Horákem,“ dodal.
Hlavním trenérem HC Grewis

Fanoušci, BRAVO! Vybrali jste více jak dvacet tisíc

Šek dětskému oddělení nemocnice předal JIŘÍ POSPÍŠIL
PROSTĚJOV - Start nové
hokejové sezóny měl slavnostní a nutno podotknout, že
také bohulibý rámec. Těsně
před zahájením středečního utkání východní skupiny
druhé ligy mezi prostějovskými Jestřáby a HC Uničov
vstoupili na ledovou plochu
představitelé LHK Jestřábi
Prostějov společně s radním a
ředitelem ZŠ Palackého Jiřím
Pospíšilem, aby zástupkyni
primáře dětského oddělení
Nemocnice Prostějov MUDr.
Haně Řehulkové předali šek s
částkou 20 495 korun, kterou
mezi sebou vybrali prostějovští hokejoví příznivci při
čtyřech přípravných utkáních,
kdy klub stanovil dobrovolné
vstupné právě s tímto účelem.
Za takto solidní sumičku si
všichni ti, kdo přispěli, zaslouží velké poděkování a uznání!
„Po minulé nevydařené sezoně
jsem chtěl fanouškům trochu pomoct, aby si finančně oddechli a
vstupné na přípravná utkání nevybírat. Poté mě však někteří lidé z
mého okolí přemluvili, ať uděláme
dobrovolné vstupné s tím, že by se

VÍCE JAK DVACET TISÍC PRO NEMOCNÉ DĚTI. Prostřednictvím LHK
JestřábiProstějovdarovalifanoušcihokejevícejakdvacettisíckorunnadobrouvěc.
Symbolický šek na částku 20.495 Kč předal MUDr. Haně Řehulkové, zástupkyni primáře
dětského oddělení Nemocnice Prostějov, radní města Prostějova Jiří Pospíšil - muž, který
stál za rozhodujícím jednáním o odkupu práv od HK Jestřábi.
Foto: Zdeněk Pěnička
částka věnovala prostějovské nemocnici, což byl výbornej nápad!
Jsem rád, že diváci vybrali sami
mezi sebou skoro dvacet a půl tisíce korun a že tak tímto přispěli na
dobrou věc. Všem jménem vedení
klubu děkujeme,“ vzkázal Michal

Tomiga, předseda LHK Jestřábi
Prostějov. „Symbolické také bylo,
že šek předával pan Jiří Pospíšil,
který de facto stál u zrodu mých
jednání s panem Zabloudilem a na
nové éře klubu má nesmazatelný
podíl,“ dodal Tomiga.
-pk-

Čestné buly vhodil Alois MAČÁK

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA JESTŘÁBŮ JAKO SOUČÁST
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU V TOMTO
OBDOBÍ NEVYJDE, AVIZOVANÉ ROZHOVORY A
DALŠÍ INFORMACE VÁM BUDEME POSTUPNĚ
PŘINÁŠET NA KLASICKÝCH STRANÁCH
NAŠEHO TÝDENÍKU

Jestřábi budou mít svoji zásobárnu,
čerpat mají z plumlovského Grewisu
PROSTĚJOV Jak informujeme v
dnešním „TRHÁKU
TÝDNE“
na
straně 13, bude mít
prostějovský hokej
svoje „béčko“! O
založení rezervního
celku Michal Tomiga,
šéf nově založeného
oddílu
LHK
Jestřábi Prostějov, který volně
navazuje na svého předchůdce
HK Jestřábi, dlouho usiloval.
Nakonec našel společnou řeč s
Petrem Muzikantem a na základě
jejich vzájemné kooperace vznikl
takový, na první pohled malý
„kočkopes“. Tým sice bude z větší
části tvořen hráči Jestřábů, na
jejichž výplatní listině také všichni
zůstanou, o chod oddílu a náklady
s tím spojené se ovšem bude nadále
starat zejména Petr Muzikant,
bývalý prostějovský hokejista a
v minulých letech předseda HC
Grewis Plumlov. A právě pod
tímto názvem bude restartovaný
výběr v Krajské lize působit, na
soupisce by se také mělo objevit
i několik hráčů loňského kádru
tohoto celku, který však předchozí
sezonu nedokončil! „Tentokrát
nic takového hrozit nebude, vše
je pro sezonu zajištěno. Sportovní
řízení navíc bude probíhat v
součinnosti s hlavními trenéry
našeho klubu Petrem Zacharem a
IIvo Horákem. Hlavním cílem totiž
bude etablování mladých hráčů ze
b
zzákladny prostějovského oddílu
do seniorského hokeje. Jsem rád,
d
žže po dlouhých jednáních jsme se
na všem podstatném domluvili.
n
Věřím, že do budoucna to bude
V
hodně prospěšný krok a takzvaně
h
vvyhraje se v něm hromada kluků,“
ssdělil Večerníku Michal Tomiga.
„„Soutěž je přihlášená, domluvili
jjsme se už také na skladbě týmu
i jménu trenéra. Nejdůležitější
bbylo najít kompromis tak, aby se
nna ´béčko´ Prostějov či Grewis
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Plumlov, neboli prostějovské
rezervy, se tedy stal již zmíněný
Martin Dufek (na snímku)! Tato
volba překvapila nejen nás, neboť
tento bývalý, letos třiačtyřicetiletý
útočník brněnského
Zetoru
či Komety měl
v uplynulých
dnech řady LHK
Jestřábi, v nichž
působil jako kouč
mládežnických
celků, opustit...
„Tuto moji volbu
zpočátku nikdo
moc nechápal,
ale já potřebuji k
tomuto výběru
zkušeného,
kvalitního kouče,
který se jakoby odprostí
tí od
d minulosti
i l ti
a začne od nuly. Proto jsem sáhnul
po Martinu Dufkovi, který navíc za
Plumlov hrával,“ objasnil Michal
Tomiga svoje rozhodnutí a potvrdil,
že naše cesty jsou v životě křivolaké
a nevyzpytatelné... „U mužstva bude
pan Dufek působit prozatím sám bez
asistenta, vedoucím týmu by měl být
pan Řehulka,“ doplnil.
Co se týká hráčského kádru, některá
jména jsou už sice jasná, ale šéf
Jestřábů je z rukávu nevytáhl.
„Na společném sezení s výše
jmenovanými lidmi jsme počáteční
soupisku složili, nyní je třeba, aby
řádně proběhla jejich přeregistrace
a vše také musíme se všemi pečlivě
zkonzultovat. Někteří už pohovory
se mnou a panem Dufkem měli, ale
ještě bych je nechtěl jmenovat. De
facto se to prozatím týká šesti hráčů,
kteří jsou na soupisce „A“-mužstva a
nyní se jim vyřizují střídavé starty, či v
případě hráčů starších dvaadvaceti let
hostování s možností zpětného startu
za Prostějov. K tomu přibude dalších
pět, šest juniorů a zbytek doplní
již zkušenější borci ze soupisky
Plumlova, z nichž většina budou
odchovanci prostějovského hokeje.
Ono totiž nejde hrát jen s mladými,
aby případně dostávali v soutěži

příděly a lekce z nezkušenosti. To by
postrádalo plánovaný efekt. Věřím,
že v takto namixovaném koktejlu
se hráči správně otrkají a příští rok
půjde do druhé ligy plnohodnotně
připravení. Myslím si totiž, že v
osmnácti letech
os
by už většina
borců měla
bo
okusit nějakou
ok
mužskou soutěž,
mu
aby poznala, co to
obnáší, co jej čeká
obn
vidělo se, jak ten
a vi
přechod zvládne,“
pře
řekl Michal
řek
Tomiga.
Tom
Krajská Liga
Kra
Jižní
mužů
Moravy a Zlínska,
Mor
jak
j k zníí oficiální
fi iál í název soutěže,
má naplánováno zahájení nového
soutěžního ročníku 2010/2011 na
víkend 2. a 3. října. Po dodatečném
přihlášení Plumlova by nejvyšší
krajskou soutěž mělo hrát čtrnáct
týmů, neboť Uherské Hradiště se
nakonec přece jen posunulo do
druhé ligy. Ty odehrají základní
část klasickým systémem doma
- venku, jež má skončit 6. února
2011. O čtyři dny později vypukne
play off, v obou krajích již však
hrané samostatně. Plumlov svým
regionálním zařazením již tradičně
přináleží ke Zlínsku (Olomoucký
kraj svoji soutěž nemá - pozn.
red.). Zajímavostí bezesporu je,
po konci nerozhodného utkání
rozhodnou o jeho vítězi stejně jako
ve vyšších soutěžích samostatné
nájezdy. Do kvalifikace o 2.
ligu pak postoupí vítězové play
off Jihomoravského i Zlínského
kraje. Mezi přihlášenými
celky najdeme týmy Moravské
Budějovice, Velká Bíteš, Břeclav
„B“, Boskovice, Kometa Úvoz,
Dynamiters Blansko, Velké
Meziříčí, Vyškov, BroumovBylnice, Uherský Brod,
Šternberk, Uherský Ostroh či
Kroměříž.
-pk-

PROSTĚJOV - Úvodní buly soutěžního ročníku 2010/2011 obstaral před středečním duelem prvního kola 2. ligy,
skupiny „Východ“ se šálou „Jestřábů“ kolem krku Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a zastupitel
města Prostějova, který symbolicky vhodil puk mezi hole prostějovského kapitána Lukáše Dubu a jeho unčiovského
protějška Martina Diviše. „Jako velký fanoušek prostějovského hokeje a patriot našeho města si vážím, že mi představitelé klubu tuto čestnou roli nabídli.xx Věřím, že s novým vedením píše tento sport novou a mnohem příjemnější
kapitolu své vskutku bohaté historie. Jsem moc rád, že jsem mohl pozdravit i výborné prostějovské fanoušky,“ sdělil
Večerníku Alois Mačák, který lední hokej sám aktivně hrával. Poté už se puku chopil hlavní rozhodčí Dědek a jeho
buly už zápas odstartovalo naostro.
-pk-

PŘEKVAPENÍ: Meidl zpět v Prostějově!
PROSTĚJOV - Michal
Tomiga má na svědomí
další comeback odchovance
prostějovského hokeje! K
týmu LHK Jestřábi se v
nejbližších dnech připojí
stále ještě jednadvacetiletý
forvard Radek Meidl. Mladší
bratr Václava, který je
kmenovým hráčem brněnské
Komety, se před rozběhnuvší
se sezonou nevešel do kádru
prvoligové Olomouce a
jelikož následně neuspěl ani
na testech v Třebíči, objevila
se před vedením Jestřábů
náhlá možnost tohoto
hráče angažovat. Původně
byly ve hře střídavé starty,
ovšem předseda a manažer
p ro s t ě j o v s k é h o h o k e j e
okamžitě projevil o Meidla
zájem minimálně formou
celoročního hostování. „A
jsem rád, že nám vedení
olomouckého klubu vyšlo
vstříc. V pátek v podvečer
jsme vše dojednali, Radek
bude tuto sezonu působit
v Prostějově,“ prozradil
Večerníku s úsměvem na
rtech Michal Tomiga.
Talentovaný útočník Radek
Meidl, který se již v patnácti
vydal na zkušenou do
Přerova, odkud si jej vytáhla
pražská Sparta, aby si v
sezoně 2006-2007 vyzkoušel
juniorskou zámořskou soutěž
WHL jakožto člen Seattle
Thunderbirds. Následovalo
působení v Olomouci, odkud
v ročníku 2007-2008 opět
odešel do zámoří, tentokrát do
týmu Tri City Americans. A

tady se kruh uzavírá. Robustní
forvard (193 cm/91 kg) totiž
začíná stále více laborovat
s různými zdravotními
neduhy a i když se zdálo, že v
případě před touto sezonou si
vybojuje konečně stále místo v
Olomouci, nakonec se však do
kádru trenérů Fialy a Tomajka
nevešel. V přípravě přitom
patřil k poměrně úspěšným
hráčům. „Ano, získal nějaké
kanadské body, ale do čtyřech
útoků to prostě nebylo. Je
třeba také říct, že to není jen v
produktivitě. Fanoušci možná
vidí jen nějaké věci, ale hokej
je týmový sport a Radek se
do týmu nedostal,“ vysvětlil
na stránkách olomouckého
klubu Meidlovo vyřazení
Jan Tomajko, nový asistent
trenéra. A jelikož někdejší
juniorský reprezentant do 18 a
20 let následně neuspěl ani na
testech v Třebíči, ocitl se bez
jistého angažmá... Toho využil
Prostějov, který jej podobně
jako například jiné odchovance
Kutmona, Zachara, Čuříka
či Bartoška přivedl zpět na
mateřskou hroudu.
„S Radkem jsem poprvé
mluvil o jeho návratu v létě,
kdy jsem mu nastínil naši
koncepci a nabídl mu možnost
nastartovat svoji kariéru, notně
zabrzděnou dvěma smolnými
sezonami, právě v Prostějově,
kde to zná. On sám, když
viděl skladbu hráčů, co sem
přicházeli, projevil zájem,
vrátit se. A když se nevešel
do kádru Olomouce a nevyšlo
mu to ani v Třebíči, domluvili

jsme se,“ popsal Meidlovu
cestu k Jestřábům Michal
Tomiga. „Nyní je ještě třeba
vyřešit nějaké administrativní
náležitosti a po jednom týdnu
tréninku by mohl být připraven
naskočit do zápasů. Navíc jsme
se domluvili i na jeho působení
v trenérské roli. Obdobně
jako třeba Doseděl, Peštuka či
bratři Šebkové bude působit
u jednoho z mládežnického
celku jako asistent trenéra,“
dodal Tomiga. Ten Večerníku
dále prozradil, že střídavé
starty mají v Prostějově kromě
olomouckého Chomiče i další
hráče „Mory“, brankář Sedlář
a zlínský gólman Zavadil.
Působení zadáka Stříteského,
který je hráčem Šternberku,
je zatím dohodnuto formou
měsíčního hostování. v
hledáčku pak mám ještě
jednoho obránce, ale jeho
jméno bych v tuto chvíli
neprozrazoval. Pak už by
mužstvo mělo být definitivně
hotové,“ sdělil Michal Tomiga.
-pk-.
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Týden ve znamení atletiky: v úterý na mládežnickou výšku, v neděli na tradiční VELKOU CENU

Překážky s hvězdným Svobodou, oštěp s Veselým či Fridrichem?
V areálu RG a ZŠ by měli být v neděli k vidění čeští reprezentanti
PROSTĚJOV - Tradiční největší
atletický svátek na Prostějovsku
je po roce opět tady. Již čtyřiašedesátý ročník „Velké ceny města
Prostějova“ v běhu na 110 metrů překážek a jednadvacáté
klání „Memoriálu dr. Eduarda
Rozbořila“ v hodu oštěpem mužů se
konají už tuto neděli 19. září 2010, a
to opět v areálu Reálného gymnázia
a Základní školy města Prostějova
ve Studentské ulici, kde se aktéři
tradičních závodů představí počtvrté v řadě. V minulosti se překážkáři potkávali na škváře stadionu ve
Sportovní ulici. „Na ´reálce´ je dráha s umělým povrchem, což je dnes
už přímo nutnost,“ uvedl tak trochu s rozpaky MILAN ČEČMAN,
předseda prostějovského atletického klubu a ředitel závodů. Sám si
je dobře vědom, že tradice a kvalita
představení by si zasloužila ještě daleko lepší zázemí...
Na pořádný a důstojný stánek ale atleti
a jejich příznivci marně čekají dobrých
dvacet let, během kterých se dočkali
pouze několika slibů a marných nadějí. I proto se v neděli od 14:00 hodin
všichni potkají na školním ´stadionku´, známém spíše pod zlidovělým
názvem „Chorázka“, kde tak vypuknou závody přesahující již několik
let význam prostějovského regionu.
„Přestože má dráha pouze 333 metrů,

je pro takové závody vyhovující. Má
umělý povrch, což je pro atletické závody v dnešní době nutností. Atletický
stadion SK Prostějov ve Sportovní ulici je naopak v dezolátním stavu a jeho
přes třicet roků starý škvárový povrch,
pomalu se měnící v povrch hliněný,
je nedůstojný jak pro tento mítink,
tak i pro město Prostějov,“ uvedl dále
Čečman, který již několik let bojuje
za vytvoření důstojného atletického prostředí. Zatím však marně.
„Je škoda, že Prostějov pořád
zůstává snad poslední z bývalých okresních měst, které
nemá regulérní atletický
stadion, i když již byly
vypracovány snad čtyři projekty,“
kritizuje liknavost a snad i nezájem
příslušných složek Milan Čečman.
„Pořád však věřím, že se důvěry a vůle
radních dočkáme. Je to můj celoživotní sen, přání i cíl. Bude dál dělat pro
něj maximum,“ zopakoval atletickým
příznivcům dlouholetý činovník AC
Prostějov.
Prostějovská „Velká cena 110 metrů
překážek“ má skutečně dlouholetou
tradici a od roku 1947, kdy se konal
první ročník, na něm startovala řada
vynikajících atletů, pozdějších i tehdejších reprezentantů či dokonce mistrů světa. Namátkou jmenujme legendárního Jana Mrázka, ale také Tomáše

Dvořáka v roce 1993 a Roberta
Změlíka v letech 1987 a 1992, či teď
naposledy Petra Svobodu. „Místy
bylo až neuvěřitelné, že i když se závodilo na škváře, závodníci si nacházeli cestu do Prostějova. Nejinak tomu
bude i letos, kdy je taktéž přihlášena
prakticky kompletní tuzemská špička,“ pousmál se Čečman, sám pětinásobný vítěz. „Účast přislíbil šestý muž
letošního mistrovství Evropy a obhájce loňského prvenství v novém
rekordu Petr Svoboda i většina
finalistů z domácího šampionátu včetně Krejčího a Kafky.
Přijet by měl šestinásobný
vítěz závodu Stanislav
Sajdok,“ nahlédl do startovní listiny
Milan Čečman. Finálový závod je
naplánován na 16:00 hodin a jeho favoritem by měl být Petr Svoboda. „I
v televizi prohlásil, že jeho posledním
závodem v tomto roce bude Prostějov,
takže doufáme, že skutečně přijede a
bude atakovat svůj rekordní čas 13,67
sekund z loňského roku.“ Co vůbec
láká nejlepší tuzemské překážkáře do
Prostějova? „O žádném startovném
nemůže být z naší strany ani slovo, náš
malý oddílek na něco takového nemá.
Nejsme tudíž klasickým mítinkem,
spíše těžíme z tradice. A ta prostějovská překážkářská, která vychovala
reprezentanty počínaje prvorepub-

ČASOVÝ POŘAD 64. ročníku Velké ceny města Prostějova na 110 m
překážek a 21. ročníku Memoriálu dr. Eduarda Rozbořila v hodu oštěpem
14:30 hodin
14:40 hodin
14:50 hodin
15:00 hodin
15:10 hodin

60 m překážek

F

DÁLKA ženy

VÝŠKA muži OŠTĚP ženy

mladší žákyně

60 m překážek
100 m překážek
100 m překážek
100 m překážek

F
F
F
F

DÁLKA muži

VÝŠKA ženy OŠTĚP muži - Memoriál Dr. E. Rozbořila

mladší žáci - Malá cena
starší žákyně
dorostenky
starší žáci - Malá cena

15:20 hodin
100 m ženy
15:25 hodin
100 m muži
15:35 hodin
100 m překážek
F
ženy a juniorky
15:45 hodin
110 m překážek
F
dorostenci - Malá cena
16:00 hodin
110 m překážek
F
muži - Velká cena města Prostějova
16:05 hodin
vyhlášení Velké ceny města Prostějova a Memoriálu Dr. E. Rozbořila
Vyhlašování bude prováděno vždy po ukončení disciplíny.

Vítězové Velké ceny města Prostějova
1. 1947
2. 1948
3. 1949
4. 1950
5. 1951
6. 1952
7. 1953
8. 1954
9. 1955
10. 1956
11. 1957
12. 1958
13. 1959
14. 1960
15. 1961
16. 1962
17. 1963
18. 1964
19. 1965
20. 1966
21. 1967
22. 1968
23. 1969
24. 1970
25. 1971
26. 1972
27. 1973
28. 1974
29. 1975
30. 1976
31. 1977
32. 1978

Jan Mrázek
Milan Tošnar
Jan Mrázek
Milan Tošnar
Milan Tošnar
Milan Tošnar
Jan Mrázek
Jan Mrázek
Milan Tošnar
Jan Mrázek
Jan Mrázek
Jan Mrázek
Ivo Pechar
Ivo Pechar
Milan Čečman
Jiří Černošek
Jiří Černošek
Ivan Čierny
Milan Čečman
Milan Čečman
Tomislav Němčanský
Milan Čečman
Milan Čečman
Lubomír Nádeníček
Lubomír Nádeníček
Lubomír Nádeníček
Lubomír Nádeníček
Lubomír Nádeníček
Jiří Čeřovský
Jiří Čeřovský
Petr Čech
Edo Longauer

likovým Jaroslavem Lipčíkem a pokračujíc Janem Mrázkem, Františkem
Slavotínkem, Vikim Zbožínkem a
olympijským vítězem Robertem
Změlíkem, prostě stále přitahuje naše
nejlepší borce,“ mne si ruce Milan
Čečman, který do podobné společnosti bezesporu taktéž patří. „Naštěstí
už budeme měřit třetí ročník za sebou
elektronickou časomírou, což je také
pro současnost už základ.“
O podobný husarský kousek usilují pořadatelé také v mužském hodu
oštěpem, který se už pojednadvacáté uskuteční jako Memoriál Dr. E.
Rozbořila. „Z oštěpařů by měl dorazit jak Vítězslav Veselý, tak jednáme
i s druhým reprezentantem České

Prostějov
Brno
Prostějov
Brno
Dukla Praha
Dukla Praha
Dukla Praha
Dukla Praha
Dukla Praha
Dukla Praha
Prostějov
Dukla Praha
Dukla Praha
VŠ Praha
Dukla Lipník
Zbroj. Brno
VŽKG Vítkovice
TŽ Třinec
Dukla Praha
Dukla Praha
Bohemians Praha
Dukla Praha
Slavia Praha
Zbroj. Brno
TŽ Třinec
TŽ Třinec
TŽ Třinec
TŽ Třinec
LIAZ Jablonec
LIAZ Jablonec
Slavia Praha
Dukla B. Bystrica

15,7 sec
15,0 sec
15,3 sec
14,8 sec
15,0 sec
14,8 sec
14,8 sec
14,9 se
15,0 sec
15,1 sec
15,0 sec
14,8 sec
14,8 sec
14,8 sec
14,9 sec
15,0 sec
14,8 sec
14,6 sec
14,3 sec
14,0 sec
14,4 sec
14,4 sec
14,6 se
13,9 sec
13,9 sec
13,8 sec
14,0 sec
14,0 sec
14,0 sec
14,2 sec
14,3 sec
14,2 sec

republiky na letošním mistrovství
Evropy Petrem Frydrychem a dalším osmdesátimetrovým borcem
Vadlejchem. Všichni jsou ze skupiny
Jana Železného a pokud nepojedou
do Německa, přijedou do Prostějova,“
sdělil Čečman. Chybět by ve startovní
listině oštěpařů neměl ani doyen posledních ročníků Patrik Landmesser
z Nového Města nad Metují či loňský
vítgěz Viktor Čepák.
Diváci se tak mají určitě na co těšit.
Bitvy se dají očekávat také v dalších
závodech, když ten první vypukne ve
14:00 hodin. Kromě dvou hlavních
disciplín jsou na programu i „Malé
ceny“ dorostenců na 110 m překážek, starších žáků na 100 m překážek,

Už tuto sobotu se bude znovu jezdit na kolečkových bruslích

Letos premiérově také v Kroměříži
PROSTĚJOV - V letošním roce
již druhý den D všech přívrženců
kolečkových bruslí je doslova
přede dveřmi. Tuto sobotu 18. září
2010 se tradičně v úseku Severní
obslužné (za Víceúčelovou halouZS a Nemocnicí) uskuteční v
Prostějově další „Sportovní den na
kolečkách“ - pojede se druhé kolo
6. ročníku „O pohár starosty města
Prostějova“, který znovu připravil

Adrenalinsport klub Prostějov ve
spolupráci s FK Dukla Prostějov.
Jestliže tedy máte rádi in-line bruslení
a provozujete tuhle zábavu na
rekreační či dokonce výkonnostní
úrovni, pak se vám otevírá jedinečná
příležitost! „Zveme opravdu všechny
nadšence kolečkových bruslí,“
vzkazuje Jaroslav Koribský, hlavní
organizátor akce. Ten se svými
pobočníky připravil i jednu zásadní

novinku. Prostějovskému klání totiž
bude předcházet premiérový závod
v Kroměříži! „V budoucnu bychom
chtěli etablovat i do dalších sousedních
měst jako Olomouc, Přerov či
Vyškov,“ prozrazuje Koribský.
„Kroměřížské závody budou zajímavé
především tím, že akce proběhne na
nově zrekonstruovaném Hanáckém
náměstí a samotné závody odstartují až v
sedmnáct hodin, což znamená, že hlavní
klání na deset a jednadvacet kilometrů se
pojede už za umělého osvětlení,“ sdělil
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku,
který se stal mediálním partnerem
závodů v obou městech, Jaroslav
Koribský. V Prostějově je oficiální start
naplánován na sobotu 18. září ve 13:00
hodin, prezentace závodníků započne
o dvě hodiny dříve. „Z tohoto důvodu
bude také stejně jako v minulých letech
na severní obslužné komunikaci,
kde závody proběhnou, dopravně
uzavřen úsek od zimního stadionu po
novou nemocnici, a to od deseti do
devatenácti hodin,“ informuje hlavní
organizátor. „Na jezdce nejrůznějšího
věku i pohlaví opět čeká trať vedená po
asfaltové komunikací, která je rovinatá
bez jakéhokoliv převýšení. Hlavní
závod na deset a jednadvacet kilometrů
odstartuje v šestnáct hodin,“ podal další
základní informace hlavní organizátor
s tím, že letošní ročník je mnohem víc
zaměřen sportovním směrem. „Už
v minulém roce přijela spousta inlineových závodníků z celé republiky
a očekáváme je i teď. K dispozici
budeme mít časomíru, což je vždy alfou
a omegou úrovně podobných klání.
V případě velkého počtu startujících
budou účastníci závodu rozdělení do

několika bloků,“ uvedl Koribský s tím,
že seniorskou kategorii tvoří jezdci
narození v roce 1992 a dříve, následuje
pravidelné rozdělení po dvouletém
horizontu až k pětiročním začátečníkům.
Volně příchozí se mohou po ukončení
závodů zúčastnit volné jízdy po okruhu.
V prvním dílu se na prvomájový den
radoval z prvenství na nejdelší trati
Lukáš Trnavský, necelých jedenáct
kilometrů zvládl nejlépe Richard
Kapsa. nejrychlejší ženou se stala
Nicol Hrušková. Na startu se objevil
mimo jiné také Svatopluk Sladký, vítěz
celorepublikového seriálu in-lineových
závodů na 10 kilometrů z roku 2008.
Ve startovních listinách devíti kategorií
se nakonec i přes počáteční nepřízeň
počasí takřka objevila avizovaná stovka
závodníků. „Závodit samozřejmě
nikoho nenutíme, ale byli bychom moc
rádi, kdyby lidi překonali zbytečný
ostych a přišli si parádně zabruslit.
Snad vyjde počasí a u lidí vyhraje touha
po zdravém pohybu nad pohodlností
či zbytečnou stydlivostí. Každému
zájemci o účast doporučuji vzít si sebou
povinnou ochrannou přilbu, chrániče
na lokty i kolena, rukavice, občerstvení
a dobrou náladu,“ láká jezdce na trať
Jaroslav Koribský.
„Jako doprovodný program plánujeme
znovu atrakce jako sedmimílové
boty, trampolína, dětská čtyřkolka,
možnost zapůjčení kolečkových bruslí
s poradenstvím, hudební doprovod
a další zajímavé ukázky. V případě
příznivého počasí je v plánu ukázka
pilotáže motorových padáku a ultra
lehkého vrtulníku. Pochopitelně nebude
chybět ani výborná in-linová atmosféra
moderovaná „DJ“ Kamilem ve

Program SPORTOVNÍHO DNE
NA KOLEČKÁCH - SOBOTA 18. 9. 2010
Vypište kupón, vystřihněte i s plakátkem a
doneste na závody
Jméno a příjmení:

.......................................................................................

Telefonní kontakt:

.......................................................................................



Vyhrát můžete ZÁJEZD DO ŘECKA!

od 11:00 hodin
prezentace závodníků
10:00 - 12:50 volné bruslení, prohlídka tratě
13:00 - 13:05 oficiální zahájení závodů
13:10 - 13:20 závod začátečníci 400 m
13:25 - 13:35 závod na 800 m junioři E a F
13:40 - 14:00 závod na 1.200 m junioři C a D
14:30 - 14:50 závod na 2.400 m junioři B
15:10 - 15:40 závod na 4.800 m junioři A
15:50 - 16:00 vyhlášení vítězů závodu na: 400, 800, 1.200, 2.400 a 4.800 m
16:00 - 18:00 závod na 10 a 21 km - senioři (hromadný start)

poluprácisMikim
Volněpříchozísepo
spolupráci
s Mikim. Volně
příchozí se po
ukončení závodů mohou zúčastnit volné
jízdy po závodním okruhu. Záštitu na
těchto závodech převzal starosta města
Prostějov Jan Tesař,“ dodal za pořádající
Adrenalinsport klub J. Koribský.
Přihlásit se můžete elektronicky na
adrese falconair@quick.cz, t el.: 776
892 962 nebo 731 659 878. Odeslání
elektronické on-line přihlášky je
nutno učinit do 17. září 2010 do
15:00 hodin. Více informací získáte
na www.adrenalinsport.cz , nebo v
příštím vydání Večerníku!
-pk-

33. 1979
34. 1980
35. 1981
36. 1982
37. 1983
38. 1984
39. 1985
40. 1986
41. 1987
42. 1988
43. 1989
44. 1990
45. 1991
46. 1992
47. 1993
48. 1994
49. 1995
50. 1996
51. 1997
52. 1998
53. 1999
54. 2000
55. 2001
56. 2002
57. 2003
58. 2004
59. 2005
60. 2006
61. 2007
62. 2008
63. 2009
64. 2010

Julius Ivan
Julius Ivan
Julius Ivan
Jiří Čeřovský
Jaroslav Walach
Jiří Hudec
Jan Brož
Petr Obdržálek
Robert Změlík
Pavel Šáda
Jiří Hudec
Igor Kováč
Igor Kováč
Robert Změlík
Tomáš Dvořák
Pavel Bureš
Viktor Zbožínek
Igor Kováč
Jan Grabmüller
Pavel Bureš
Ladislav Burdel
Ladislav Burdel
Ladislav Burdel
Stanislav Sajdok
Stanislav Sajdok
Petr Svoboda
Stanislav Sajdok
Stanislav Sajdok
Stanislav Sajdok
Stanislav Sajdok
Petr Svoboda
?????

Dukla B. Bystrica
Dukla B. Bystrica
Dukla B. Bystrica
Dukla B. Bystrica
TŽ Třinec
VŠ Praha
Poldi Kladno
Dynamo Pardubice
Vítkovice
Dukla Praha
VŠ Praha
Sparta Praha
Sparta Praha
Dukla Praha
Dukla Praha
AK Zlín
Olymp Praha
Dukla B. Bystrica
Slavia Praha
AK Zlín
Dukla Praha
Dukla Praha
Dukla Praha
TŽ Třinec
Dukla Praha
JE Dukovany
Dukla Praha
Dukla Praha
Dukla Praha
Dukla Praha
Dukla Praha

mladších žáků na 60 m překážek a
také rámcové závody včetně mužské a ženské stovky, dálky, výšky či
ženského oštěpu. Celé klání pořádá
ATLETICKÝ KLUB PROSTĚJOV
pod záštitou Města Prostějova a OS
ČSTV v Prostějově. Jeho čestným
hostem bude olympijský vítěz v de-
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14,4 sec
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13,8 sec
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13,9 sec
13,91 sec
14,10 sec
13,67 sec

setiboji z Barcelony 1992 Robert
Změlík, který je se svojí firmou STAR
LIFE sponzorem překážkářského
závodu a bude tak předávat cenu
tomu nejrychlejšímu v cíli. Bude to
Svoboda, či snad Sajdok? Nebo někdo
další? Přijďte se v neděli odpoledne
podívat na vlastní oči!
-pk-

Komise pro mládež a tČlovýchovu pĜi radČ mČsta ProstČjova a Atletický klub ProstČjov
poĜádají

3. roþník ProstČjovské výšky 2010
Místo: Školní hĜištČ ZŠ a RG ProstČjov Studentská 4
Datum: úterý 14. záĜí 2010
SoutČží se v kategoriích:
- základní školy:
Družstvo tvoĜí 3(2) mladší žáci a 3(2) mladší žákynČ
Žáci mladší 6. a 7. tĜída - 3 mohou startovat - zapoþítává
se výsledek dvou lepších závodníkĤ
ŽákynČ mladší 6. a 7. tĜída - 3 mohou startovat - zapoþítává se výsledek dvou lepších závodníkĤ
Družstvo tvoĜí 3(2) starší žáci a 3(2) starší žákynČ
Žáci starší 8. a 9. tĜída - 3 mohou startovat - zapoþítává se výsledek dvou lepších závodníkĤ
ŽákynČ starší 8. a 9. tĜída - 3 mohou startovat - zapoþítává se výsledek dvou lepších závodníkĤ
- stĜední školy a uþilištČ:
Družstvo tvoĜí 3(2) dorostenci a 3(2) dorostenky.
Dorostenci rok nar. 1990 a ménČ - 3 mohou startovat - zapoþítává se výsledek dvou lepších závodníkĤ
Dorostenky rok nar. 1990 a ménČ- 3 mohou startovat - zapoþítává se výsledek dvou lepších závodníkĤ
Vyhodnocení - první tĜi v každé kategorii obdrží diplom a medaili
- první tĜi družstva škol obdrží diplom a pohár
Pro soutČž družstev škol se poþítají výkony dvou lepších v kategorii a jejich souþet v cm. PoĜadí
se urþí podle dosažených centimetrĤ !!!!!!!
ýasový poĜad:

8:00 - 8:30 prezentace ml. žactva
9:00
skok vysoký mladší žáci a mladší žákynČ
9:30 - 10.00 prezentace staršího žactva
10.30
skok vysoký starší žáci a starší žákynČ
11.00 - 11.30 prezentace dorostu
12.00
skok vysoký dorostenci a dorostenky
ýasový poĜad je orientaþní a vyhlášení probČhne vždy po ukonþení soutČže dané kategorie.
Za poĜadatele:
Mgr. Michal Müller
komise mládeže MČsta ProstČjova

Milan ýeþman

Ing. Jaroslav Volf

Ĝeditel závodĤ

hlavní rozhodþí

Motorové padákové kluzáky na Hanáckém nebi

O víkendu začne na letišti ve Stichovicích mistrovství ČR
PROSTĚJOV-STICHOVICE
- O uplynulém víkendu, tj.
od pátku 10. do neděle 12.
září, se na letišti v ProstějověStichovicích uskutečnil již
druhý ročník celostátního
setkání příznivců motorového
paraglidingu s názvem
„Hanácky kolečko 2010“.
Nadcházející víkend společně
s celým následujícím týdnem
pak na stejném místě proběhne
Mezinárodní mistrovství
České republiky v motorovém
paraglidingu! Organizátorem
obou akcí je místní Paramotor
klub Prostějov.
„Cílem akce bylo hlavně
zajistit pilotům z celé republiky
pohodové polétání po okolí
našeho města s možností
pořízení leteckých snímků
okolních památek, hlavně zámků
v Prostějově, Plumlově, Ptení,
Laškově, Čechách pod Kosířem
a Náměšti na Hané. V neposlední
řadě pak také představí toto
zajímavé letecké odvětví široké
veřejnosti,“ uvedl Stanislav
Lukeš, předseda Paramotor
klubu Prostějov. „Akce proběhla
také jako přípravný kemp právě
pro nadcházející mezinárodní
mistrovství České republiky
v motorovém paraglidingu, které
začne na letišti ve Stichovicích

tuto sobotu 18. září a po
týdenním soutěžním zápolení
bude ukončeno slavnostním
vyhlášením výsledků o týden
později v sobotu 25. září,“
prozradil Lukeš.
Přístup na letiště je možný
z ohrozimské silnice od areálu
Forte, parkování aut je na
vyhrazeném parkovišti a pohyb
osob z důvodu leteckého provozu
pouze ve vyhrazeném prostoru
okraje letiště. „Občerstvení
pro účastníky i návštěvníky
je zajištěno, pěkné počasí pak

objednáno,“ dodal s úsměvem šéf
Paramotor klubu. „Poděkování
za pomoc při zabezpečení
akce patří našim sponzorům:
Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, Městu Prostějov, firmě
INSTA CZ s.r.o., GEODEZIE
Prostějov a místnímu Aeroklubu
i Deltaklubu Stichovice,“ vzkázal
Stanislav Lukeš s tím, že členové
Paramotor klubu Prostějov na tuto
výjimečnou akci srdečně zvou
do Stichovic všechny příznivce
leteckých a adrenalinových
sportů.
-pk-

VZHŮRU DO NEBES. Prostějovské letiště v části Stichovice patří v těchto dnech
paraglidingu. Už o víkendu tam dokonce v tomto zajímavém odvětví začíná tuzemský šampionát.
Foto: archív Paramotor klubu Prostějov

Nohejbal, Požární sporty
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Nohejbalové týmy Prostějova zakončily své dlouhodobé části
Muži se zachránili, dorostenci bojují o další extraligové finále!
PROSTĚJOV - Na přelomu srpna
a září ukončily svoji základní část
týmové soutěže nohejbalových družstev.
Prostějovský oddíl TJ Sokol I upřel
pozornost stejně jako loni k výkonům
a výsledkům druholigového „A“-týmu
i extraligových dorostenců, jenž po roce
usilují o titul. Přestože muži nespravili
dojem z rozporuplné a nikterak
povedené sezony, příslušnost k třetí
nejvyšší soutěži uhájili. Dorostenci sice
nejdříve naprosto jednoznačně přehráli
své dva úhlavní soky a konkurenty v
boji o zlato, avšak vstup do vyřazovací
části už jim herně tolik nevyšel. I tak se
ale včera mohli těšit z prvního vítězství v
sérii proti Českým Budějovicím a již tuto
neděli na jihu Čech.

Muži sice nevyhráli,
přesto se ve druhé lize
objeví i příští rok
Muži TJ Sokol I Prostějov sice v
závěru základní části skupiny „B“
druhé nohejbalové ligy už nebodovali,
přesto se mohli těšit z udržení soutěže.
V posledních dvou kolech však
zaznamenali dvě porážky. Nejdříve
koncem srpna podlehli v Bedřichově
3:6, když body Prostějova získaly
dvojice Drobil - Pluháček a trojice
Klaudy – Pluháček - Valenta i Drobil
- Husařík - P. Nový. Hned následující
víkendovou sobotu, tj. 4.září 2010
odehrál celek mužů Sokola I závěrečný
zápas v Modřicích s tamním „béčkem“,

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA „B“
14. kolo: NK Bajda Kroměříž - TJ Sokol Třebíč 5:5, PKS okna
Žďár nad Sázavou - NK Climax Vsetín „B“ 6:0, TJ Sokol SDS
Exmost Modřice „B“ - TJ Sokol I Prostějov 6:2, TJ Spartak
MSEM Přerov - TJ Sokol Bedřichov 6:1
KONEČNÁ TABULKA
1. TJ Spartak MSEM Přerov
14 12
1 1
81:31 25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. PKS okna Žďár nad Sázavou 14
9
3 2
72:50 21
3. TJ Sokol Bedřichov
14
9
0 5
62:52 17
4. NK Bajda Kroměříž
14
6
3 5
65:61 15
5. NK Climax Vsetín „B“
14
5
1 8
50:61 11
6. TJ Sokol I Prostějov
14
4
1 9
45:65
9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. TJ Sokol SDS Exmost Modřice „B“14 3
2 9
48:68
8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. TJ Sokol Třebíč
14
1
3 10
40:75
4
Poznámka: vítěz zamíří do kvalifikace o postup do 1.
ligy, předposlední celek čeká baráž o uhájení druholigové

v němž prohrál 2:6. Body tentokrát
ukořistili pouze Valenta v singlu
a trojice Husařík - Valenta Pluháček. Oba zápasy tedy
naštěstí již neměly vliv na
celkové pořadí v tabulce,
kde družstvo Prostějova
skončilo na 6. místě a vyhnulo
se tak nepříjemné baráži playout o udržení v soutěži. „Bilancování
soutěže bude provedeno vedením
nohejbalového oddílu až po ukončení
všech soutěží nohejbalu, ale faktem
zůstává, že mužům se nepodrželo
posunout výkonnostně dopředu, ba
naopak v letošní sezoně mají mnohem
horší umístění, než jako nováček
soutěže před rokem, kdy obsadili
čtvrtou příčku a až v samotném závěru
jim unikly zápasy play-off o postup do
první ligy,“ konstatoval Richard Beneš,
předseda nohejbalového oddílu TJ
Sokol I Prostějov.
Dorost na závěr
zdemoralizoval Karlovy
Vary i pražskou Kotlářku!
O co větší zklamání je u družstva mužů,
o to příjemnější podívaná je na letošní
soutěž dorostenců Sokola I Prostějov
v extralize. V neděli 29. srpna odehrál
tým předposlední zápas soutěže na
horké půdě v Karlových Varech,
kde se mu podařilo po vynikajícím
výkonu celého družstva zvítězit
6:3, když body si připsali: dvakrát
dvojice Pacejka – Valenta, jednou
Anděl - Štěpánek, dále trojice Valenta
- Anděl - Brabec a Drobil, Pacejka,
Rosenberk a v neposlední řadě singlista
Valenta. Hned následující neděli 5.
září se dorostencům podařil skutečně

husarský kousek, když v rozhodujícím
zápase o první místo v základní části
dlouhodobé soutěže doslova
smetli a navíc na jejich domácí
půdě věčného a těžkého rivala
SK Kotlářku Praha 6:1 a
vybojovali si tak po základní
části vytoužené 1. místo a tím
snadnější postup do semifinálové
série play off! O body se za Prostějov
podělili dvojice Drobil - Rosenberk,
Anděl - Štěpánek a Valenta - Pacejka,
dále dvakrát trio Drobil - Pacejka Rosenberk a nakonec singlista Valenta.
Na první výhru v play off se
ale Prostějov nadřel...
A jelikož sezona nečeká, hned další
týden po skončení základní části
spustily svůj kolotoč vyřazovací
zápasy. Pořadí po čtrnácti kolech určilo
mladým nohejbalistům Prostějova za
soupeře stále se lepší a nebezpečný
tým Dynamo České Budějovice.
V prvním semifinálovém duelu
série play off přivítal výběr Sokola I
Jihočechy na hodovou neděli 12. září
2010 na svém dvorci u sokolovny.
Tyto zápasy play-off se hrají již bez
třetí vložené dvojice na pět vítězných
bodů v utkání. Prostějovský tým začal
utkání velmi dobře, když nejúdernější
dvojka Valenta - Pacejka zvítězila dle
očekávání 2:0 na sety. Vzápětí ovšem
dvojice Rosenberk - Drobil zbytečně
prohrála a stav souboje byl srovnaný na
1:1. Ani trojice zápas nerozhodly, hráči
Sokola I ve složení Drobil - Rosenberk
- Pacejka dle očekávání vyhráli, ovšem
celkové skóre zápasu srovnala hostující
trojice, která přehrála domácí sestavu
Anděl - Valenta - Brabec se střídajícím

Štěpánkem. Stav na ukazateli byl tedy
opět smírný 2:2. Po prohraném singlu
Valenty se dokonce České Budějovice
ujaly v zápase vedení - 2:3! A pro
domácí dorostence mohlo být o chvíli
později ještě hůř, neboť úderná sestava
Pacejka - Drobil - Rosenberk hladce
prohrála první set dalšího duelu... Ve
druhém naštěstí jen stěží zvítězila o
jediný míč a díky chybám hostů ve
třetím dějství srovnala skóre zápasu
na 3:3. Mladý celek Budějovic se
ovšem nevzdal a ve druhé trojici opět
zvítězil, čímž šel opět, ale naposledy
do vedení - 3:4. Závěrečné dvě dvojice
totiž už proběhly pod taktovkou
domácího celku a družstvo Sokola
I Prostějov se tak po těsné výhře 5:4
ujalo v semifinálové sérii vedení 1:0 na
zápasy. Odveta se bude hrát tuto neděli
v Českých Budějovicích.
„Přístupem většiny hráčů jsem velmi
zklamán,“ láteřil po střetnutí i přes
vítězný konec Richard Beneš, lodivod
dorostenců Prostějova. „Kluci snad
očekávali, že se ambiciozní soupeř
porazí v takovém v zápase sám, ale
takto se semifinále nejvyšší soutěže
nehraje! Z jednotlivců si své splnili
i uhráli pouze Pacejka na smeči a
všestranný Rosenberk, jehož naštěstí
v rozhodujícím zápase výborně
doplnil do té doby velmi průměrný
Tomáš Drobil,“ neskrýval zklamání
nad výkonem většiny svých oveček
Beneš. Poté už smířlivěji dodal: „Jsem
přesvědčen, že další zápas semifinále
již bude pouze jeden a náš celek tak
počtvrté v řadě vybojuje Prostějovu
účast ve finále nejvyšší dorostenecké
soutěže. Máme přece jen vyšší
hráčskou kvalitu a na jihu Čech nic
nepodceníme,“ vzkazuje.
-pk-
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BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA
nehlášený výsledek 13. kola: TJ Sokol Vynk Horaždovice
Hapon - TJ Solidarita Praha 6:1
14. kolo: NK Elna Počerady - TJ Sokol Vynk Horaždovice
Hapon 3:6, TJ Dynamo České Budějovice - TJ Solidarita Praha
5:5, SKP Žďár nad Sázavou - SK Liapor Witte Karlovy Vary 6:0,
SK Kotlářka Praha - TJ Sokol I Prostějov 1:6
PLAY OFF
1. semifinále: TJ Sokol I Prostějov - TJ Dynamo České Budějovice
5:4, SK Kotlářka Praha : SK Liapor Witte Karlovy Vary nehlášeno
PLAY-OUT
TJ Solidarita Praha - NK Elna Počerady nehlášeno, SKP Žďár
nad Sázavou - TJ Sokol Vynk Horaždovice Hapon nehlášeno
KONEČNÁ TABULKA
1. TJ Sokol I Prostějov
14 13
1 0
83:17 27
2. SK Kotlářka Praha
14 12
1 1
78:25 25
3. SK Liapor Witte Karlovy Vary 14
8
0 6
58:57 15
4. TJ Dynamo České Budějovice 14
6
1 7
57:59 13
5. TJ Solidarita Praha
14
5
2 7
48:66 12
6. SKP Žďár nad Sázavou
14
3
2 9
42:72
8
7. TJ Sokol Vynk Horaždovice Hapo14
3
1 10
44:71
7
8. NK Elna Počerady
14
2
0 12
32:75
4

PŘÍŠTÍ PROGRAM
PLAY OFF
2. semifinále, neděle 19. září 2010, 12:00 hodin: TJ Dynamo
České Budějovice - TJ Sokol I Prostějov, SK Liapor Witte
Karlovy Vary - SK Kotlářka Praha
PLAY-OUT
2. semifinále, neděle 19. září 2010, 12:00 hodin: NK Elna
Počerady - TJ Solidarita Praha, TJ Sokol Vynk Horaždovice
Hapon - SKP Žďár nad Sázavou (12:00)

V sobotu vyvrcholí Velká cena Prostějovska v požárním útoku

Rébusy před posledním dílem: Proběhne „závěrečná“ v Nové Dědině, či v Lipové?
Uhájí oslabený tým žen Otaslavic první příčku? A budou startovat hasičky z Krumsína?
PROSTĚJOV - Zahoďte veškeré
zábrany, namasírujte si svaly
a najděte poslední zbytky sil.
Vrchol premiérového ročníku
„Velké ceny Prostějovska 2010“
v požárním útoku je tady! Už tuto
sobotu poznáme první šampióny
a šampiónky zbrusu nového
desetidílného seriálu, který svoje
představení zahájil ještě v první
polovině června v Lipové, aby
napsal svoji závěrečnou tečku
tuto sobotu 18. září na hřišti v
Soběsukách. I tam by se opět
měla sjet dvacítka mužských
týmů a sexteto ženských
družstev. V čele průběžného
pořadí se prozatím nadále drží
hasiči z Nové Dědiny, na vrcholu
ženského žebříčku ční hasičky
z Otaslavic, které ovládly hned
čtyři poslední dějství. Celkově
přitom triumfovaly již šestkrát,
dvě výhry zaznamenala Lipová,
jednu Krumsín. Mnohem
vyrovnanější klání jsou k vidění
v mužském poli, z něhož ani
jeden tým nedokázal vyhrát
alespoň třikrát. Na dvě první
místa dosáhli hasiči z Nové
Dědiny, Lipové, Stražiska a
také Plumlov, který však nebyl
v úvodním dějství, ani v tom
devátém do celkového pořadí
klasifikován. Jednu výhru má
na kontě výběr Olešnice „X“.

Závěrečný. v pořadí desátý
závod VCP začne v Soběsukách
ve 13 hodin a k vidění zcela jistě
budou dramatické a skutečně
zajímavé věci... Rezervace
startovní listiny probíhá již
v těchto dnech tradičně na
internetových stránkách www.
vcprostejovska.cz , kde také
najdete veškeré další podrobné
informace k soutěži. Chybět
u vyvrcholení nebude ani
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
který je hlavním mediálním
partnerem prvního ročníku

h
ič kéh
á l í
hasičského
zápolení,
které si již záhy získalo
velkou popularitu nejen
mezi samotnými účastníky,
ale jednotlivá kola se těší i
nemalé podpoře příznivců.
Nejinak tomu bude určitě v
Soběsukách. Proto neváhejte
a přijeďte taky! V tomto čísle
našeho týdeníku se ještě krátce
ohlédneme za posledními dvěma
„odstříkanými“ závody ve
Vícově a Stražisku.

Pořadí 8. závodu „O pohár starostky obce Vícov“
MUŽI: 1. Lipová „A“ 18,35 sekund, 2. Stražisko 18,65, 3. Bílovice 18,97,
4. Nová Dědina 19,12, 5. Loučany 19,56, 6. Krumsín 19,64, 7. Vícov 20,46,
8. Soběsuky 20,47, 9. Lipová „B“ 21,02, 10. Dětkovice „A“ 21,42, 11.
Čelechovice na Hané 22,12, 12. Ptení 26,56, 13. Brodek u Konice 27,70,
14. Dětkovice „B“ 32,06, Seloutky, Niva, Horní Štěpánov neklasifikováni
ŽENY: 1. Otaslavice 19,25, 2. Krumsín 19,94, 3. Dětkovice 24,80, 4.
Seloutky 27,49, 5. Soběsuky 34,24, 6. Lipová 43,44

Vícov ovládli
Lipová a Otaslavice
Do Vícova se všichni aktéři sjeli
poslední srpnovou sobotu. Na
závodníky čekala skvěle připravená
trať s velkým převýšením, a aby to
neměly týmy moc lehké, domácí
pořadatelé vypůjčili ještě těžké terče
z Nivy. Vzhledem k tomu, že k tomu
foukal ještě hodně silný boční vítr,
mohli se diváci těšit na zajímavý závod.
Ve Vícově jsme také zaznamenali
obrovské zlepšení v organizaci
závodu. Firma KS Video
za osobní účasti jednoho z
m
majitelů
Lukáše Kovaříka
za
zajistila
kvalitní zvuk,
zasvěcený komentář
ze sebe sypal dvorní
moderátor hasičských
soutěží na Prostějovsku,
všem známý šoumen David
Slavíček z Dětkovic. Soutěže
se zúčastnilo sedmnáct družstev
mužů a šest celků žen, které
osobně přivítala starostka obce Vícov
Jana Rozsívalová. Jako první se na
start postavili borci ze Stražiska, kteří
potřebovali odjet na závod Extraligy
ČR do Žernovníka na Blanensko. A
hned převedli čas (18,65 vteřin), který
byl nakonec jen jednou překonán.
Další z favoritů Loučany šly na útok
opatrně, což jim vyneslo pátou pozici.
Nezadařilo se „A“-týmu Dětkovic, ani
Krumsínu. Naopak družstvo Lipové
prokázalo znalost trati, na níž během
roku trénuje a byl z toho výkon dne a
vítězný čas 18,35. Potom se už čekalo
víceméně pouze na lídra soutěže z
Patron Velké ceny
Prostějovska v požárním
útoku v kategorii mužů

Pořadí 9. závodu
„O putovní pohár starosty obce Stražisko“
MUŽI: 1. Plumlov 18,00, 2. Lipová 18,88, 3. Horní Poříčí 18,91, 4. Bílovice
19,00, 5. Niva 19,80, 6. Nová Dědina 19,94, 7. Žernovník 20,65, 8. Horní
Štěpánov 20,96, 9. Vícov 21,11, 10. Dětkovice „B“ 21,38, 11. Soběsuky
21,39, 12. Brodek u Konice 22,05, 13. Domamyslice 24,65, 14. Čelčice
26,65, 15. Ptení 29,21, 16. Čelechovice na Hané 29,27, 17. Krumsín 32,39,
18. Loučany 35,86, Stražisko, Dětkovice „A“, Pamětice neklasifikováni
ŽENY: 1. Otaslavice 19,62, 2. Stražisko 20,71, 3. Krumsín 20,73, 4.
Dětkovice 21,10, 5. Lipová 24,96, 6. Soběsuky 31,58
Průběžné pořadí Velké ceny Prostějovska 2010 po 9. kole:
MUŽI: 1. Nová Dědina 129 bodů, 2. Lipová „A“ 115, 3. Bílovice 104, 4.
Stražisko 88, 5. Dětkovice „A“ 79, 6. Vícov 79, 7. Loučany 65, 8. Krumsín
61, 9. Niva 55, 10. Soběsuky 47, 11. Čelechovice na Hané 43, 12. Brodek u
Konice 27, 13. Horní Poříčí 26, 14. Horní Štěpánov 23, 15. Dětkovice „B“
22, 16. Olešnice „X“ 20, 17. Domamyslice 17, 18. Ptení 15, 19. Břevenec,
Seloutky a Pamětice všichni 10, 22. Benkov 9, 23. Cholina, Určice a
Plinkout všichni 8, 26. Drnovice 7, 27. Čelčice 6, 28. Myslejovice 3, 29.
Maršovice, Kelčice, Plumlov, Lipová „B“, Hrochov, Haňovice a Ostrov u
Macochy nebodovali
ŽENY: 1. Otaslavice 66, 2. Krumsín 61, 3. Dětkovice 58, 4. Lipová 43, 5.
Soběsuky 32, 6. Stražisko 9, 7. Seloutky 7, 8. Ostrov u Macochy, Hodějice,
Drahany a Otinoves nebodovaly.
-pk-

Patronka Velké ceny
Prostějovska v požárním
útoku v kategorii žen

Nové Dědiny, která si zkušeným výkon
zajistila čtvrté místo. Pořadím ještě chtěl
zamíchat domácí Vícov, kterému se v
poslední době hodně daří a málem se
to povedlo. Slušný výkon ale nakonec
stačil „jen“ na sedmou příčku. A tak na
bronzový stupínek vystoupily Bílovice.
Po krátké přestávce začala soutěž žen.
Jak celý den počasí drželo, na začátku
ženské kategorie začalo foukat a navíc
pršet. Jako první se na start postavilo
aktuálně vedoucí družstvo z Dětkovic,
které ovšem útok nezvládlo a bylo
jasné, že postavení lídra neudrží.
Druhý Krumsín dosáhl
výborného času a čekalo se,
co hned po nich předvedou
holky z Otaslavic. Parádní
útok nakonec přinesl nejlepší
sestřik dne časem 18,72 s a
první místo, které se jen stvrdilo,
když děvčata z Lipové nepotvrdila
výborný výkon z Nivy, kde vyhrála.
„Závod ve Vícově se vydařil po
všech stránkách. Pořadatelé si vzali
poučení z minulých let a ukázali,
jak může kvalitní zvuk a komentář
závodu soutěž posadit úplně někam
jinam,“ poznamenal Martin Ošťádal,
jeden ze spoluzakladatelů Velké ceny
Prostějovska v požárním útoku a člen
její rady.
Stražisko vítěze neurčilo
Hned další víkend a první záříjovou
sobotu se ekipa hasičských nadšenců
sjela do Stražiska, kde se uskutečnilo
předposlední, deváté kolo Velké
ceny Prostějovska. Stražisko patří
tradičně mezi nejkvalitnější závody
seriálu, což pořadatelé chtěli potvrdit
také letos a závodníkům i divákům
připravili tradičně skvělé občerstvení,
mezi nímž nechyběl guláš, selátko
na roštu, ani dobroty z udírny...
Moderování závodu se ujal Radim
Lukáš, hlavním rozhodčím byl Petr
Doseděl. Po slavnostním nástupu se
mohla soutěž naplno rozjet, ale co
čert nechtěl, již před prvním útokem
začalo pršet a bylo jasné, že ti, kteří
budou startovat v první desítce, budou
ve výhodě. Trať na Stražisku je navíc
dost do kopce, takže v kombinaci s
deštěm se očekával velmi dramatický
a zajímavý závod. Jako první se na
start postavily netradičně Bílovice,
které předvedly moc pěkný útok a
časem rovných 19,00 vteřin nasadil
laťku hodně vysoko. Další družstva
se sice nevyhnula větším či menším
výpadkům a tak se na vrchol dostal
až celek se startovním číslem 7,
kterým byla Lipová s časem 18,88
s. Průběžně druhý tým celkového
pořadí tak dal jasně najevo, že boj o
celkové prvenství ještě nevzdává!
Také Krumsín v improvizovaném
složení zakolísal a tak na další změnu
v horních patrech průběžného pořadí

si museli diváci počat, než vyrazil
na start další zástupce blanenského
okresu, Horní Poříčí. Čas 18,91 s
zařadil tento tým na průběžné druhé a
celkové třetí místo. Jako číslo šestnáct
se na start postavil vedoucí tým z
Nové Dědiny. Profesorsky provedený
zajišťovací pokus zastavil časomíru
na čase 19,94 s (6. místo - pozn.red.)
a bylo jasné, že na vítěze Velké ceny
Prostějovska si budeme muset počkat
až do posledního závodu. V té chvíli už
docela dost pršelo... Na start se postavil
extraligový Plumlov a nikoho nenechal
na pochybách, že kvalitnímu týmu
nevadí ani déšť, ani podmáčená trať,
natož tak kopec. Časomíra se zastavila
na čase 18,00s, vlevo dokonce 17,56s,
což byl nejlepší sestřik dne. Plumlov
bral první místo, nikoliv však body.
Plumlováci se již tradičně neúčastní
nástupů, proto vždy skončí bez bodů.
Kluci tentokrát odjížděli na noční
závody do Telče, Stražisko pro ně bylo
pouze zastávkou. Pak ještě z ničeho
nic překvapila Niva, kterou čas 19,80
sekund katapultoval až na páté místo.
Jako poslední se na start postavilo
domácí Stražisko, ale jednak kvůli
technickým potížím a pak také skrz
vlastní chyby, jejich útok skončil dřív,
než vůbec začal... Z vítězství se tedy
těšili Plumlovští, z největšího rance
bodů pak Lipová. Po krátké přestávce
se mohla rozběhnout soutěž žen. V
celkovém pořadí dělí první tři týmy
od sebe pouhý bod, proto se dal opět

očekávat souboj nervů. Ještě předtím
zavítala do areálu jako správná
patronka kategorie žen také senátorka
Božena Sekaninová, která už viděla v
akci domácí hasičky, které předvedly,
že umí a čas 20,71s znamenal druhé
místo a pořádně také zamíchal
celkovým pořadím. Následně celkově
třetí Dětkovice dokončily v čase 21,10
s., lídryně z Otaslavic pak časem
19,62 s skočily na první místo, byť
u toho byly mírné diskuse v otázce
pravidel. Na bronzovou příčku se
pak dostaly ženy z Krumsína, které
dosáhly jen o dvě setiny horšího času
než domácí výběr. Lipová a Soběsuky
se potom s nepříliš povedenými útoky
zařadily s uctivým odstupem za první
čtyři družstva. Závod ve Stražisku tak
nakonec neurčil vítěze Velké ceny
Prostějovska ani v jedné kategorii a
rozuzlení nás tak čeká až na posledním
závodě v Soběsukách.

Jak to vidí Martin
Ošťtádal?
„Sobotní poslední kolo Velké ceny
Prostějovska bude nabízet hodně
zajímavou podívanou. Ani v jedné
kategorii není rozhodnuto o celkovém
vítězi. V kategorii mužů je na tom
nejlépe Nová Dědina, která má
náskok čtrnácti bodů před Lipovou.
Vzhledem k tomu, že za první místo
v Soběsukách je bodů dvacet, může
se pořadí ještě zamíchat. Svoji pozici

se budou jistě snažit vylepšit i třetí
Bílovice. V kategorii žen je to ještě
zamotanější, situace je skutečně
nevídaně vyrovnaná. Každý závod se
mění pořadí na prvních třech místech,
ale jsou tam pouze jednobodové
odstupy. Vedoucí Otaslavice mají
v tuto chvíli náskok pěti bodů před
druhým Krumsínem. Jenže část
týmu Otaslavic se účastní v tomto
víkendovém termínu Mistrovství
České republiky v požárním sportu,
takže soutěžní družstvo žen nebude
kompletní. Krumsínu se zase po
minulém závodě ve Stražisku stala
velmi nemilá věc. Jejich nový závodní
stroj jim vypověděl poslušnost a
momentálně je na opravě. Zda bude
k dispozici na sobotní závod je ve
hvězdách. Může to skončit i tak, že
Krumsín do soutěže vůbec nenastoupí.
Další tři body za Krumsínem je
družstvo Dětkovic, které ještě živí
šanci na celkové vítězství. Podle
známého pořekadla - dva se bijí a
třetí se směje - se ještě mohou dít
věci. Myslím, že všechny tyhle
skutečnosti jsou velkým lákadlem pro
všechny příznivce požárního sportu na
Prostějovsku. Jedno je jisté. V sobotu
budeme znát vítěze prvního ročníku
Velké ceny Prostějovska v požárním
útoku. Vítěz kategorie mužů má
přednostní právo pořádat galavečer
spojený se slavnostním vyhlášení
výsledků. Pozve nás tedy Nová
Dědina nebo Lipová?“
-pk-


Vás srdečně zve na soutěž v požárním útoku mužů a žen
Kde: Soběsuky - hřiště
Kdy: Sobota 18. září 2010
Program: do 12.30 příjezd, do 12.45 prezentace, 12.50. nástup, porada velitelů, 13.00 zahájení soutěže
Kontakt na pořadatele:
hasici.sobesuky@seznam.cz, www.sdhsobesuky.cz
POSLEDNÍ SOUTċŽ ZAěAZEN
NÁ DO BODOVÁNÍ VELKÉ CENY PROSTċJOVSKA
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Sokol Konice
S

TOMÁŠ CIBULEC
Bývalému profesionálnímu tenistovi a
nyní forvardovi prostějovské Hané to pálí.
To, že má v zápasech
letošního ročníku I.B
třídy nabito prokázal
opětovně v sobotu, kdy
právě jeho trefa ze třinácté minuty rozhodla
nejen o výhře Hané, ale
i o posunu tohoto týmu
na čelo tabulky!
Bravo, Tomáši!

Sokol Čechovice
S
Oresvo Sokol Plumlov
O

TEN MÍČ JE MŮJ! Včerejší regionální derby přeboru Olomouckého
KFS sice branku nepřineslo, ale nabídlo několik zajímavých situací. Na
snímku se neohroženě žene k míči
určický Petr Ullmann, jehož nemůže
nic zastavit...
Foto: Z. Pěnička

TJ Haná Prostějov
T
1.SK Prostějov
1

známkování prováděno jako ve škole od nejlepší 1 po nejhorší 5

Derby dvou rivalů v KRAJI shlédlo takřka 500 příznivců. Gól neviděli Čechovice předvedly další divoký zápas
SOKOL URČICE - FC KRALICE NA HANÉ

0:0

Rozhodčí: Kopecký - Vedral, Řezníček.
Žluté karty:
Ullmann, Javořík, Hatle – Růžička.
Diváků: 450
Sestavy týmů
Sokol Určice: Nejezchleb - Ján, Ullmann, Peka (74. Hochman),
Mlčoch - Coufal, Hatle, Los, Javořík - Kiška (85. Bokůvka), Trajer.
Trenér: František Pitron.
FC Kralice na Hané: Kofroň - Liška, Trnavský, Kocourek, Dostál
- Matula, Růžička, Poláček, Homola (46. Vybíhal) - R. Petržela (70.
Lehký), Borovský (82. Z. Petržela). Trenér: František Jura.

ŘEKLI PO UTKÁNÍ
František PITRON (Určice): „I když je to pro nás ztráta, tak jsem s
výsledkem relativně spokojený. Měli jsme herní pasáže, kdy se nám
podařilo Kralice zatlačit, ale nevytvořili jsme si vyložené šance. A když už
tam náznak byl, tak jej bravurně zlikvidoval brankář Kofroň. Jinak soupeř
zůstal tentokrát hodně dlužný pověsti, která ho předcházela, zbavoval se
míčů, vůbec nehrál kombinační fotbal. Přestože remíza je asi spravedlivá,
přece jenom je to pro nás ztráta a tu musíme vykompenzovat v následujícím
dvojutkání venku - v neděli v Hodolanech, případně ve středu v Dolanech.“
František JURA (Kralice n.H.): „Hráli jsme špatně, dá se říct ustrašeně
a neproměňovali náznaky šancí. Bohužel jsme až příliš nechali hrát Lose,
vůbec jsme byli daleko od hráčů. Zkrátka jsme dnes nepředvedli to, na co
máme. Z výkonu hráčů jsem zklamán, z výsledku už méně, protože bod
bych před zápasem bral.“
-red-

Padaly hlavy fotbalových trenérů..

V Klenovicích, Vrahovicích i Mostkovicích mají nové vládce
PROSTĚJOV - Hned tři změny na
lavičkách poznaly fotbalové týmy
z prostějovského regionu. Hned po
prvním dějství nahradil v Klenovicích
na Hané odvolaného Petra Novotného
Zdeněk Válek, bývalý hráč Baníku
Ostrava a Vítkovic, naposledy
lodivod Tovačova. Uplynulý týden
pak přinesl dvojitou výměnu. Hned
zkraje funkcionáři Vrahovic odvolali

neúspěšného Libora Vymazala a
na dvouměsíční výpomoc přijali
obzkoušeného Vladimíra Krče, který
tamější lavičku opustil až letos v létě.
Třetím do party odvolaných se stal
mostkovický patriot Jaroslav Karafiát,
kterého nahradil Jiří Kamenov. Shodou
okolností poslední dva jmenované kouči
se střetli hned proti sobě, když Vrahovice
hostily Mostkovice. Úspěšnější byl

Krč, který tak přivedl své staronové
svěřence okamžitě k prvnímu letošnímu
tříbodovému zisku! „Samozřejmě, že
mám radost,“ svěřil se ještě týž den
Večerníku. „Potřebovali to ale hlavně
kluci. Byli psychicky dole, přitom herně
nepatří tam, kde jsou,“ uvedl Krč.
Změnám na lavičkách našich celků
se budeme věnovat ještě za týden v
„TÉMATU TÝDNE“.

Prostějovští fotbalisté vyhráli i pošesté za sebou a na čele
tabulky už se osamostatnili TJ HANÁ PROSTĚJOV - TATRAN VŠECHOVICE
Říká se, že vítězná sestava se
nemění, ovšem domácí lodivod
musel oproti předcházejícímu kolu
sáhnout do základní jedenáctky
dvakrát, když gólmana Pastyříka
a stopera Martina Koláře nahradili
Lošťák s Jančiarem. Ostatní posty
zůstaly zachovány.
Obě mužstva se prvních deset minut
snažila protivníkovi vnutit svou
taktiku, ale vytěžila z toho shodně
„pouze“ několik rohových kopů.
Domácí se do první větší šance dostali
ve 12. minutě, ovšem střele Mašíka
z hranice vápna scházela přesnost. O
minutu později se však skóre zápasu
už měnilo. Nestor prostějovských

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„U nás nastoupil velice kvalitní soupeř, se kterým jsme sehráli vyrovnanou
partii, v níž jsme byli o ten jeden gól šťastnější. Musím všechny hráče
pochválit za vynikající přístup k tomuto těžkému zápasu, který nebyl tak
jednoduchý, jak se na první pohled zdálo. Se stoprocentní bilancí jsem
pochopitelně spokojen, ale pořád je začátek soutěže, takže není třeba z
toho dělat žádnou velkou vědu. Musíme dál pracovat, jít zápas od zápasu
a uvidíme, kde budeme v zimní přestávce. O postupu se zatím nebavíme..
(smích).“
Milan LUKEŠ - Tatran Všechovice: „V první půli byli lepší domácí,
druhou jsme ovládli my. Proto si myslím že spravedlivější by byla
remíza. O výsledku bohužel rozhodla branka hned z úvodu, my jsme si
sice vytvořili několik šancí k vyrovnání, ovšem bez úspěchu. Za výkon
jsme si však bod zasloužili, tudíž jsem trochu zklamaný. Prostějov má ale
dobrý tým, určitě se nahoře udrží i v dalším průběhu.“
-ol, pk-

1:0 (1:0)

Branky:
13. Cibulec
Rozhodčí: Lasovský - Novák, I. Antoníček.
Žluté karty: Mikeš (Pv)
Diváků:
100
Sestava TJ Haná Prostějov:
Lošťák - Jančiar, J. Zbožínek, Mikeš, Chum - Šindler (83. Bartoš),
Mašík, Krupička (76. M. Kolář), Trnavský (86. Tomášek) - Cibulec,
Konečný.
Trenér: Daniel Kolář
zadních řad Ivan Jančiar poslal po
křídle rychlonohého Šindlera, který
nacentroval míč po zemi před branku
hostů, kde brankář Vítek míč neudržel
a Cibulec tak zblízka poslal pohodlně
Hanáky do vedení - 1:0. Hosté
kontrovali v 17. minutě, ale ostrou
střelu Studeného z dvaceti metrů
domácí gólman Lošťák nadvakrát
kryl. Ve 23. minutě podnikli hosté
další protiútok a střelu Vávry z hranice
vápna Lošťák robinzonádou vyrazil
na roh. O tři minuty později protlačil
domácí Konečný míč přes obránce
do vápna, ovšem jeho polostřelapolopřihrávka prošla kolem odkryté
branky až do autu. Ve 38. minutě
chyboval hostující obránce, který
přihrávku nastřelil do Cibulce, brankář
Vítek byl však na místě. Ještě ve 42.
minutě poslal prudký centr na domácí
branku Vávra, ale pozorný Lošťák
vyrazil přes horní břevno na roh.
Ve druhém poločase převzali
iniciativu hosté, avšak do vyložené

SOKOL ČECHOVICE – SK BĚLKOVICE
3:2 (3:1)
Branky: 10., 36. Kvapil, 20. Urbánek – 34. Mar. Sklenář, 83. Mich. Sklenář
Diváků: 100
Sestava Čechovic: Brablec - Mach, M. Horák, Vinklárek, L. Šťastný –
Urbánek (55. Bílý), Kolečkář (68. Hruda), Haluza, Chmelík (76. T. Bilík) R.Šteigl, Kvapil. Trenéři: Stanislav Bilík a Karel Hruda
hosté a Martin Sklenář krásně
umístil míč do sítě – 2:1. Domácí to
ale nezlomilo a hned za dvě minuty
to bylo 3:1. Šteigl vybojoval míč
u brankové čáry, přihrál zpětně
na vápno na nabíhajícho Kvapila
a ten se levačkou nemýlil. Tímto
stavem skončil i poločas.
Hned po přestávce zahrozili
Bělkovice, ale „trma-vrma“ brankou
neskončila. Naopak v 62. minutě byl
blízko branky dosavadní nejlepší
střelec soutěže, čechovický Kolečkář
(5 branek – pozn.red.). Šteigl se
dostal do brejku, v pokutovém
území dal „pod sebe“ na nabíhajícího
Kolečkáře, ale jeho přízemní střela

těsně minula levou tyč. Další
pokus domácích skončil jen těsně
nad břevnem, Kvapil vyzkoušel
překvapit brankáře střelou téměř od
poloviny. Hosté ohrozili Brablece
nebezpečněji v 71.minutě, ale i jejich
střela skončila těsně vedle. O deset
minut později letěl před čechovickou
svatyni velmi nebezpečný centr,
ale Šťastný ho odhlavičkoval do
bezpečí. Ale Bělkovice přece ještě
jeden gól vstřelily. V 83. minutě
zapadla nevinná hlavička Michala
Sklenáře k opačné tyči a bylo to 3:2.
Vyrovnání zabránil při další šanci o
minutu později Brablec a poté si již
domácí druhé vítězství pohlídali.

Fotbalisté 1.SK Prostějov nadělovali

HANÁ STÁLE JEDE NA VÍTĚZNÉ VLNĚ!
PROSTĚJOV - K utkání šestého
kola I.B třídy Olomouckého KFS,
skupiny „A“ přijel do areálu
SCM Za místním nádražím, kde
má své sídlo prostějovská Haná,
tým Tatranu Všechovice. Zatímco
celek z přerovského regionu v
předešlých pěti kolech zvítězil jen
dvakrát, domácí borci doposud
neztratili ani bod. A na této
výtečné bilanci nic nezměnilo ani
sobotní střetnutí. Svěřenci trenéra
Daniela Koláře sice nebyli nijak
zvlášť lepším mužstvem, ale díky
střelecké pohotovosti Cibulce již ze
třinácté minuty uhájili nejtěsnější
vítězství v poměru 1:0.

ČECHOVICE – Nedělní souboj
celků ze spodní části tabulky
I.A třídy Olomouckého KFS
přinesl zpočátku vyrovnaný
boj. V 8. minutě sice zahrozili
po chybě domácího stopera
hosté, ale čechovický strážce
svatyně Brablec chybu napravil.
Od 10. minuty už vedli domácí.
Po pěkné akci, která začala u
kapitána Vinklárka, se míč dostal
ke Šteiglovi, který milimetrovou
přihrávkou našel Kvapila a jeho
střela znamenala pro Čechovice
vedení – 1:0. Domácí nadále
Bělkovice tlačili, snažili se napravit
výpadek z minulého týdne, kdy
v infarktovém závěru podlehli
v Klenovicíh 5:4. A ve 20.minutě
už to bylo 2:0. Branku vstřelil
opět po pěkné akci Urbánek,
který technicky levačkou zatočil
míč skoro do šibenice! O chvíli
později rozehrál Haluza trestný
kop, ale Kvapilova střela skončila
nad. Ve 34.minutě dostali výhodu
přímého kopu z dvacet metrů i

šance se dostali pouze v 54. minutě,
kdy podnikli postupný útok, který
zakončil střelou kanonýr Zdražil,
Lošťák naštěstí znovu nadvakrát
kryl. Závěr zápasu zvládli domácí
hráči zkušeně, nepouštěli soupeře
do žádných výraznějších příležitostí,
sami si pak hlídali nejtěsnější náskok.
A jak přibývaly minuty, pídila se už
prostějovská lavička po výsledku
zápasu Kostelec na Hané versus
Konice „B“, který se hrál souběžně.
Když se hráči v šatně definitivně
dověděli, že toto regionální derby
nepoznalo vítěze, mohlo vypuknout
nadšení z prvního místa v tabulce! Až
daleko za koleje tak zněl toliko známý
popěvek: „Haná je věčná, Haná je
nesmrtelná, Haná je nejlepší...“
V příštím dějství nejnižší krajské
soutěže zajíždí Haná Prostějov k derby
do příměstských Mostkovic, kde se
představí v neděli 19. září v tradiční
čas od 16 hodin. Potvrdí tam „Hanáci“
-ol, pknovou pozici lídra?

BRODEK U PROSTĚJOVA/
PROSTĚJOV - Šesté kolo IV.
třídy skupiny „B“ zaválo fotbalisty 1.SK Prostějov do Brodku
u Prostějova, kde je čekal souboj
s tamní rezervou. Po náročném
souboji s „béčkem“ Pivína se
tentokrát tým 1.SK připravoval
na další těžkou partii, ale jelikož
Brodečtí slavili hody a po tomto
střetnutí nastoupilo na trávník
jejich „áčko“, sestava podle toho
vypadalo. Prostějovskému výběru sice chyběl z osobních důvodů
kouč Pavel Musil, jehož na lavičce nahradil František Jura, jinak
sportovní ředitel klubu a také
trenér kralických fotbalistů.
Samotné utkání probíhalo od
úvodní minuty v jednoznačném
duchu. Hosté si okamžitě vytvořili
herní převahu a záhy bylo jasné, že
půjde pouze o výši skóre. A také, že
jo. Již v 7. minutě se totiž po centru zorientoval ve vápně nejlépe
Gryglák a hosté vedli – 0:1. Druhý
gól v síti domácího gólmana na
sebe nenechal dlouho čekat, když
se ze třiceti metrů nádherně trefil
Olejník – 0:2. „Béčko“ Brodku
u Prostějova si sice nevytvořilo
žádnou vyloženou příležitost,
přesto se musel gólman Krejčí
hned dvakrát blýsknout. Nejdříve
jej protáhl dalekonosnou ranou
Slouka, následně pak Dobeš. Ve
druhé pětačtyřicetiminutovce už
diváci viděli hru na jednu bránu,
čehož výsledkem byly další tři
trefy 1.SK Prostějov po pěkných
akcích v podání střelců Komárka,
Balleka a Vitáska. Konečný účet
tedy zněl: 0:5. A nutno dodat, že
mohl být ještě vyšší...
Tuto sobotu 18. září se 1.SK
Prostějov představí znovu na „domácí“ hroudě v Mostkovicích, kde
od 16 hodin bude hostit Biskupice.
-pk-, foto: Z. Pěnička

SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA „B“ - 1.SK PROSTĚJOV

0:5 (0:2)

Branky:
Diváků:

7. Gryglák, 23. Olejník, 61. Komárek, 86. Ballek, 90. Vitásek
200

Sestavy týmů:
Sokol Brodek u Prostějova „B“: R. Bureš – Jelínek, Valný (46. Boháč),
Dobeš, Kozák – Kaplánek (60. Hochman), Slouka, Zejda, Hudeček Matoušek, Šlajs (75. Bernatík). Hrající trenér: Přemysl Slouka
1. SK Prostějov: Krejčí - Olejník, Komárek, Abrahám, Zbožínek - Gryglák,
Ballek, Vitásek, Karafiát - Laník (46. Ovčaček), Kocourek. Trenéři: František
Jura a Karol Dankovič

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Přemysl SLOUKA – Sokol Brodek u Prostějova „B“: „V týmu soupeře představili mladí kluci, kteří se zápas od zápasu sehrávají. Je jasné, že
jejich kvality přesahují tuto soutěž a my jsme jim poté, co jsme se nemohli
posílit ani nikým z áčka, jen těžko mohli čelit. Musím uznat, že nás převýšili herně i fyzicky, byli fotbalovější a zaslouženě vyhráli.“
František JURA – zastupující trenér 1.SK Prostějov: „Od začátku bylo jasné, kdo bude v tomto utkání vládnout. Byli jsme po všech stránkách
lepší a nebudu vůbec přehánět, když řeknu, že jsme mohli nastřílet ještě
minimálně o pět gólů víc. Domácí jsme vůbec nepustili do vyložené šance, zato sami jsme si jich vytvořili více než dost. Jsem také rád za krásné
branky, kterými jsme potěšili naše příznivce. Osobně jsem si koučování
užil, bylo to mnohem víc klidnější než na lavičce Kralic... (úsměv). Z
jednotlivců bych vyzdvihnul Krejčího, který se dvakrát blýsknul a také
Vitáska.“
-pk-

13. září 2010

K obhajobě titulu dokráčeli s rekordem!
Prostějovští lukostřelci jsou opět mistři ČR,
Kostelec n.H. skočil na domácí půdě k bronzu

PAL! Kostelec na Hané hostil vyvrcholení tuzemského týmového šampionátu, v němž zcela přesvědčivě dominovali lukostřelci Prostějova.
Domácí„Robin Hoodové“ skončili nakonec také s medailemi na krku, když vydolovali bronz.
Foto: Jarmila Pospíšilová
KOSTELEC NA HANÉ/
PROSTĚJOV - Areál golfového
hřiště v Kostelci na Hané byl
první záříjový víkend dějištěm
závěrečného čtvrtého kola první ligy
družstev v terčové
lukostřelbě, které
nejenže stvrdilo
obhajobu titulu
prostějovských
mužů, ale současně
v jejich podání
zaznamenalo nový
rekord v zisku
bodů do celkového
hodnocení.
Lukostřelci LO TJ OP Prostějov
totiž nejvyšší týmovou soutěž ovládli
naprosto ohromujícím způsobem,
když z možných šestapadesáti
bodů získali hned pětapadesát!
Jeden jediný bodík přitom ztratili
až v úplném finiši, kdy Hanáky
doslova na poslední chvíli připravili
o stoprocentní bilanci konkurenti z
Vršovic, jenž je zdolali v eliminaci. I
tak však jde v podání prostějovského
výběru o vskutku obdivuhodný a
mimořádný počin, který bude jen
těžko k překonání. „Určitě panuje
velká spokojenost. Sice jsme chtěli
čistý štít udržet, ale nakonec nám to
nebylo souzeno. Přesto nás všechny
výsledek a zlaté medaile moc těší,“
řekla za celý lukostřelecký oddíl TJ
OP Prostějov Magdalena Majarová,
jeho předsedkyně a trenérka.
Úsměvy bylo možné zahlédnout
také v táboře kosteleckého týmu,
který využil kvalifikačního zaváhání
Startu Brna i naprostého selhání
v podání Arcusu Plzeň a vyšplhal
se na vysněný bronzový stupínek!
Titul v ženské soutěži zcela poprávu
náleží družstvu Mariánských Hor.
Zatímco lukostřelkyně Kostelce na
Hané byly ze soutěže vyloučeny po
prvním dějství, Prostějovanky se ani
nezapojily...
V Kostelci na Hané skončila posledním
kolem první lukostřelecká liga
družstev mužů a žen, která víceméně
jen potvrdila známý fakt, že novými
mistry České republiky se staly týmy
Prostějova a Mariánské Hory-Ostrava.
Oba výběry už totiž před závěrečným
kláním měly takový náskok, že z
vrcholu by je mohl sesadit jen těžko
předpokladatelný kolaps v podobě
diskvalifikace. Nic takového se nestalo,
naopak favorité naplnili očekávání a
na konci se tak mohli těšit ze zlatých
medailí. Malou kaňkou na závěrečném
vystoupení prostějovského celku se
stala finálová porážka z eliminace, která
LO TJ OP připravila o neporazitelnost.
Ani to ovšem nemohlo nic změnit na
tom, že pětapadesát získaných bodů v
podání pětice Martin Bulíř, František
Hajduk, Kamil Kovář, Milan Hajduk
a Jiří Košťálek je novým rekordem
nejvyšší tuzemské soutěže!
Prostějovské družstvo sice nastupovalo
do posledního kola s velkým náskokem

a takřka stoprocentní jistotou zisku
mistrovského titulu, přesto šli jeho
členové do boje s plným nasazením
a přáním - ukončit soutěž s plným
počtem bodů. Po prvním dnu, v němž
se střílela kvalifikace, svém ambice
potvrdili
a skončili
na prvním
m í s t ě .
Nedělní
eliminace už
elim
se jim však
stala osudnou.
stal
Nejdříve šlo
Nej
vše jako po
drátku,
Prostějované
drátku
Pro
postoupili díky neúčasti LK Plzeň
přímo do semifinále a následně
pronikli i do finále, kde se jim postavil
celkově stříbrný tým Sokola Vršovice.
A stalo se něco s trochou nadsázky
nemožného - Prostějov byl vůbec
poprvé v sezoně poražen. „Souboj
to byl vyrovnaný až do posledního
kola, ve kterém byl soupeř úspěšnější.
Nezastříleli jsme špatně, ale Vršovicím
to sedlo,“ uznala Majarová, podle níž
závod ztížilo nepříznivé počasí - zima,
vítr a déšť. Výběr z hlavního města
tak prostějovské družstvo připravil
nejen o vítězství v této disciplíně, ale
především o do té doby přetrvající
auru neporazitelnosti.... „Přesto
naše družstvo předvedlo vynikající
výsledek, kdy jsme z plného počtu
bodů ztratili jen jeden bod. Jedná se
opět o český rekord, zatím se žádnému
družstvu první ligy nepodařilo ukončit
soutěž s tak vysokým bodovým
ziskem!“ radovala se oprávněně
Magdalana Majarová. Za hlavní aspekt
vedoucí k tak výrazné suverenitě
uvádí šéfka oddílu stabilizaci týmu.
„V tomto složení působí naše družstvo
již několikátou sezónu. Největším
tahounem je Martin Bulíř, jemuž
vyšla sezóna parádně a který je také
dlouholetým nejlepším lukostřelcem
v kategorii mužů. Spolu s ním se ale
k vynikajícím výsledků vytáhli i naši
mladí lukostřelci a všichni tři tak stříleli
výborně. Dohromady tak vytvořili
výborný tým, který předváděl během
soutěže vynikající výkony včetně
vytvoření českého rekordu v soutěži
družstev! To byl stěžejní klíč k
úspěchu,“ rozplývala se nad famózním
výsledkem v podání svých oveček
Majarová. „Je to obrovský úspěch,
který bude těžko někdo vyrovnávat.
Samozřejmě nás to všechny hrozně
moc těší.“ Jeden ztracený bod ji ale
přesto trochu mrzel. „Chtěli jsme udržet
čistý štít, to nezakrývám. Mrzí mě, že
se to nakonec nepodařilo, i když jsme k
tomu měli hodně blízko...,“ posteskla si
nad ztraceným závěrečným finálovým
duelem, který připravil Prostějov o
ještě unikátnější zápis do historie,
Magdalena Majarová. „I tak se ale
budu opakovat. Obhajoba v takovém
podání je obrovským úspěchem, na
kterým má podíl celý tým. Kluci si

sedli naprosto perfektně, rozumí si a
tým hned několikrát v sezóně prokázal,
že má velký duch,“ chválila Majarová,
podle níž by měl tým v tomto složení
nastupovat i v dalším ročníku první ligy
družstev, v němž bude útočit již na zlatý
hattrick!
Výbornou sezonu dovedli do úspěšného
konce i zástupci druhého regionálního
týmu z Kostelce na Hané. Pořadatelé
závěrečného dílu soutěže si nejdříve
zajistili třetí příčku v kvalifikaci,
aby sice v eliminaci vypadli již ve
čtvrtfinále, ale k jejich vytouženému
posunu mezi tři medailisty v celkovém
pořadí to nakonec stačilo. Pomohlo jim
k tomu jak trápení plzeňských střelců,
tak i kvalifikační selhání v podání
brněnského Startu. Bronzové medaile
vybojovali: Jakub Jančík, Karel Böhm,
Ondřej Meluzín a Jiří Zlámal.
Zatímco v mužské kategorii Hanáci
kralovali, v ženské momentálně
zastávají roli chudých „Popelek“.
Kostelecké družstvo se zúčastnilo
pouze úvodního dějství, po němž
bylo z dalšího průběhu nemilosrdně
vyloučeno. Prostějovské ženy dokonce
tentokrát vůbec nestartovaly... „Naše
situace momentálně není jednoduchá.
Magda si totiž dala pauzu, Maruška
čeká miminko a Hanka je na rok v
Kanadě,“ objasnila absenci svého
střílejícího tria děvčat Magdalana
Majarová. „Růžové to tedy není, ale
věřím, že již za rok, za dva by mohlo
být líp. Roste nám například Petra
Indráková, ale i další holky. Uvidíme,
jaký bude jejich osud,“ sdělila
Večerníku M. Majarová a alespoň
trochu optimisticky dodala: „Je možné,
že v příští sezoně startovat budeme,
avšak pouze v krajském přeboru, kde
musíme po odhlášení začít. Extraligu
si tak zastřílíme nejdříve po dvou
postupech,“ informovala Majarová.
Při absenci hanáckých dívek se z titulu
šampionek těší v Mariánských Horách,
na stříbrné příčce se umístily Votice
a bronzové medaile náleží členkám
Arcusu Plzeň.
O uplynulém víkendu startovali
vyslanci obou regionálních oddílů
na mistrovství republiky dorostu a
kadetů ve Voticích. A jelikož zejména v
kadetech patří mezi medailové naděje
Miroslav Hudec a Vojtěch Dub a v
juniorech čím dále více září František
Hajduk, nějaké medaile bychom
se mohli dočkat,“ věří Magdalena
Majarová.
Už o tomto víkendu prostějovský
oddíl pořádá tradiční „Cenu Moravy“,
což je poslední větší závod v České
republice. V Kostelci na Hané se pak ve
středu 15. září uskuteční „Kostelecká
terénní“. „Od listopadu už započne
halová sezona,“ nastínila první žena
prostějovské lukostřelby další plány.
Současně také poděkovala obchodním
partnerům a sponzorům, jimiž jsou:
Norma R.Z.s.r.o. Město Prostějov,
Olomoucký kraj, Plastimex Prostějov.
-pk-
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4. KOLO, 4.-5. 9. 2010, KOSTELEC NA HANÉ
MUŽI - kvalifikace: 1. LO TJ OP Prostějov 3661 bodů
(7 bodů do klasifikace), 2. TJ Sokol Vršovice 3566 (6),
3. TJ Sokol Kostelec na Hané LK 1997 3557 (5), 4. LK
Votice 3552 (4), 5. LK Arcus Plzeň 3524 (3), 6. TJ Start
Brno 3429 (2), 7. SK Start Praha 3407 (1)
MUŽI - eliminace: 1. Sokol Vršovice 7, 2. LO TJ OP
Prostějov 6, 3. TJ Start Brno 5, 4. LK Votice 4, 5. TJ
Sokol Kostelec na Hané LK 1997 3, 6. Arcus Plzeň 2,
7. Start Praha 1
Celkové pořadí čtvrtého kola: 1. LO TJ OP Prostějov
13, 2. Sokol Vršovice 13, 3. TJ Sokol Kostelec na Hané
LK 1997 8, 4. LK Votice 8, 5. TJ Start Brno 7, 6. LK
Arcus Plzeň 5, 7. Start Praha 2, 8. LK Plzeň nestartoval
Konečné pořadí I. ligy mužů: 1. LO TJ OP Prostějov
55 bodů, 2. Vršovice 36, 3. TJ Sokol Kostelec na Hané

LK 1997 29, 4. Start Brno 29, 5. Votice 25, 6. Start Praha
25, 7. LK Arcus Plzeň 23, 8. LK Plzeň 0.
ŽENY - kvalifikace: 1. LO TJ Mariánské Hory-Ostrava
3736 (3 body do klasifikace), 2. LK Votice 3410 (2), 3.
LK Arcus Plzeň 3357 (1), 4. TJ Sokol Praha-Vršovice
2566 (0)
ŽENY - eliminace: 1. LO TJ Mariánské Hory-Ostrava
3, 2. LK Votice 2, 3. LK Arcus Plzeň 1, 4. TJ Sokol PrahaVršovice 0
Celkové pořadí čtvrtého kola: 1. LO TJ Mariánské
Hory-Ostrava 6, 2. LK Votice 4, 3. LK Arcus Plzeň 2, 4.
TJ Sokol Praha-Vršovice 0
Konečné pořadí I. ligy mužů: 1. LO TJ Mariánské
Hory-Ostrava 26, 2. LK Votice 17, 3. LK Arcus Plzeň
10, 4. TJ Sokol Praha-Vršovice 3, - TJ Sokol Kostelec na
Hané družstvo bylo po 1. kole vyloučeno.
-pk-

28

Kostelecký SEMO CUP 2010 vyhrála rezerva Karviné
KOSTELEC NA HANÉ – V sobotu 11. září se
mohli příznivci házené kochat kvalitními souboji v
rámci tradičního házenkářského turnaje -„SEMO
Cup 2010“, který se každoročně koná v Kostelci na
Hané. Letos se jej kromě domácího prvoligového
celku zúčastnili také další účastníci druhé nejvyšší
soutěže - junioři Karviné, rezerva Jičína a nováček
soutěže, družstvo Šumperka. Z prvenství se
nakonec radoval záložní celek severomoravského
klubu, který posbíral pět bodů. Na druhém místě
skončil možná trochu překvapivě Šumperk, třetí
příčku obsadilo „béčko“ Jičína a až na čtvrté,
poslední pozici se umístil domácí výběr Kostelce
na Hané, který nešťastně podlehl Jičínu „B“ 21:22,
následně opětovně nestačil na rivala ze Šumperku
(21:27) a v posledním duelu utrpěl debakl od
Karviné v poměru 16:29.
Podrobnější informace nejen z tohoto klání, ale
i z pohárového vystoupení Kostelce na Hané ve
Vsetíně v rámci 2. kola Českého poháru najdete v
příštím Večerníku.
-pk-

Házenkáři Prostějova ladili na turnaji v Novém Veselí
NOVÉ VESELÍ - V sobotu zajížděli
prostějovští házenkáři k poslední prověrce
před startem nadcházející mistrovské
sezóny 2. ligy na turnaj do Nového Veselí. I
přes absenci několika hráčů turnaj splnil své
očekávání a družstvo Prostějova si dovezlo
pohár za 3. místo. Celé klání vyhráli domácí
borci bez ztráty bodu. Vedle Nového Veselí a
Prostějova se turnaje zúčastnily ještě týmy
Bohunic a Mladé Boleslavi.
PROSTĚJOV - Ml. BOLESLAV 27:15
(16:7)
Sestava Prostějova: Hrubý, Rášo - Černíček
ml. 8, M. Jurík 1, Závodský, Bydžovský 4,
Juráček 2,
T. Jurík 6, Raška, Ordelt, R. Nevrlý 2, M.
Nevrlý, Chytil 2 ,Burget 2. Trenéři: Černíček
st. a Ordelt.
Do utkání Prostějované doslova vlétli a
zásluhou dobré střelby, precizní obrany
a rychlých protiútokům vedli v 7. min již
5:0. Do poločasu si Prostějov plnil taktické
pokyny a navýšil rozdíl branek na devět. Ve
druhém dějství si navyšovali vedení přesnými
kombinacemi na konečných 27:15.
PROSTĚJOV – BOHUNICE
17:25 (8:13)
Sestava Prostějova: Hrubý, Rášo - Černíček

ml. 5, M. Jurík 1, Závodský, Bydžovský 2,
Juráček 1,
T. Jurík 1, Raška, Ordelt 3, R. Nevrlý, M.
Nevrlý, Chytil, Burget 3. Trenéři: Černíček
st. a Ordelt.
V tomto střetnutí vyrukovali Bohuničtí na
Sokol II. zasunutou obranou 6-0 s mohutnými
hráči uprostřed. Polovinu první části se hrálo
za vyrovnaného stavu, poté se soupeř dostal do
vícególového vedení,které mu Prostějované
umožnili technickými chybami trestanými
rychlými brejky. Ve druhém poločase doplatili
Hanáci na nedostatek spojek, kdy již nebylo
dost sil na otočení skóre.
PROSTĚJOV – NOVÉ VESELÍ
19:28 (12:14)
Sestava Prostějova: Hrubý, Rášo - Černíček
ml. 4, M. Jurík 3, Závodský, Bydžovský 2,
Juráček 1,
T. Jurík 3, Raška 1, Ordelt 2, R. Nevrlý 2, M.
Nevrlý,Chytil, Burget 1.Trenéři: Černíček st.
a Ordelt.
V posledním zápase začali házenkáři
Prostějova opět dobře a doslova zaskočili
domácí borce. V brance nás podržel Hrubý
a rychlými přechody se dostali do vedení 6:3
,které vyústilo v time-out domácího trenéra.
Poté se prvoligový celek vzchopil a přesnější
hrou otočil vývoj zápasu na poločasových
12:14.V druhé půli se soupeř mohl spolehnout

na širší lavičku a zaslouženě vyhrál domácí
turnaj bez ztráty bodu.
Ostatní zápasy: Nové Veselí - Bohunice
23:14, Nové Veselí - Mladá Boleslav 27:9,
Bohunice - Mladá Boleslav 25:17
Konečné pořadí: 1. Nové Veselí 6 bodů/skóre
78:42, 2. Brno-Bohunice 4/64:57, 3. Prostějov
2/63:68, 4. Mladá Boleslav 0/41:79.
Hodnocení trenéra Černíčka st.: „Byl
jsem spokojen s bojovným výkonem celého
mužstva, který byl umocněn hladkým
vítězstvím nad Mladou Boleslaví. Bohužel
jsme byli dost oslabeni převážně o hráče
na spojkovém postu a tři tak těžké zápasy
odehrát jen se čtyřmi spojkami se muselo
někde projevit, což zapříčinilo prohru
s Bohunicemi. V posledním zápase jsme
notně potrápili domácího prvoligového
favorita,kdy jsme vedli 6:3 a poločas
prohráli jen o dva góly. Ve druhém poločase
se projevila širší lavička hráčů Veselí a
naše únava. V brance bych chtěl pochválit
Hrubého,který nás mnohokrát podržel.
Po zbytek přípravy před začátkem sezóny
dopilujeme jisté nedostatky a věřím,že
budeme kvalitně připraveni.
Tuto sobotu 18. září odehrají házenkáři
Prostějov na domácí půdě duel 2. kola
Českého poháru, v němž bude Sokol II. hostit
Napajedla. Zápas začíná v hale RG a ZŠ města
Prostějova netradičně již v 9 hodin.
-tj, pk-

