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Ředitel Švehlovy střední školy Policejní papaláši si rozdělili

ODSOUZEN

za opilost při jízdě autem
Do pořádných patálií se dostal ředitel Švehlovy střední školy Miroslav Sedláček. Hned dva soudci
prostějovského soudu ho v samostatných kauzách uznali vinným a vynesli dva zatím
nepravomocné rozsudky. Ředitel
Sedláček byl totiž hned třikrát
přistižen policejními hlídkami za
volantem vozidla v opilém stavu,
ve čtvrtém případě řídil vozidlo
poté, co mu byl odebrán řidičský
průkaz a správním orgánem vysloven zákaz řízení. Miroslav
Sedláček se proti oběma rozsudkům odvolal.

Ilustrační foto

Soud ho potrestal vysokými finančními pokutami a také podmíněným
trestem
odnětí
svobody. Ve funkci ředitele Švehlovy střední školy zatím působí
dál, ale podle náměstka hejtmana

Olomouckého kraje Pavla Sekaniny zůstane ve funkci jen do
konce roku. "O celé záležitosti
vím, pan ředitel Sedláček se ale
zachoval jako chlap a na svoji
funkci rezignoval k 31. 12.
2010," uvedl Večerníku Pavel Sekanina, zodpovědný za školství v
našem kraji. Po celý minulý
týden jsme se snažili Miroslava
Sedláčka nesčetněkrát kontaktovat se žádostí o vyjádření. Bohužel marně, přestože při jednom
telefonickém hovoru nám slíbil,
že nám sám zavolá a vyjádří se.
-mik-

Letité tajemství ODHALENO
Nábojnice obsahovala pamětní spis
Stará dělostřelecká nábojnice
nalezená na konci května loňského roku při rekonstrukčních pracích v kostele svatého
Cyrila a Metoděje v Brněnské
ulici obsahovala cenný pamětní spis. Za asistence médií
ho v pátek slavnostně zveřejnili církevní hodnostáři PhDr.
Karel Kavička z Arcibiskupského archivu v Olomouci společně s místoděkanem římskokatolické farnosti Danem Žůrkem.
Vloni proběhlo v kostele v Brněnské ulici v rámci rekonstrukce celého církevního objektu přemístění pískovcové
sochy svaté Barbory na jiné
místo. Zedníci pak v betonovém
podstavci našli dělostřelecký
granát. "Od stavbařů jsem ho
převzal a odvezl ho do archivu v
Olomouci. Až pod nátlakem kolegů jsem nakonec zavolal policejní pyrotechniky," řekl Karel
Kavička. Policisté ale naštěstí
munici nezlikvidovali, ale pomocí rentgenu nejprve zkontrolovali obsah granátu. Uvnitř našli
zapečetěnou lahvičku, v níž byl
ukryt pamětní spis. "Tím byla
uchráněna významná archiválie
se značnou historickou hodnotou, za což bych chtěl policistům
poděkovat," dodal Karel Kavička.
Pamětní spis uložil do podstavce
sochy svaté Barbory v roce 1926
tehdejší správce kostela František Starý. Jako obal pro historický dokument té doby použil
dělostřelecký granát z první světové války.
Více o tomto tématu i historii
kostela svatého Cyrila a Meto- Odhalili tajemství. Karel Kavička a místoděkan Dan Žůrek odděje v Brněnské ulici přineseme halují novinářům pamětní spis, který byl sto let ukryt ve staré mupříští týden.
-mik- nici.

TUČNÉ ODMĚNY
Tak to je nářez! Uvnitř policie
to vře, zatímco řadoví policisté v
Olomouckém kraji skřípou
zuby a jsou jim v rámci úsporných opatření škrtány tisíce
korun z jejich mezd, policejní
smetánka si rozdává statisíce
korun na odměnách! Prostějovský Večerník se dostal k tajnému internímu seznamu
vyplacených odměn, na němž
figurují jména vedoucích představitelů Policie ČR našeho
kraje. Pětadvacet "papalášů" si
rozdělilo částku 1 116 000 korun!
Minulý týden informoval celostátní deník o tom, že odměny vedoucím představitelům policie v
Olomouckém kraji byly vyplaceny na základě pomoci strážců
zákona při povodních. To je
ovšem nesmysl, krajský ředitel
Policie ČR Jaroslav Skříčil Večerníku tuto informaci razantně dementoval s tím,
že prémie udělil za výbornou práci a plnění služebních
povinností
vedoucích jednotlivých
odborů policie za prvních
sedm měsíců tohoto roku. Na
seznamu odměněných figurují
převážně policisté působící na
krajském ředitelství. Ředitel Jaroslav Skříčil udělil odměnu například svému náměstkovi Ivo
Vykopalovi, a to ve výši 90 tisíc
korun. Další náměstek Libor
Krejčiřík se může těšit z 85 tisíc,
ředitel pro řízení lidských zdrojů
Tibor Gábor ze 70 tisíc a také ředitelka kanceláře ředitele Skříčila
Pavla Škorňová si na své konto
připsala 55 tisíc korun. Odměněn
byl i šéf prostějovské policie
Dušan Věženský, na jehož účet
připlulo 67 tisíc korun. Další de-

setitisícové částky byly vyplaceny Není to k vzteku? Zatímco řadovým policistům jsou škrtány tisíce
zbylým dvěma desítkám vysoce korun z jejich výplat, policejní smetánka si rozdělila přes milion
Koláž PV
postaveným policejním funkcio- korun na odměnách.
bude snížen plat o třicet
až čtyřicet procent.
A pak se dozvíme, že naši
nadřízení
berou tak nehorázné prémie! Za co?
Vždyť tu černou
práci na ulicích vykonáváme my, my jsme
v každodenním nebezpečí a
potýkáme se se zločinem," uvádějí shodně řadoví policisté, kteří
z pochopitelných důvodů nechtějí
být jmenováni. "Vedoucí odboru
je zodpovědný za bezpečnostní situaci v celém okrese Prostějov, a
tomuto také uvedené odměny odpovídají. Řadový policista, když
to mám říct takto natvrdo - na
chodníku, zcela jistě nemá takovou odpovědnost jako má vedoucí pracovník. Chápu negativní
reakce řadových policistů, ale
spíše to beru jako závist. Ta v čes-

Přes milion
NA PRÉMIE!
Takhle se šetří...
nářům.
Udělení odměn udělalo zlou krev
mezi řadovými policisty. Večerník
měl možnost během minulého
týdne hovořit s desítkami z nich.
"Je to na pováženou, my jsme
během nedávné doby přišli o pět
až osm stovek měsíčně na osobním hodnocení, o další dva až
čtyři tisíce na výplatě tím, že
mnozí z nás byli nuceni spadnout
ze šesté do páté platové třídy. A to
nemluvíme o tom, co nás čeká na
začátku příštího roku, kdy nám

kém státě byla a vždycky bude,"
reagoval Dušan Věženský, šéf
Policie ČR v Prostějově. Krajský
ředitel Jaroslav Skříčil na naše dotazy reagoval ještě tvrději. "Zveřejnění
odměn
vedoucích
představitelů Policie ČR v Olomouckém kraji v médiích beru
jako snahu poštvat řadové policisty proti jejich nadřízeným.
Komu to má prospět, pro koho je
to výhodné?
Negativní reakce policistů jsou
přirozenou reakcí na způsob,
jakým byla problematika zveřejněna," míní Jaroslav Skříčil, ředitel Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Obsáhlý rozhovor s vedoucím
Územního odboru Policie ČR v
Prostějově Dušanem Věženským přinášíme níže, rozhovor
s krajským policejním ředitelem Jaroslavem Skříčilem si
přečtete na straně 4 dnešního
vydání.
-mik-

Rozhovor NATVRDO s šéfem Policie ČR v Prostějově
D. Věženský: "Každý má dnes u policie rovné šance!"

Jedním z čelních představitelů
policie, který je na seznamu
štědře odměněných strážců zákona, je i vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově
plukovník Dušan Věženský (na
snímku). Od krajského ředitele
obdržel prémii ve výši 67 tisíc
korun. Šéf prostějovské policie
nám ve čtvrtek odpověděl na
několik otázek.

Pane plukovníku, za co podle
vás jste obdržel tak vysokou odměnu?
Pan ředitel Skříčil má k dispozici
určitý objem peněz na odměny a
jestliže mi tuto odměnu udělil, určitě ví za co. Toto já nemohu hodnotit. Určitě ale za práci, za nic
jiného rozhodně ne. Zcela jistě to
nebylo za pomoc při povodních,

jak mylně tvrdila jiná média.
Dobře, je to za práci, ale zmíněné odměny obdrželi pouze
vedoucí představitelé policie...
Vedoucí odboru je zodpovědný za
bezpečnostní situaci v celém
okrese Prostějov, a tomuto také
uvedené odměny odpovídají. Řadový policista, když to mám říct
takto natvrdo - na chodníku, zcela

jistě nemá takovou odpovědnost
jako má vedoucí pracovník.
A nezasloužili by si prémie i řadoví policisté za tvrdou práci,
kterou odvedli v prvním pololetí?
Podívejte se, vedoucí má vlastně
nepřetržitou pracovní dobu. I
když oficiálně má pracovní dobu
od sedmi do patnácti hodin, ve
skutečnosti je to čtyřiadvacet
hodin denně. A to platí jak u vedoucích územních odborů, tak u
vedoucích obvodních oddělení.
Jestliže se něco závažného stane
na "jeho" území, tak musí jet do
práce bez ohledu na to, zda má
volno či nikoliv. V současné době
totiž držíme pohotovosti, které držíme bez nároku na náhradu
mzdy. Já například celý týden po
práci sedím doma takzvaně na te-

lefonu a jsem připraven ve kteroukoliv hodinu vyjet k případu.
A při této pohotovosti se střídáme
pouze čtyři lidé. Tuto pohotovost
ale řadový policista nemá. Řadový policista má pracovní dobu
od sedmi do tří, pokud pracuje v
kanceláři, na obvodě mají zase
dvanáctihodinové směny. Ale pro
ně v určitý čas končí pracovní
doba. To, jestli mi policista potom
zvedne telefon, když ho budu potřebovat, to je už pouze a jenom
na jeho dobré vůli. Samozřejmě,
že potom tuto dobrou vůli ocením
a jestliže budu mít prostředky na
odměny, tak policisty, kteří budou
ochotni něco udělat v rámci svého
volna, rád odměním. Ale nedostanou takové odměny ti policisté,
kteří neodvedou nic navíc.
(Dokončení na straně 3)

Stavbaři se brání: MAKÁME JAKO O ŽIVOT!
Křižovatka na Újezdě bude tento týden hotova
Dělníky stavební firmy Eurovia
namíchnul náš článek, respektive
fotografie z minulého týdne, na
které při rekonstrukci křižovatky
na Újezdě není vidět ani nohu. Kritizovali jsme, že stavba tak frekventovaného místa ve 14.00
hodin zeje prázdnotou. Stavbaři ale
ústy svého vedoucího Jiřího Skři-

vánka na článek reagovali slovy:
Makáme jako o život a tento týden
budeme mít hotovo. Tedy o měsíc
dřív, než se plánovalo! "Fotografii
prázdné stavby jste pořídili zrovna
ve chvíli, kdy jsem se všemi dělníky odjel pro materiál do Dolní
ulice, kde máme sklad. A co se týká
víkendu, ten uplynulý jsme

opravdu nepracovali, protože po
dohodě s policií a zástupci radnice
jsme usoudili, že po dobu Hanáckých slavností nebudeme zbytečně
komplikovat dopravu v centru
města," vysvětlil nám Jiří Skřivánek, stavbyvedoucí firmy Eurovia.
Tímto se tedy stavbařům omlouváme. Naopak nyní musíme uvést,
že nový přechod a chodníky firma
Stavbaři, kteří pracují na rekonstrukci křižovatky v ulici Újezd, budou dokončí v rekordním čase. Už na
mít tento týden hotovo! Frekventovaný úsek by tak mohl být zprovoz- konci tohoto týdne by mělo být honěn o měsíc dřív.
tovo!
-mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Ušatý návštěvník

Nezvaného hosta měla v bytě
žena bydlící v panelovém domě. Strážníci v ranních hodinách přijali oznámení od ženy,
že v bytě na Sídlišti svobody má
netopýra. Na místo byla vyslána
hlídka, která oznámení potvrdila a netopýra z bytu vyhnala.

Sousedské spory

V dopoledních hodinách na tísňovou linku oznámila žena, že jí
soused ostříhal na zahradě
ozdobný keř. Oznamovatelka
hlídce ukázala ostříhaný keř a
sousedovu popelnici plnou větví z uvedeného keře. Podle ženy
měla se sousedem dohodu, že
pokud nějaké větve budou zasahovat na jeho pozemek, tak je
může zkrátit. Místo aby rostlinu
jenom zkrátil, tak ji úplně ostříhal. Soused se přiznal, že dle dohody se sousedy přesahující výhony ostříhal a uklidil do své popelnice. Důrazně popíral, že by
měl ustřihnout celou rostlinu z
pozemku oznamovatelky. Sousedé měli jíž dříve spor, a to
ohledně vykonávání stavebních
prací. Celá věc byla předána
správnímu orgánu k dořešení.

Dopravní obslužnost - základní priorita!
Rozsah dopravní obslužnosti
bude v roce 2011 zachován.
Kvalitní dopravní infrastruktura
a dobře fungující doprava je základním předpokladem ekonomické prosperity kraje.
Především nyní, v ekonomicky
složitém období s vysokou nezaměstnaností, je to strategická
a velmi důležitá věc pro každodenní život našich občanů. Na

Vychytralý zákazník

Krátce před osmnáctou hodinou
bylo přijato na linku 156 oznámení, že v prodejně hobby marketu mají zadrženého pachatele
krádeže. Strážníci na místě zjistili pětatřicetiletého muže, který
v prodejně krátce po čtrnácté
hodině odebral ze sady vrtáků v
hodnotě 399 korun jeden kus vrtáku. Na tento přilepil cenovku
v hodnotě 59 korun z vystavených volně prodávaných vrtáků, vložil jej do košíku, zaplatil
a z prodejny odešel. Vše bylo
zaznamenáno na kamerový
systém. Muž se před osmnáctou
hodinou vrátil znovu do prodejny. Pracovník marketu muže
poznal a vyzval k setrvání do
příjezdu městské policie. Muž
strážníkům odůvodnil své jednání tím, že spěchal a nutně potřeboval vrták. Navíc nikde neviděl žádného pracovníka, u
kterého by se mohl informovat
na zboží. Hlídkou byl poučen,
že je podezřelý ze spáchání přestupku a celá záležitost se předává správnímu orgánu k dořešení.

Pozorný strážník

V ranních hodinách strážník
okrskové služby zpozoroval řidiče jedoucího ve vozidle, které
je dlouhodobě odstaveno na ulici Studentské. Z místní znalosti
věděl, že vozidlo nemá zaplaceno povinné ručení a má propadlou platnost technické kontroly i
emisí. Řidič zaparkoval a z vozidla vystoupil. Strážník požadoval po řidiči doklady potřebné k provozu vozidla. Bylo zjištěno, že pětačtyřicetiletý muž
nevlastní řidičský průkaz a vozidlo je ve špatném technickém
stavu, má rozbité přední sklo a
chybí mu zrcátko. Na místě bylo sepsáno oznámení, které bylo
postoupeno správnímu orgánu.

Popíjel bez placení

V poledne přijali strážníci oznámení od servírky , že v restauraci jeden z hostů odmítá zaplatit
útratu. Hlídka oznámení potvrdila, jednalo se o čtyřiačtyřicetiletého muže, který zkonzumoval alkoholické nápoje ve výši
188 korun a nemá na zaplacení.
Celá záležitost byla předána
správnímu orgánu k dořešení.
Večer pak bylo přijato oznámení, že v hostinci se nachází muž,
který nemá na zaplacení útraty.
Na místo byla vyslána hlídka.
Jaké to bylo překvapení, že
muž, který neměl na zaplacení
byl ten, se kterým strážníci řešili nezaplacení útraty již v poledne. Tentokrát si objednal a následně zkonzumoval alkoholické nápoje a cigarety v celkové
hodnotě 352 koruny. I nyní byla
celá záležitost předána správnímu orgánu k dořešení.

Osvěta
„Nevím, na co to je, ale brácha
toho má doma plný šuplík,“ přiznal se paní učitelce bezelstně
malý čtvrťák, který rozčeřil stojaté vody třídního kolektivu přinesením prezervativu. Kdepak
angličáky nebo bárbiny nejnovějšího střihu. To, co dnes hýbe
světem, se v hračkářství rozhodně neprodává. Teda aspoň
dosud. Co ale nebylo, může
být!

páteřní sítě. V rámci našich
možností děláme vše pro to, aby
nádraží v Olomouckém kraji
byla pro cestující bezpečná a se
standardem 21. století a také aby
co nejdříve jezdily v našem kraji
nové vlakové soupravy.
Alois Mačák, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
a člen Zastupitelstva města
Prostějova

Pospíšil: Těší mě, že jsem mohl pomoci k záchraně hokeje
O podnikání, lepším fungování úřadu i o hokeji
s kandidátem na starostu za ODS Jiřím Pospíšilem

Zůstal v pasti

V dopoledních hodinách byli
strážníci požádáni Policií ČR o
prověření oznámení. Na ulici
Průmyslová měl muž vjet svým
vozidlem do areálu stavebnin a
než zjistil, že jsou stavebniny
zavřeny, tak byla brána uzavřena na vjezdu a nemohl se dostat
ven z areálu firmy. Vyslaná hlídka při příjezdu na místo zjistila,
že oznamovatel si již před příjezdem strážníků přivolal ostrahu areálu, která muži bránu
odemkla.

tuto důležitou oblast je opět v
rozpočtu kraje vyčleněna potřebná finanční částka. Na
drážní železniční dopravu je navrženo zhruba 389 milionů
korun. V této souvislosti mohu
uvést, že rozvíjíme integrovaný
dopravní systém Olomouckého
kraje v návaznosti na optimalizaci veřejné osobní dopravy s
uplatněním drážní dopravy jako

Vidìno - Slyšeno

Bez čekání. Jiří Pospíšil se minulý týden při výměně řidičského
průkazu na odboru dopravy přesvědčil o tom, jak výhodné je objednání přes internet. Takový
způsob vyřizování záležitostí si
představuje na všech odborech
městského úřadu.
Živnostníci a podnikatelé tvoří v
rozvinutých demokratických
společnostech významnou sféru,
o niž se do značné míry opírá
ekonomika každého státu. Úspěšní živnostníci a podnikatelé
vytvářejí pracovní místa a přispívají ke zmenšení nezaměstnanosti ve městě. I když jejich roli v
drtivé míře vymezují celostátní
zákony, dá se také na úrovni
města pro podnikatele a živnostníky dělat tu více, tu méně.
Prostějovská ODS chce jednoznačně dělat více. A Jiří Pospíšil
má jasno, jak na to.

Nezvýšíme daň
z nemovitosti
Jak hodnotíte uplynulé volební
období s ohledem na podporu
místních podnikatelů?
Za uplynulé čtyři roky se podařilo přilákat do města díky rozvoji
průmyslové zóny celou řadu investorů a vytvořit tím stovky nových pracovních míst, což je z
pohledu podpory podnikání zcela
jistě zpráva pozitivní. Není proto
divu, že v rozvoji této zóny
chceme pokračovat i nadále. Dále
bych rád zdůraznil, že město Prostějov je jedním z mála měst,
které nezvyšovalo už minimálně
dvě volební období daň z nemovitosti. A to ani v okamžiku, kdy
základní sazbu zvedl stát. A právě
nezvýšení daně z nemovitosti považujeme do jisté míry za
vstřícný postoj vůči podnikatelům. Ale samozřejmě nejen k nim
– ke všem občanům. A chceme v
nezvyšování pokračovat i nadále.
Co nového byste v nadcházejících letech chtěli prostějovským podnikatelům nabídnout?
Chtěli bychom prohloubit spolu-

Èerná kronika
Straka na zámku
Policisté z Obvodního oddělení
v Plumlově řeší případ krádeže
nářadí přímo z areálu Plumlovského zámku. Zloděj vnikl dosud nezjištěným způsobem do
zajištěného uzamčeného půdního prostoru nízkého zámku, kde
odcizil pily, brusku, elektrický
hoblík, horolezecké lano, 17 kusů lišt a 30 kusů řetězů do pil. Pachatel tak způsobil škodu ve výši bezmála za 100 000 korun.

Octavia je fuč
Neznámý pachatel se dosud nezjištěným způsobem zmocnil
osobního motorového vozidla
Škoda Octavia šedé barvy, které
bylo zaparkované v Prostějově
na ulici Tylova na parkovišti
vedle domu. Majiteli způsobil
škodu v předběžné výši 184 500
korun. Neznámému pachateli
zahrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

práci s místní Hospodářskou komorou, proto zamýšlíme pravidelné konzultace s jejími
pracovníky, dále přípravu přehledného elektronického katalogu firem, který bude zveřejněn
na městských webových stránkách, případně také obnovu kulatých stolů s podnikateli, kdy
chceme být o aktuálních problémech informováni přímo od nich.
Velkým přínosem by v tomto
směru byly také elektronické
dražby na nákup zboží či služeb
pro město, které jako občanští demokraté v našem programu prosazujeme. Právě internetovými
aukcemi i na drobnější nákupy se
dají ušetřit nemalé částky.

Elektronické dražby
zprůhlední veřejné
zakázky
To mi přímo nahrává na téma
průhledného zadávání veřejných zakázek. Co si o tom myslíte?
Z pozice radního vnímám ze
strany podnikatelů občasnou kritiku týkající se veřejných zakázek
vyhlašovaných městem. Je to vše
o průhlednosti– ukazuje se, že i
když odpovědní úředníci zveřejňují zakázky v souladu se zákonem, může se to zdát dnes už
málo. Technologie internetu dnes
umožňují vytvoření průhledných
podmínek pro zadávání zakázek
a my bychom toho měli využít.
Určitě se budeme snažit zapracovat zkušenosti jiných měst ve využití internetu při zadávání,
hodnocení a následného zveřejnění výsledků zakázek. Měli bychom
aplikovat
všechny
možností, které dnes využívají i
jiná města, abychom se vyhnuli
jakýmkoliv pochybnostem veřej-

Krkavčí otec
Z trestného činu zanedbání povinné výživy je podezřelý třiatřicetiletý muž z Prostějova, který si řádně neplnil vyživovací
povinnost stanovenou rozsudkem Okresního soudu v Prostějově, kterým má určenou povinnost platit výživné na své tři syny (r. 1998, 2000, 2002). Od roku 2006 do konce roku 2009
otec dluží na výživném částku
55 500 korun.

Zloděj usnul!
Z pondělí na úterý se neznámý
pachatel vloupal do sklepa rodinného domu na ulici Vrchlického v Konici. Zlodějem je jedenadvacetiletý muž z Prostějova. Pachatel v uvedené době vyrazil dřevěné dveře vedoucí do
sklepa rodinného domu, vnikl
dovnitř s úmyslem odcizit nějaké potraviny. Nalezl pečivo a
poté ve sklepě přespal. Brzy ráno byl však na místě přistižen
majitelem domu. Pachatel sice
způsobil škodu ve výši přes sto

nosti i médií. A to zejména od
uchazečů, kteří v soutěži neuspěli
či měli pocit, že byli z řádné soutěže vyšachováni. Tím, že se nevyužívají všechny možnosti,
které technologie umožňují, můžeme se pak zbytečně dostávat do
roviny podezírání, což není
dobré. Vzájemná důvěra mezi
podnikatelským sektorem a radnicí je v tomto ohledu jedním z
našich strategických cílů a jako
aktivní uživatel internetu budu
plně podporovat transparentnost
v konání radnice. Tak jsme se na
tom shodli i při tvorbě našeho volebního programu.
Když už zmiňujete širší využití
internetu, proberme ještě další
služby, které by znamenaly přínos pro občany…
Jednoznačně mne v této souvislosti napadá rozšíření objednávkového systému na městském
úřadě. Zrovna nedávno jsem si
byl vyměnit svůj řidičský průkaz
a z pozice občana jsem velmi
uvítal možnost objednat se na
prostějovském odboru dopravy
prostřednictvím webu na konkrétní čas. Výměna řidičáku mi
tak zabrala pár minut. Byl jsem
odbaven bez fronty, bez zbytečného čekání. Takový způsob vyřizování záležitostí bych si
představoval na všech odborech,
kde je to jen trochu možné. Mimochodem, všem, kteří ještě nemají vyměněny řidičské průkazy,
jejichž platnost končí v prosinci
letošního roku, bych z vlastní
zkušenosti doporučil moc neotálet. Teď to jde ještě bez front a
beze stresu!

Dobrá věc se podařila:
Hokej v Prostějově žije
Nechme už úřad úřadem a
pojďme na hokej. Jak hodnotíte s odstupem času poslední
měsíce v prostějovském hokeji?
Situace nebyla jednoduchá, navíc
vzhledem ke dvěma nepovedeným sezónám bylo jasné, že
sponzoři příliš nakloněni hokeji
nebudou. S bývalým majitelem
klubu panem Zabloudilem jsem
hovořil několikrát o možnosti
klub prodat, neboť se objevili zájemci, kteří chtěli hokej provozovat. Pan Zabloudil nakonec
přistoupil vstřícně k jednáním. I
když se vše trochu protahovalo,
nakonec obě strany našly společnou řeč. A dnes prostějovský
hokej žije dál.
Mohl byste sdělit některé podrobnosti prodeje klubu?
Já osobně jsem zprostředkovával
jednání na počátku a následně v

korun českých, ale za trestné činy krádež vloupáním a porušování domovní svobody mu nyní
hrozí trest oddnětí svobody až
na tři léta.

Neopatrnost
V úterý v ranních hodinách dosud neznámý pachatel odcizil z
otevřeného vozidla Fiat Scudo,
které stálo na Náměstí Spojenců, peněženku s finanční hotovostí, černou koženou tašku s firemními dokumenty a doklady
k provozu vozidla. Způsobená
škoda činí nejméně 8 500 korun.
Policie opakovaně varuje:
Neponechávejte ve vozidlech
rezervní klíče ani doklady, nevystavujte na viditelných místech (sedadlech a odkládacích
plochách vozu) drahé věci (fotoaparáty, audio a video techniku, telefony), neodkládejte zde
kufříky, aktovky ani kabelky.

Kradl plyn
Policisté z Obvodního oddělení
Prostějov 2 šetří případ krádeže,

závěru, kdy to vypadalo, že se
obě strany nedohodnou, snažil
jsem se tupit některá ostří, což se
podařilo. Sám jsem ovšem ani
nechtěl být u obchodních jednání,
to nebyla moje záležitost, proto
nemůžu průběh komentovat.
Jsem velký fanda ledního hokeje
a mám zájem, aby se v Prostějově
do budoucna dobrý hokej hrál.
Jak vy osobně vidíte budoucnost tohoto sportu v Prostějově?
Budoucnost bude záležet především na vedení hokejového
klubu, na jeho koncepci a financích, které se podaří zajistit pro
činnost. Protože je hokej finančně
velmi náročný sport, tak by určitě
klub potřeboval silné sponzory,
kteří by vytvářeli dostatečné finanční zázemí. A zde, jak jsem již
uvedl, je na vedení klubu, na jeho
schopnostech, jak dokáže sponzory „přitáhnout.“ Já osobně
věřím, že hokej bude mít v Prostějově své místo i v budoucnosti.
Důležitou roli ovšem samozřejmě také hraje podpora města.
O tu se dlouhodobě zasazuji a
chci v tom pokračovat. Město
může zejména podporovat malé
hokejisty a provoz zimního stadionu.
Jako bývalý aktivní hokejista
bych byl rád, kdyby se v Prostějově hrál hokej na takové úrovni,
abychom my, fanoušci byli spokojeni a abychom vždy rádi zavítali na zimní stadion. Myslím si,
že je třeba začít od mládeže, tedy
budovat kvalitní týmy, vychovat
si hráče pro seniorskou kategorii,
dát příležitost i našim odchovancům. To je běh na delší trať, ale
pokud bude mít vedení hokejového klubu chuť, vůli, podporu
sponzorů a fanoušků, tak pevně
věřím, že se můžeme těšit na
dobrý hokej.
Úplně na závěr dovolte jednu
aktuální otázku – hokejová liga
již odstartovala, chodíte na domácí zápasy? A jakou tipujete
letošní sezónu pro Jestřáby?
Na zápasy jsem chodil a chodím
pravidelně. Musím říci, že vstup
do sezóny mají chlapi vynikající,
ale nechci to zakřiknout. Doufám, že se jim bude dařit. Vím, že
nálada je v týmu výborná, všichni
mají chuť hrát a to je dobře. A
můj tip? Nerad tipuji, ale byl
bych rád, kdybychom se drželi v
první půli tabulky. My fandové
rádi vidíme dobrý hokej, a když
na konci zápasu můžeme křičet –
„Táhneme na hokej, ve středu v
sobotu,...“ – tak je to pro nás ta
nejlepší odměna, protože to znamená, že na našem kontě je další
výhra.
-bpze které je podezřelý devětatřicetiletý muž z Určic. V časovém úseku od konce ledna tohoto roku do konce srpna v energo
pilíři umístěném před svým rodinným domem neoprávněně
odebíral zemní plyn, který používal k vytápění a ohřevu teplé
vody. Způsobil škodu přes
87000 korun. Hrozí mu trest odnětí svobody až na pět let.

Rodiče za katr
Z trestného činu ohrožování výchovy dítěte jsou podezřelí rodiče z Prostějovska, kteří záměrně
neposílali své děti do školy a nezabezpečovali jim tak povinnou
devítiletou docházku. Výše
uvedeného jednání se dopustili i
přesto, že byli na neomluvenou
absenci a současně nutnost zajišťovat školní docházku svých
dětí ze strany školy upozorňováni, avšak neprojevovali snahu
zajímat se o docházku a výsledky svých dětí ve škole. Oběma
podezřelým nyní hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Zájezd
„Už mě tam nikdo nedostane.
Nenechám si nadávat, že jsem
stará kráva,“ zdůvodnila návštěvnice předváděček svoji bu-
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doucí neúčast na této produkci,
kdy se v případě nezájmu o koupi z roztomilých prezentátorů
stávají neurvalí burani, kteří k
nějakému podobnému výrazivu
nemají daleko. Holt, kdekdo má
tu zkušenost, ovšem bude to tak
asi pořád, dokud tam bude ochoten někdo jezdit.

Cestou necestou
Zkratkou si to trádují každé ráno
houfy školáků přes koleje místního nádraží do školy E. Valenty. Svého prvňáčka tudy také
vedla maminka s cigaretou v ústech a prckem s velkou aktovkou
na zádech asi deset kroků za sebou. Jen občas na něj houkla,
aby si pohnul. No docela otrlost
učit šestiletého klučinu využívat
takové cestičky.
-MiH-

Podvedla bezbranného starce
Pachatelku zatkla hospodářská kriminálka
Nevšední případ lidského hyenismu vyřešila hospodářská
kriminálka Policie ČR v Prostějově. Devadesátiletého muže
postiženého demencí chtěla
žena z Prostějovska podvodem
obrat o jeho vlastní byt. A navíc zadarmo!
"Policisté z Oddělení hospodářské kriminality v Prostějově obvinili z trestného činu podvodu
ve stadiu pokusu dvaatřicetiletou
ženu z Prostějovska, která koncem měsíce srpna loňského roku
společně s dosud nezjištěnými
osobami v Prostějově využila
zjevné demence devadesátiletého
seniora. Policisté obviněné ženě
prokázali úmysl docílit převod
bytové jednotky bez provedení
úhrady za převod bytu do vlastnictví jiného. Podvodnice se pokusila obohatit sebe nebo jiného
tím, že využila výše uvedené ne-

moci starého pána a předložila
mu listiny k podpisu s úmyslem
dosáhnout bez provedení úplaty
převodu bytové jednotky a podílu na společných částech
domu, který je ve vlastnictví seniora, přičemž hodnota předmětné nemovitosti je dle
odborného vyjádření nejméně
700 tisíc korun. Díky zásahu příbuzných ve věci nedošlo k dokonání podvodu a ve spolupráci s
oddělením hospodářské kriminality došlo k prokázání viny pachatelky," popsala nám podvodné jednání pachatelky Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Dvaatřicetileté podvodnici teď u
soudu hrozí, že ji pošle na delší
dobu do kriminálu. "Pachatelce
nyní hrozí trest odnětí svobody
až na osm let," potvrdila Eva
Čeplová.
-mik-

Řidič srazil chodce s kolem

Prostějovská dopravní policie
nyní šetří, kdo může za čtvrteční nehodu v Čehovicích.
Řidič Citroenu tady ve tmě
srazil chodce, který s jízdním
kolem přecházel vozovku.
"Ve čtvrtek ve večerních hodinách jel třiatřicetiletý řidič osobního automobilu Citroen
Berlingo po komunikaci v obci
Čehovice ve směru na obec Čelčice. Na konci obce Čehovice
narazil řidič přední částí svého
vozu do šestapadesátiletého
chodce, který vedl jízdní kolo a
přecházel komunikaci. Při střetu
došlo ke hmotné škodě na vozidle a jízdním kole. Bohužel

ovšem také k těžkému zranění
chodce. Ten byl sanitkou převezen do prostějovské nemocnice,"
uvedla Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Technická závada jako příčina
dopravní nehody nebyla na
místě ohledáním zjištěna ani
uplatněna. Alkohol u obou
účastníků byl vyloučen negativní dechovou zkouškou. "Celková způsobená škoda je
nejméně osm tisíc korun. Míra
zavinění dopravní nehody je
předmětem dalšího šetření Skupiny dopravních nehod Policie
ČR Prostějov," dodala mluvčí
policie.
-mik-

V úterý se sejdou zastupitelé
V úterý se ke svému předposlednímu jednání v tomto volebním období sejde Zastupitelstvo města Prostějova.
Zastupitelé budou projednávat finanční hospodaření radnice za
první pololetí tohoto roku, nové
zásady pro udělování veřejných

finančních podpor, udělení finanční podpory hokejovému
klubu a mnoho dalších záležitostí.
Jednání zastupitelstva města
bude zahájeno ve 13.00 hodin v
obřadní síni radnice a je samozřejmě přístupné veřejnosti.
-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...
Rudolf Surma 1934 Smržice
Petr Povolný 1953 Olomouc
Anna Hédlová 1928 Prostějov
Božena Páleníková 1931
Prostějov
Miloslava Zlámalová 1949
Kostelec na Hané
Marie Komínková 1925
Prostějov
Jaromír Rajtr 1952 Prostějov
Božena Fifková 1928
Prostějov
Pavel Hanák 1958 Prostějov

JUDr. Zdeněk Horák 1925
Prostějov
Jaroslava Antoníčková 1936
Prostějov
Josef Gaťařík 1944 Prostějov
František Bezoušek 1929
Prostějov
Blanka Musilová 1929 Vícov
Miroslav Crhonek 1932
Drahany
Eliška Miškovská 1913
Prostějov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 20. září 2010
Karel Vejrosta 1924 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Bohumil Kučera 1950 Smržice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Středa 22. září 2010
Milada Zapletalová 1924 Čechy pod Kosířem 12.40 Obřadní
síň Prostějov
František Tesařík 1954 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Antonín Keprt 1934 Tvorovice 13.30 kaple Tvorovice
Jaroslav Šrámek 1930 Bousín 14.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 23. září 2010
Karel Klein 1917 Ptení 14.00 kostel Ptení
Pátek 24. září 2010
Jan Kašpar 1936 Čelechovice 12.40 Obřadní síň Prostějov

20. září 2010

Jiří Pospíšil (ČSSD): Do stavebních investic šla miliarda korun

obrazem

Ing. Jiří Pospíšil (ČSSD) se v letošních komunálních volbách
bude o hlasy prostějovských
voličů ucházet již třetí volební
období, a to z devátého místa
kandidátky ČSSD. V současné
době je vedle funkce zastupitele také druhé volební období
členem Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova.
Povoláním ekonomický ředitel
soukromé firmy má 54 let, je
ženatý, má dvě dospělé děti.

Divadlo Point praskalo ve švech. V pátek večer se v Divadle Point konala prostějovská premiéra filmu Finding Americe: Gangsteři z našeho oddílu, který vznikl na letním Filmovém táboře Sobotín 2010. Kolem dvou stovek diváků z řad účastníků tábora, rodičů a přátel si připomnělo báječnou
prázdninovou atmosféru, srdíčková nálada z letního Sobotína se přesunula do podzimního Prostějova. Filmový tábor pořádalo Gamnázium Jiřího Wolkera za finanční podpory Města Prostějova, společnosti TOMI-REMONT. Zvláštní poděkování organizátorů patří panu Jiřímu Vybíralovi, firmě Alika. Záštitu tak jako každoročně
převzal Alois Mačák, náměstek hejtmana a člen Zastupitelstva města Prostějova, který na sobotínský tábor
přispívá také finančně. Na snímku ze slavnostního zahájení promítání zleva Alois Mačák, hlavní vedoucí tábora
Hana Lužná, místostarosta Pavel Drmola, principál Divadla Point a “duše” sobotínského tábora Aleš Procházka.
-bp-

KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ oslavil
50. výročí působení paragánů v Prostějově
Prostějov a výsadkáři? Dvě věci,
které už pět desetiletí patří neodmyslitelně k sobě. A minulý
týden v našem městě oslavil
Klub výsadkových veteránů 50.
výročí od doby, kdy z východoslovenského Prešova byla jednotka "paragánů" přestěhována
do Prostějova.
Do sálu Národního domu se k
závěru třídenních oslav sjelo na
300 bývalých elitních vojáků, kteří
sloužili od roku 1960 v našem městě. A byli mezi nimi i ti, kteří se v
srpnu 1968 chtěli se zbraní v ruce
postavit sovětským okupantům.
"Klub výsadkových veteránů pořádá ročně hned několik záslužných akcí a Město Prostějov má
tu čest je podporovat i finančně.
Jsme hrdí na to, že součástí našeho
města byli, jsou a budou také elitní
vojáci naší armády," uvedl Miro- Výsadkové veterány, kteří v průběhu 50 let prošli prostějovskou poslav Pišťák, místostarosta Prostě- sádkou, pozdravil společně s vedením současné 601. skupiny specijova.
-mik- álních sil generála Moravce i místostarosta města Miroslav Pišťák.

V pátrání je i pohřešovaná dívka
Prostějovská policie vyhlásila další celostátní pátrání po hledaných
osobách. Mezi nimi je také šestnáctiletá dívka, která je pohřešována od 10. září tohoto roku.
JOSEF LANDT se narodil 28.
května 1980 a
trvalé bydliště
má hlášeno na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Obvodní soud pro Prahu 2
příkaz k zatčení pro trestný čin
porušování domovní svobody.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 28 do 32 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědé vlasy.
EVA ČUREJOVÁ se narodila
13. března 1994 a trvalé bydliště
má hlášeno v obci Dobromilice
číslo 171 v okrese Prostějov. Pohřešovaná dívka byla naposledy
viděna dne 10. září 2010 v 17.20

Pohledem shora
Pohledem shora

hodin před obchodním domem Lidl v Prostějově. Od té
doby nedala o
sobě vědět. Svůj
mobilní telefon
má vypnutý. Dle dostupných informací netrpí žádnou duševní
poruchou ani trvale neužívá
žádné léky. Zdánlivé stáří pohřešované je v rozmezí od 16 do 18
let, měří 158 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé
středně dlouhé vlasy. V době, kdy
byla naposledy spatřena, měla na
sobě tmavě modré rifle, barevné
květované tričko s dlouhými
bíločervenými rukávy, šedou lesklou bundu do pasu, hnědé botasky a měla s sebou i koženkovou kabelku.
MICHAL MOŘICKÝ se narodil
25. listopadu 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v Horním Štěpánově číslo 121 v okrese Prostě-

jov. Na hledaného vydal Okresní soud v Olomouci příkaz k
zatčení
pro
trestný čin výtržnictví, pokus
ublížení na zdraví a krádeže. Dále
na něj byl vydán příkaz k dodání
do výkonu trestu odnětí svobody
pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 25 do 30 let, měří
175 až 180 centimetrů, má hubenou postavu, kulatý tvar hlavy,
hnědé oči a hnědočerné 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-

SLUNEČNÉ HEKTARY

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
emyslím si, že bych byl tím, co by se konzervativně bránil čemukoliv
novému. Boom výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů se
však namísto výraznějšího přínosu stal víc výhodným byznysem,
který ovšem ve finále zaplatí uživatel, co ve svém vypínači nemá šanci
poznat, zda si svítí z větrníku, slunce nebo třeba z Temelína. Nejsem také
zastáncem čoudících chřtánů elektráren, ale zároveň je mi jasné, že bez elektřiny se prostě neobejdeme. Už jsme tak nějak na tom závislí, ať si ekologičtí aktivisté říkají, co chtějí. Zároveň
mám ale trochu obavy o ekologičnosti ekologických, tedy obnovitelných zdrojů. Mám na mysli především místy až nekonečné hektary ploch osázených solárními panely. Na jednu stranu
ladem zůstává stále víc zemědělské půdy. Jenomže pro změnu takové využití mi nepřijde zas
až tak adekvátní přínosu, který by měla elektřina vyrobená sluncem životnímu prostředí vracet. Samotná zástavba velkých ploch přináší nespornou lokální ekologickou zátěž v podobě
nutného zásahu do půdy. Navíc solární panely mají svoji životnost. Co s nimi bude pak? Zůstanou panelová pole poté, co se je už nevyplatí provozovat, nesmazatelným torzem jedné éry
podnikání v Česku? Podobně jako opuštěné hangáry různých montážních hal a skladů firem,
kterým se po daňových prázdninách už u nás nevyplatí podnikat? Efektivita obnovitelných
zdrojů alespoň prozatím nedokáže dosáhnout hodnot klasických elektráren. Jejich bonifikace
by se však měla odvíjet i od toho, s jakým dopadem jsou zařízení instalována, nikoliv a priori
hlásat neomezenou podporu obnovitelných zdrojů, jejichž dopad na ekologii krajiny může být
docela sporný. Nemám nic proti solárním panelům na budovách, což naopak pokládám za
opravdu efektivní využití možného prostoru, ovšemže z hektarů prosluněných strání osázených podivnými skulpturami mi trochu běhá mráz po zádech.
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Pane Pospíšile, komunální politice se věnujete již sedm let, jak
byste zhodnotil svou dosavadní
práci pro město Prostějov?
Do komunální politiky jsem
vstoupil se snahou uplatnit své
zkušenosti z oblasti ekonomiky.
Od absolvování vysoké školy
pracuji v ekonomických funkcích a tvrdím, že i město se musí
v mnoha ohledech chovat jako
dobře fungující podnik.
Město Prostějov bylo vyhlášeno městem pro byznys, pravidelně si udržuje nejvyšší mo-

žný rating v republice, sbírá
mnohá ocenění, takže se zdá, že
se vám daří…
Klademe velký důraz na to, abychom dobře hospodařili, snažíme
se, aby úřad pracoval efektivně.
V posledních letech se při přípravě rozpočtu města pravidelně
uplatňuje koeficient úspor, které
vedoucí odborů musí hledat ve
svém rezortu. Neusínáme však na
vavřínech, ekonomické řízení je
nikdy nekončící proces, úspěšně
hospodařící subjekt musí neustále objevovat a řešit možné rezervy.
Daří se v současné době ekonomické recese udržovat výši stavebních investic?
Za tohle volební období směřovala do stavebních investic 1,017
miliardy korun. Nejúspěšnějším
rokem byl ten loňský, kdy na stavební investice mířilo z rozpočtu
města 316 milionů korun. Vedení
města se dále podařilo zajistit dotace ve výši 198 milionů. Končící
volební období tedy hodnotím
kladně, přes nelehkou makroeko-

nomickou situaci se nám dařilo
držet výši investic na solidní
úrovni.
Které investiční akce byly
největší?
Nejvíce prostředků bylo investováno do střediska mládeže kopané a na dostavbu Sportcentra,
obě akce stály po 60 milionech s
tím, že více než polovina, 32 milionů, byla uhrazena z dotačních
titulů mimo rozpočet města. Nej-

více prostředků z rozpočtu města,
38 milionů, šlo na výstavbu vnějšího okruhu Plumlovská –
Brněnská, tzv. jihozápadní kvadrant. Stejná částka pak byla investována do inženýrských sítí a
komunikací v lokalitě u nemocnice určené pro výstavbu rodinných domů. Nejvíce stavebních
investic v minulých čtyřech letech zamířilo do rekonstrukcí a
výstavby komunikací. V oblasti
životního prostředí bylo investováno do regenerace čtyř prostějovských sídlišť celkem 72 milionů korun.
Co byste dodal závěrem?
Děkuji všem občanům, kteří mi v
minulých volbách dali svoje hlasy, díky kterým jsem se mohl podílet na práci pro naše město.
Příštím zastupitelům předáváme
město v dobré ekonomické i finanční situaci. Aby tak tomu
mohlo být i nadále, je třeba, vážení spoluobčané, přijít k volbám a
umožnit tak svým hlasem pokračovat v dosavadním úspěšném
rozvoji města Prostějova. -bp-

Rozhovor NATVRDO s šéfem Policie ČR v Prostějově
(Dokončení ze strany 1)
Pane plukovníku, neobáváte
se negativních reakcí právě
těch řadových policistů, kterým jsou v současné době v
rámci šetření škrtány různé
mzdové prostředky, zatímco
vedoucí policisté berou vysoké
odměny?
Jistě, myslím si, že negativní reakce určitě budou. Protože co si
budeme vykládat, závist v
českém státě byla, je a bude vždycky. Nikdo totiž už nevidí, co
všechno obnáší vedoucí funkce,
ale vidí pouze peníze. Vidí

pouze plat, který ten či onen manažer bere. A když čtu nyní reakce na webových stránkách,
vidím, že lidé si myslí, že vedoucí policisté do svých funkcí
spadli odněkud z nebe. Je to
právě naopak, všichni vedoucí
vyšli právě z řadových policistů,
či jestli chcete z chodníku. A
každý má dnes u policie rovné
šance na to, aby se vypracoval
do vedoucí pozice. Není to o
tom, že se někdo s někým zná,
je to všechno o práci, o velmi
tvrdé práci.
Právě Prostějovem jdou fámy,

že se tady u policie rozdávají
vedoucí funkce ze známosti...
Já to chápu. Když to ale vezmu
na sebe, já jsem u policie začínal
jako obyčejný rotný. Pak jsem
se od zástupce vypracoval až na
vedoucího kriminálky. A nyní
pracuji zde, jako vedoucí územního odboru. To samé je v Olomouci nebo v Přerově, kde velí
Josef Drábek. Všichni jsme prošli určitým vývojem u policie,
do funkcí jsme nepřišli nijak z
boku bočním vstupem. A navíc,
řadoví policisté bohužel nevidí,
že se za ně bijeme. Vedoucí je

vždycky mezi dvěma mlýnskými kameny, melou ho zeshora, melou ho zespodu.
Takže vy odměnu 67 tisíc nepovažujete v současné době
plné úsporných opatření za
příliš vysokou?
Pane redaktore, vy byste tyto peníze jako odměnu za svou práci
nevzal? Vy byste se této částky
vzdal, jenom proto, že vám ji
bude někdo závidět? Já se
nemám za co stydět, navíc v
rámci této částky je i odměna za
mé ocenění Policista roku 2009
v Olomouckém kraji.
-mik-

Komise jednala o dalších investicích v dopravě
Obchvat Drozdovic bude otevřen již tento týden
Jak jsme předeslali minulý
týden, v pondělí zasedla dopravní komise města, aby projednala velmi důležité otázky
ohledně dopravních investic v
Prostějově. O výsledcích jednání nás informoval radní a
předseda této komise Zdeněk
Peichl (na snímku).
"Nejprve jsme se v komisi seznámili s výsledky šetření pracovníků Centra dopravního
průzkumu z Brna, kteří v Prostějově dlouhodobě sledovali úroveň dopravních opatření, které
jsme v Prostějově v posledních
letech zavedli. Jejich hodnocení
celkové dopravní situace dopadlo pro Prostějov velmi pozitivně. Inspektorům se líbilo
zabezpečení přechodů pro
chodce, jejich osvětlení, kruhové
křižovatky a podobně. Jako ojedinělé řešení hodnotili například
středový ostrůvek vytvořený z
betonových panelů na vozovce
za zimním stadionem. Doporučili pouze jeho nátěr reflexními
žlutočernými barvami. Jejich
celkový závěr je, že dopravní
opatření v Prostějově jsou na
české poměry na vysoké úrovni
a je zapotřebí v započatém
trendu pokračovat," sdělil nám
na úvod Zdeněk Peichl.
Dopravní komise města pak
věnovala hodně času projednání
otázek dostavby cyklostezek.
"Komplexně jsme zhodnotili, co
se všechno za uplynulá léta v
tomto ohledu vykonalo a co ještě
zbývá udělat. Zásadním problémem zůstává, a veřejnost to
právem může kritizovat, propojení jednotlivých cyklostezek ve
městě. Je ale nutné vědět, že
někdy pár metrů potřebných k
propojení je dnes pouze otázkou
výkupu pozemků od soukromých majitelů nebo převedení
pozemků ze státního majetku do
vlastnictví města. Tato jednání
bývají hodně složitá a bude to
chtít ještě nějaký čas. Dobře se
ovšem vyvíjí projekt cyklostezky okolo biokoridoru Hloučela směrem k Mostkovicím. Ta
je komplexně projekčně připravena a nyní už je její výstavba
závislá pouze na vyčlenění
peněz z rozpočtu města. Navíc
bychom příští rok na tuto stavbu
mohli získat dotace," uvedl
Zdeněk Peichl.
Dále dodal, že ještě v letošním
roce bude zrealizována cyklo-

stezka ve Vrahovické ulici, kde
pro cyklisty bude v rámci stávající komunikace vyčleněn samostatný jízdní pruh.
Připravena je už také investiční
akce města směřovaná k zásadní
rekonstrukci prostor před místním nádražím, kde přibude parkovacích ploch, vybudují se
nové autobusové zastávky a samozřejmě se také pamatuje na
výsadbu nové veřejné zeleně.
"Navíc vybudujeme nový přechod přes železniční přejezd v
Olomoucké ulici, jak pro chodce
tak pro cyklisty. A co je v této lokalitě hodně důležité, na tomto
přejezdu by měly být konečně
brzy závory," dodal ještě předseda dopravní komise města.
A velmi dobrá zpráva na sa-

motný závěr. Díky intervenci
Zdeňka Peichla dojde už tento
týden ke zprovoznění nově vybudované silniční spojky na
takzvaném jižním kvadrantu.
Ta spojí Krasickou ulici s kruhovou křižovatkou v Určické
ulici. "Stavbaři sice namítají,
že spojka ještě není úplně dokončena, zejména co se týká
okolních úprav. Samotná komunikace je ale v pořádku a
tak si myslím, že nic nebrání
jejímu zprovoznění. Dohodli
jsme se tedy s odborem dopravy i Dopravním inspektorátem Policie ČR, že tolik potřebný obchvat Drozdovic otevřeme již s předstihem tento
týden," řekl Zdeněk Peichl.
-mik-
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Otevřený rozhovor s ředitelem Policie ČR Olomouckého kraje

Jaroslav Skříčil: Zveřejnění odměn je snahou poštvat policisty proti vedení!
Na téma udělení finančních
odměn vysokým policejním
funkcionářům jsme minulý
týden požádali o rozhovor ředitele Policie ČR Olomouckého
kraje Jaroslava Skříčila (na
snímku). Ten považuje zveřejnění prémií ve výši 1 116 tisíc
korun v médiích jako snahu poštvat řadové policisty proti jejich nadřízeným.

Pane řediteli, můžete veřejnosti
objasnit, za co byly uděleny obrovské odměny vysoce postaveným policistům Olomouckého
kraje?
Výše odměn jednotlivých policistů je odvozena především od
rozsahu odpovědnosti, která je
jim svěřena, od jejich aktivity a
iniciativy při plnění služebních
úkolů a od kvality výsledků, kterých při plnění služebních úkolů
dosahují. Od toho, zda pracují nad
rámec běžné pracovní doby v
rámci tzv. akceschopnosti při řešení nejrůznějších úkolů v oblasti
veřejného pořádku, při bezpečnostních akcích, akcích IZS, od
psychické náročnosti a odpovědnosti zastávané funkce a tak dále.
Krajský ředitel má kázeňskou a
personální pravomoc danou
zákonem o služebním poměru a
rozkazem policejního prezidenta
o personálních pravomocích, kterou uplatňuje v rozsahu jemu
svěřeném. Podobně postupují i
další služební funkcionáři krajských ředitelství, kteří mají svěřenu kázeňskou pravomoc vůči
svým podřízeným.
Médii proběhla informace, že
tyto prémie jste rozdělil na základě pomoci policie při letošních ničivých povodních. Jestli
tomu tak je, můžete veřejnosti
sdělit, čím konkrétně například

pánové Vykopal, Krejčiřík,
Věženský a další, pomohli lidem postiženým povodněmi?
Informace, která proběhla médii,
byla zkreslená tím, že se v žádném
případě nejednalo o jednorázové
odměny, ale o několik po sobě
jdoucích odměn za období prvních sedmi měsíců roku 2010. Jak
už jsem uvedl v odpovědi na první otázku, policisté mohou dostat
odměnu, jejíž výše je odvozena
především od rozsahu odpovědnosti, která je jim svěřena, od jejich aktivity a iniciativy při plnění
služebních úkolů a od kvality výsledků, kterých při plnění služebních úkolů dosahují.
Pokud tyto odměny byly za něco jiného, nezdá se vám nemorální, že v době maximálních
úspor v celé naší společnosti a
také hlavně snižování platů řadových policistů, si ve vedení
rozdělujete na odměnách tak
závratné částky?
Úspory ve společnosti se týkají samozřejmě i policie. Nežijeme ve
vzduchoprázdnu, šetříme, kde se
jen dá tak, aby byl zachován výkon
služby tak, jak nám ukládá zákon. I
u policie došlo ke snížení mezd již
v letošním roce a čím je policista na
vyšší funkci, tím je toto snížení
oproti loňskému roku větší. Četl

jsem v plátku, z kterého vychází
vaše otázky, že řadový policista si
stěžuje, že přišel o 3,5 tisíce korun
za letošní rok. Mohu říci, že tento
pokles byl na všech úrovních policie v našem kraji v porovnání s loňským rokem. Jestliže řadový policista přišel o výše uvedenou částku, opravdu platí, že na čím vyšší
funkci policista je, tím je tento pokles platu proti loňsku větší. U mé
funkce v našem kraji jde o pokles o
procentuální částku cca 20%. Zdá
se vám to málo?
Proč nějaké odměny nedostali i
řadoví policisté?
Vaše informace se nezakládají na
pravdě. Odměny dostávají všichni policisté a je na posouzení jejich přímých nadřízených, kdo si
odměnu zaslouží. Obecně lze říci,
že limit kázeňských odměn je stanoven a přidělen jednotlivým
krajským ředitelstvím policie na
začátku roku. Z tohoto fondu jsou
odměňováni jak vedoucí, tak i řadoví policisté. Výše odměny je
osobní údaj každého jednotlivce a
jeho zveřejnění není možné. Jediné, co bych snad mohl říci je, že
z dosud vyplacených odměn převážná většina byla vyplacena na
územních odborech.
Uvědomujete si, že rozdělením
těchto odměn jste přilili ještě
více oleje do ohně mezi řadovými policisty a neobáváte se jejich negativních reakcí?
Rozdělením odměn jsme do
žádného ohně olej nepřilili. Udělování kázeňských odměn je proces zavedený před mnoha lety u
celé policie a je dán zákonem.
Olej do ohně byl přilit zveřejněním osobních údajů některých policistů v médiích. Toto není útok
na vedení našeho krajského ředitelství, to je útok na celý systém.
Je to snaha poštvat policisty proti

managementu policie, a to nejen v
našem kraji. Lze se jen ptát, pro
koho je to výhodné? Kdo z toho
má prospěch? Protože negativní
reakce policistů jsou přirozenou
reakcí na způsob, jakým byla problematika zveřejněna.
Podle námi získaného seznamu
jste na odměnách vysoce postaveným policistům rozdělili částku 1 116 000 korun. Z jakých
peněz byly tyto odměny vyplaceny?
Policie ČR především nemůže
potvrdit pravdivost informací obsažených ve vašem dokumentu.
Seznam obsahuje informace,
které mají charakter osobních
údajů ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Jejich zveřejněním by
došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku nebo správního deliktu. Limit kázeňských odměn je
stanoven a přidělen jednotlivým
krajským ředitelstvím policie na
začátku roku. Z tohoto fondu jsou
odměňováni jak vedoucí, tak i řadoví policisté. Odměny dostávají
všichni policisté a je na posouzení
jejich přímých nadřízených, kdo
si odměnu zaslouží. Výše odměny je osobní údaj každého jednotlivce a jeho zveřejnění není možné.
Můžete konkrétně sdělit, za co
si zasloužili 90 tisíc korun, respektive 67 tisíc korun pánové
Ivo Vykopal a Dušan Věženský?
Myslím, že v předcházejících odpovědích jsem dostatečně vyjasnil důvěrnost informace a proč na
otázky tohoto typu není možné
odpovídat. Oba pánové dostali od
začátku roku odměny v souladu
se zákonem o služebním poměru
za jejich aktivitu a iniciativu při
plnění služebních úkolů a za kva-

litu výsledků, kterých při plnění
služebních úkolů dosahují. Navíc
žádná organizace, ani váš zaměstnavatel takové informace nezveřejňuje. Je krajně neobvyklé,
že se na veřejnost dostaly jakési
informace, které byly medializovány způsobem, jakým byly medializovány. Každý si může udělat obrázek, komu a jak to prospělo.
Není amorální, že byly rozděleny tak vysoké prémie a na
druhé straně na obvodních odděleních Policie ČR chybějí peníze na pohonné hmoty, kancelářské potřeby a další důležité
věci?
Kázeňské odměny nejsou v přímé
souvislosti s provozními prostředky. U našeho krajského ředitelství
nemáme v letošním roce problém
s provozními prostředky, které
jsou nezbytné pro výkon služby.
Na pohonné hmoty jsme si stanovili dostatečný objem finančních
prostředků ve výši něco přes 19
milionů korun a na opravy a údržbu vozidel 5,4 milionu korun.
Že máme na benzín dost peněz,
mohu dokladovat tím, že naše
výkonné útvary do současné doby
oproti přiděleným prostředkům
na benzín ušetřily do konce srpna
něco přes 1 milion korun a je předpoklad, že do konce roku ušetří
obdobnou částku a přitom nemusí. Ale chovají se úsporně a odpovědně. Je to dobré proto, že si
touto úsporou uděláme dobrý základ pro množství finančních prostředků na benzín v příštím roce. I
na dalších provozních položkách
máme v letošním roce dostatek
prostředků, ale více sledujeme,
jak a za co se prostředky utrácejí,
aby byly vynakládány maximálně efektivně. A to se nemusí
každému zaměstnanci líbit. -mik-

M. Sokolová: Prostějovu by slušelo muzeum oděvnictví a módy
Zajímavá městská kultura vtáhne Prostějováky a přitáhne přespolní
Prostějov je kulturním městem, v němž v posledních letech vzniklo mnoho nových aktivit, jako bylo letošní úspěšné
Prostějovské léto. Předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milada
Sokolová prosazuje ovšem další rozšíření městské kultury.
„Těšíme mne, že Prostějované
přijímají kulturu, chodí do divadla či na koncerty, ale je více než
skvělé, že se také řada z nich
přímo zapojuje do kulturních aktivit města,“ říká Milada Sokolová. Jejím cílem je podpora spolků, které již na území města působí. „Působí tu jen namátkou pěvecké sdružení Vlastimila, mužský pěvecký sbor Orlice, mateřská
centra, loutkové divadlo Starost,
Divadlo Hanácké obce, Point, divadelní klub Historia či Kloboukový klub, které všechny přispívají ke kulturnímu rázu Prostějova. Jejich aktivity bychom proto měli podpořit a motivovat
občany, aby zakládali další po-

dobná sdružení,“ vysvětluje Sokolová, která je sama již sedm let
činná v oblasti kulturních sdružení a spolků a má proto k tématu co
říct.

Co Prostějovačka,
to švadlena
Kultura ve městě může přitáhnout i další návštěvníky města,
kteří tu nechají v našich obchodech a restauracích své peníze a
podpoří tím pracovní místa v Prostějově. Podle Milady Sokolové
má v tomto ohledu Prostějov velký potenciál: krásné město, dobrá
dopravní dostupnost i pěkné okolí.
Milada Sokolová vidí na tomto
poli velkou příležitost v oživení
myšlenky na založení muzea,
které by podtrhlo tradici Prostějova jako města módy. „Muzeum
oděvnictví by městu slušelo. Jestli platí „co Čech, to, muzikant,“
pak v Prostějově vždy platilo „Co

Čechy pod Kosířem,“ varuje M.
Sokolová a dokresluje to zábavnou historkou: „Na letošním
festivalu kočárů Josefkol byl slyšet vtip: „Víte, kde je Prostějov?
No to je přece to město vedle
Čech pod Kosířem.“
Muzeum oděvnictví nebo třeba
muzeum módy nemusí být podle
jeho podporovatelky nutně městskou institucí, ale může vzniknout třeba jako další občanská aktivita, kterou město jen v rámci
své bohaté grantové politiky podpoří. „ A prostor by se mohl najít
třeba v části zrekonstruovaného
zámku, který se již brzo stane daProstějovačka, to švadlena.“ To lším z kulturních center města,“
musíme využít,“ je přesvědčena uvažuje Milada Sokolová.
M. Sokolová.
S jeho založením bychom si měli Víte, u koho bydlíte?
pospíšit, protože jinak to může
dopadnout jako v případě sbírky Při lákání návštěvníků bychom se
historických kočárů, kterou vy- mohli zaměřit i na zviditelnění rotvořil Václav Obr a jeho sdružení dáků a osobností města. Pomoci
Mylord. „Tuto dnes i evropsky mohou i zdánlivé maličkosti jako
ojedinělou atrakci „vyfoukly“ leták městského informačního

centra o slavných Prostějovanech
nebo lepší propagace města na
veletrzích cestovního ruchu.
Zatraktivnit město by mohla i
úprava cedulek, které označují
jednotlivé prostějovské ulice.
„Doplňme na ně vždy po kom,
případně po čem, byla ulice pojmenována,“ navrhuje opět M.
Sokolová. „Není třeba cedulky
hned vyměňovat. To by něco
stálo. Stačí na to pamatovat u
těch, které se budou vyměňovat.
Časem by se i na ty staré mohly
přidat nálepky s tímto označením,“ vysvětluje čtyřka na kandidátce občanských demokratů do
zastupitelstva. „Sama bydlím ve
Vrlově ulici a jsem přesvědčena,
že zdaleka ne všichni v naší ulici
vědí, že byla pojmenována po Josefu Vrlovi, který ve městě zřídil
první prostějovskou knihtiskárnu,“ přibližuje svůj další nápad
Milada Sokolová, která chce, aby
prostějovská kultura zažívala
rozkvět i v dalších letech. -bp-

Národní dům prozářily květy jiřin
U příležitosti Dnů evropského
dědictví a Hanáckých slavností
v Prostějově se otevřel návštěvníkům také Národní dům. Reprezentační místnosti i zákulisí
městského divadla stejně jako
prostory Národního domu byly
slavnostně vyzdobeny květinami a kromě komentovaných
prohlídek zaujal návštěvníky i
zajímavý program.
Pro děti připravila dramaturgie
městského divadla pohádku, pro
všechny pak filmový dokument o
prostějovských rodácích Jiřím
Wolkerovi a Edvardu Valentovi a
koncerty pěveckých sborů Vlastimila a Orlice ve zkušebně.
Národní dům pak tonul v květech
jiřinek. Okrašlovací spolek města
Prostějova spolu s agenturou TK
Plus a studiem Floris zde uspořádal Slavnost jiřinek. Nápad to
nebyl zdaleka nový, už v minulosti výstavy jiřinek milovníky
květin okouzlovaly. Dokonce už
v roce 1906 vystavoval v Prostějově legendární moravský pěstitel jiřinek Emil Dokoupil svou
barevnou paletu květů podzimu,
za což mu udělil Spolek zahrad-

níků markrabství Moravského
čestný diplom. Současnou výstavu umožnil pokračovatel a nástupce pěstitele Dokoupila Pavel
Ševčík z Velkých Opatovic.
„Na prostějovskou jiřinkovou
slavnost dodal pan Ševčík víc jak
tři stovky květů téměř šedesáti
druhů. Z nich připravilo studio
Floris výstavu a uspořádali jsme
také módní přehlídku nazvanou
Inspirace podzimními květy.
Módní kreace návrhářky Hany
Králové doplnily květinové dekorace vytvořené studiem Floris
právě z jiřinek. Čtveřice modelek
měla upravené účesy s květy od
Aleny Kútné ze studia Charisma,„ ocenila Milada Sokolová z
pořádajícího okrašlovacího spolku spolupráci s prostějovskými
tvůrci.
Do posledního místečka zaplněný přednáškový sál tleskal nejen
originálním modelům, ale i nadějným tanečníkům, kteří předvedli ukázky společenských tanců, a také vystoupení čestného
člena okrašlovacího spolku Pavla
Trávníčka s Monikou Fialkovou.
-jap- Dvanáct originálních modelů Hany Králové doplnily jiřinkové kreace studia Floris.
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TEL. 582 344 130,
20. - 26.9.2010 ASTRONOMICKÝ TÝDEN:
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy
každý večer od 20. 30 hodin.
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za
bezmračné oblohy koná každý den v 15. 00 hodin.
Od pondělí do pátku v 10. 30, 13. 30 a v 15. 30 hodin
pohádkové „POVÍDÁNÍ O ZEMI“.
Ve středu v 16. 30 hodin Klub pro děti do 10 let
„HVĚZDÁRNÍČEK“.
V neděli 26. 9. ve 14. 00 hodin SOUTĚŽ PRO DĚTI
„TRPASLIČÍ PLANETY“.
Výstavy „STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU“
a „Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“
jsou přístupné na začátku výše zmíněných pozorování.
KLUB GEMINI pro děti a mládež od 10 do 20 roků
zahajuje 7. října v 16. 30 hodin

20. září 2010
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Vyhrajte zájezd v hodnotě 25.000 Kč!

Kandidát ODS na starostu Jiří Pospíšil vyhlašuje soutěž
Jiří Pospíšil, lídr ODS do komunálních voleb Prostějově, vyhlašuje tříkolovou soutěž o letecký zájezd pro dvě osoby dle
vlastního výběru v hodnotě
25.000 Kč.
Odpovědi na dnešní otázku zasílejte s kontaktní adresou a telefonem do pátku 23. září 2010 na
adresu Prostějovského Večer-

níku, Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, nebo na e-mailovou adresu
inzerce@vecernikpv.cz, případně
volejte na tel. 582 333 433. Další
dvě kola soutěže přineseme v
příštích číslech, vyhraje ten, kdo
zodpoví všechny tři otázky
správně, v případě více správných
odpovědí o výherci rozhodne los.
Než se stal Jiří Pospíšil od 1. 7.

2002 ředitelem jedné z největších
prostějovských škol – ZŠ a MŠ
Palackého, kde se učí více než 730
žáků, řediteloval předtím na SOU
obchodním v Prostějově. Toto
učiliště pořádá pravidelně soutěž
barmanů o Hanácký pohár.
Co myslíte, jakému míchaném
nápoji dává Jiří Pospíšil přednost?

a) beton (becherovka a tonik)
b) šroubovák (vodka a džus)
c) žádnému, neboť míchané
nápoje nemá rád, jeho favoritem je pivo zejména popíjené s
přáteli
Napovíme vám, že odpověď prozradil Jiří Pospíšil v rozhovoru,
který vyšel v PV Večerníku 6.
září…

V duchu obhajoby prvenství proběhla soutěž O pohár starosty SDH Krasice

Družstvo z Krasic při obhajobě prvenství na soutěži O pohár starosty
SDH Krasice.

Už čtvrtým rokem se uskutečnila hasičská soutěž v požárním útoku O pohár starosty
SDH Krasice, na kterou zavítal
i místostarosta Prostějova Miroslav Pišťák. V Krasicích mezi sebou bojovaly minulou sobotu oddíly ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci.
V mladší skupině startovala družstva ze Soběsuk, Protivanova
skupiny A i B a za Pivín také A i
B. Očekávalo se velké drama,
protože družstvo Pivína obhajovalo trojnásobné vítězství.
Nakonec se jim to podařilo a s časem 18:05 a „Béčko„ získalo

čtvrté zlato. Dále se umístil tým
Soběsuk, třetí příčku obsadil
Protivanov A, za nimi skončilo
jejich B a Pivín A uzavřel pořadí.
Ve starší kategorii konkurenci
tvořilo sedm sborů a i tady se
odehrával napínavý zápas, protože domácí Krasice obhajovaly
prvenství z třetího a druhého ročníku, kde dosáhly úctyhodného
času 14:67 vteřin.V prvním kole
nasadily laťku vysoko Soběsuky
A časem 17:46, ale hasiče z Krasic to neodradilo a pod velkým
tlakem se pustili do bitvy skončenou za 17:10 sekund.
V druhém kole si oba týmy pole-

pšily a družstvo Krasic nakonec
obhájilo první místo díky času
16:09, na paty jim šlapaly jen o
necelou vteřinu pomalejší Soběsuky A, jejich kolegové B byli
třetí, za nimi v pořadí následovaly Čelčice, dále Vrahovice, Rozstání a Protivanov. „Během
závodů vládla skvělá nálada a
všichni si užili výborný sportovní zážitek. Musíme uznat a zároveň pochválit kvalitu, sílu, odhodlání a velký potenciál všech
týmů. Je úžasné, jakou mají obrovskou chuť vítězit,„ dodali organizátoři soutěže z SDH Krasice.
-vevi-

Lídr ČSSD odpovídá na vaše dotazy

Miroslav Pišťák o MŠ Hanačka

Lídr kandidátky ČSSD v Prostějově Miroslav Pišťák v předminulém čísle vyzval čtenáře, aby
mu posílali dotazy a náměty na emailovou adresu miroslav.pistak
@seznam.cz s tím, že na ty nejzajímavější odpoví na stránkách
PV Večerníku. Minulý týden se
objevily dotazy na téma rekonstrukce budovy Mateřské školy
Hanačka, kde se v průběhu stav-

by objevily problémy s nekvalitně průběhu stavby nedodržovala terodvedenými pracemi, jež vedly ke míny dle smlouvy o dílo a zejmézměně zhotovitele.
na kvalitu prací, do budovy dokonce opakovaně zatekla voda z
Při výběru zhotovitele jsme strikt- nedostatečně zabezpečené střeně postupovali dle zákona o za- chy. Přestože byl zhotovitel pradávání veřejných zakázek. Výbě- covníky městského úřadu někorová komise nám doporučila fir- likrát vyzván k nápravě, nedodržel
mu, která nabídla nejvýhodnější termín dokončení prací a dne 13.
cenu, termín zhotovení a záruční srpna s ním byl ukončen smluvní
podmínky. Tato firma však v vztah. Městu vznikly v důsledku

Posádková hudba
hrála před muzeem

Vystoupení Posádkové hudby z Olomouce si
mohli lidé vychutnat 8. září před budovou muzea
T. G. Masaryka. Akce byla plánovaná jako doprovodný program na 17. června k vernisáži již
ukončené výstavy nazvané 601. skupina speciálních sil generála Moravce - pokračovatelé 22.
výsadkové brigády, ale z důvodu rekonstrukce fasády muzea se koncert odložil.
Posádková hudba Olomouc vystoupila v Prostějově
už pošesté. Hrály se skladby jako Kolíne, Kolíne od
Franty Kmocha, Cikánko ty krásná, Pochod Hradeckého nebo od Jaromíra Vejvody Škoda lásky, která ukončila čtyřicetiminutové vystoupení.
Na výstavě mohli návštěvníci vidět fotografie zachycující historii 22. výsadkové brigády až po jejího současného nástupce, elitní 601. skupinu speciálních sil.
Některé snímky jsou věnovány i době, kdy se jednotka účastnila operace Trvalá svoboda v Afghánistánu
v letech 2004, 2006 a 2008 - 2009. Dobové fotografie lidem přiblížily představu o výcviku vojáků od 60.
let dvacátého století.
-vevi-

nekvalitní práce vícenáklady a budeme proto vyžadovat po dnes již
bývalém zhotoviteli vyrovnání.
Následně jsme se dohodli s firmou, která byla při výběrovém
řízení druhá v pořadí a ta převzala
dokončení stavebních prací na budově MŠ Hanačka.
Na tomto případu mě mrzí, že
ačkoliv jsme maximálně dodrželi
zákonné podmínky výběrového

řízení, vyhrála firma, která zklamala naši důvěru. Jsem přesvědčen o tom, že podobného jednání
by se žádná z prostějovských firem nedopustila, protože by měla
zájem na dobré pověsti. Tuto skutečnost však nelze podle zákona o
veřejných zakázkách uplatnit.
Miroslav Pišťák, místostarosta
Prostějova a lídr kandidátky
ČSSD do komunálních voleb
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Vedení GJW navštívilo pracovně německou Hoyerswerdu
Zástupce ředitele Gymnázia
Jiřího Wolkera Michal Müller
společně s koordinátorkou pro
zahraniční spolupráci Lenkou
Ornerovou navštívili ve dnech
10. - 12. září 2010 Leon Foucaut Gymnasium v německé
Hoyerswerdě.
„S ředitelem partnerské školy
Uwe Blazejczykem jsme v prvé
řadě vyhodnotili nedávné Mezinárodní sportovní hry mládeže,
které proběhly v květnu letošního roku u nás v Prostějově, a
jednak jsme projednali další spolupráci obou škol až do roku
2012. Jde zejména o budoucí
výměnu učitelů našich gymnázií, která by měla pravděpodobně proběhnout už v červnu
příštího roku. Výměna se bude
týkat jak oblasti výuky cizích jazyků, tak i prezentace České republiky a našeho regionu,„ přiblížil smysl návštěvy Michal Mϋller.
Nejbližší akcí však bude Multikulturní týden, který pořádá partnerské gymnázium v Hoyerswerdě v listopadu 2010. „Od nás
se Multikulturního týdne zúčast-

Zástupce ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera Michal Müller s ředitelem partnerské školy v německé Hoyerswerdě Uwe Blazejczykem.
ní desítka studentů ve věku 15 19 let plus dva doprovázející
učitelé. Kromě osazenstva Gymnázia Jiřího Wolkera dorazí do
Hoyerswerdy v tomto termínu i

zástupci škol z Francie, Španělska, Švédska, Polska a Rumunska. Věříme proto, že tento týden
naše studenty obohatí o zkušenosti nejen německých partnerů,

ale i o zkušenosti studentů a učitelů z dalších účastnických evropských zemí,„ dodává Müller.
Co se týče budoucnosti Mezinárodních sportovních her, štafe-

ta je nyní v rukou polské Šródy.
„V Hoyerswerdě proběhly hry v
roce 2008, o dva roky později se
stalo hostitelem mladých sportovců město Prostějov a právě
zde se k dalšímu pořadatelství
přihlásila Šróda. Věřím, že naše i
německé zkušenosti mohou polským partnerům pomoci a jsme
ochotni jim poradit. V každém
případě se budeme společně snažit, aby nově založená tradice
Mezinárodních sportovních her
pokračovala,„ uzavřel zástupce
ředitele GJW Michal Mϋller.
Do Hoyerswerdy se vypravila ve
stejném termínu i zástupkyně ZŠ
Palackého Dagmar Přikrylová.
„Také naše škola má v tomto německém městě svého partnera,
kterým je I. Mittelschule. Společně připravujeme jazykový projekt a rádi bychom naše partnerství rozšířili ještě i o základní
školu v Polsku. My jsme zatím s
našimi aktivitami ve srovnání s
gymnáziem na začátku, ale jsme
přesvědčeni, že i náš projekt přinese očekávané výsledky, a to
nejen ve výuce cizích jazyků,„
shrnula Přikrylová.
-red-

Město upozorňuje na rekonstrukci vnitrobloku Šárka - Jezdecká
Oznamujeme prostějovské veřejnosti, že v měsíci září roku
2010 zahájíme práce na rekonstrukci komunikace, parkovacích stání, kanalizaci a veřejném osvětlení v lokalitě vnitrobloku Šárka - Jezdecká ulice
v Prostějově. Rekonstrukci bude provádět firma INSTA CZ
s.r.o. a za Městský úřad Prostějov bude provádět stavební dozor pracovník odboru rozvoje
a investic ing. Petr Brückner.

Lze očekávat, že v průběhu prací
bude omezen jak příjezd, tak i
přístup k jednotlivým nemovitostem. Žádáme vás tímto o
vstřícnost při řešení problémů s
přístupem k vašim nemovitostem, ale na druhé straně slibujeme, že se budeme snažit při omezení příjezdu i přístupu k jednotlivým nemovitostem dohodnout
se se všemi obyvateli v předstihu
tak, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktním situacím.

Stavební práce jsou rozděleny
do dvou etap, dle finančních
možnosti Městského úřadu
Prostějov. Předpokládáme, že
práce na první etapě, která obsahuje realizaci kanalizace a
část komunikací od ulice Šárka po křižovatku s již rekonstruovanou komunikací začne
od 13. 9. 2010. Dokončení
první etapy bude do 30. 11.
2010.
Druhá etapa, která bude obsa-

hovat rekonstrukci zbytku komunikací, parkovišť a veřejného osvětlení bude zahájena v
měsíci březnu roku 2011 a dokončena v květnu 2011, za
předpokladu schválení finančních prostředků Zastupitelstvem města Prostějova v roce
2011.
Pokud budete potřebovat jakékoliv bližší informace, bude
kontrolovat postup stavebních
prací pracovník MěÚ Prostě-

jov ing. Petr Brückner, telefon
582 329 361 (volat nejlépe
mezi 8,00 až 9,00 hod. ráno).
Práce na stavbě bude řídit
stavbyvedoucí p. Konečný
tel.: 724 711 111.
Dovolte, abych závěrem tohoto oznámení vyslovil přesvědčení, že při vzájemné vstřícnosti proběhnou práce bez
větších komplikací.
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic

6

Věci z charitativní sbírky zaplnily
skoro celé nákladní auto
Všichni, co chtějí pomáhat lidem bez domova nebo v jiné
krajní situaci, mohli v pátek
přinést svůj dar na Základní
školu Jana Železného nebo na
Reálné gymnázium. Organizátorem akce bylo Občanské
sdružení Pomocná ruka spolu s
Diakonií Broumov. Lidé mohli
nosit oblečení, potřeby do domácnosti, hračky, povlečení,
peřiny, knihy a všechno, na co si
jen vzpomněli.
Takové sbírky vyhlašuje organizace čtyřikrát za rok a první se
uskutečnila už v roce 2004, kdy

sdružení navázalo spolupráci s Ligou vozíčkářů Brno a zapojili se
do celostátního projektu Duhový
kruh pomoci. „Sbírky jsou vždy v
březnu, červnu, září a prosinci. Já
mohu jen říci, že lidé už si na ně
zvykli a rok od roku, sbírka od
sbírky se počet občanů, kteří chtějí pomoci, zvyšuje. Rozhodli jsme
se tuto sbírku věnovat lidem postiženým povodněmi,„ sdělila
Miluše Hovorková, ředitelka Pomocné ruky. I páteční akce měla
úspěch a darovanými věcmi se zaplnilo téměř celé nákladní auto.
-vevi-

Farnost potřebuje půl milionu
na přístavbu objektu Paxu
Farnost Povýšení svatého kříže
začala v letošním roce s rekonstrukcí a přístavbou objektu
Paxu vedle kostela sv. Cyrila a
Metoděje na Brněnské ulici.
Než práce začaly, musela farnost
vytvořit projekt, získat schválení
od příslušných orgánů včetně památkářů, dostat územní souhlas a
stavební povolení od Stavebního
úřadu v Prostějově. V současné
době se dokončují výkopové
práce na základy a měla by se osadit základní deska s vývodem inženýrských sítí. „Záměrem je vybudovat zde místo pro setkávání
lidí dobré vůle, pořádání společenských a kulturních akcí nejen
farnosti, ale i občanů či organizací
v Prostějově. Pro tento záměr

jsme získali na rok 2010 od města
dotaci sedmdesát tisíc korun, za
což děkujeme,„ řekla Zuzana
Bartošová, členka farní a ekonomické rady.
Předpokládané náklady na přístavbu jsou kolem půl milionu korun a dalších padesát tisíc na vymalování stávajícího objektu
PAX. V prostoru mezi budovou
Paxu a kostelem se zbudují toalety, kuchyňka a zázemí ZTP. Farnost ovšem žije, při bohoslužbách
je využívána sakristie pro společenství Sedmikrásek, kam chodí
malé děti s rodiči, organizují se
tradiční setkání s agapem po hodové mši svaté ke svátku našich
věrozvěstů a letos se dokonce připojila k akci Noc kostelů. -vevi-

*Nad dopisy našich čtenářů *Nad dopisy našich čtenářů
který jsem vám vyfotil. Jde o
cyklostezku mezi Krasicemi a
Domamyslicemi. Vodorovné
značení rozděluje po několika
metrech stezku na dvě nestejně
velké části. Jedna by měla být
podle piktogramu pro cyklisty.
Značka však říká něco jiného.
Podle mne jde o konflikt vodorovného a svislého značení. I
když vím, že svislé má vyšší
váhu. Dopravní inženýr by nám
v tom snad mohl udělat jasno!
Petr Ošlejšek, Prostějov
Nepříjemnost v Kauflandu
Jsem důchodce z Prostějova,
kterému se stala nepříjemná věc
v supermarketu Kaufland v Prostějově a chci se touto cestou o
svůj zážitek podělit, abych upozornil na to, co je v dnešní době
možné. V pondělí dne 23. srpna
2010, zhruba v 07:00 hodin,
jsem šel z místa svého bydliště
do Kauflandu, protože jsem zde
měl koupit své dceři určitý výrobek. Z důvodu mého věku mi
dcera dala etiketu tohoto výrobku, abych věděl, co mám koupit.
Tuto etiketu jsem si dal do kapsy
u kalhot, ze které jsem ji několikrát vysunul v obchodním
domě a opětovně zasunul do této
kapsy. Při nákupu jsem si několikrát povšimnul mladého muže,
který se někdy objevil v mě blízkosti a opětovně se zase ztratil.
Tomuto muži jsem nevěnoval
žádnou pozornost, protože jsem
ho neznal. Po zaplacení u pokladny jsem se chystal k odchodu z prodejny, když k mé osobě
náhle přistoupil tento neznámý
muž, který aniž by se mi předstaVážená redakce,
cyklostezce. Rád bych se zeptal, vil, mě oslovil s tím, abychom šli
v posledním čísle jsem si přečetl jestli by dokázal někdo kompe- spolu do nějaké místnosti, kteněkolik pravidel o pohybu po tentní napsat návod i na úsek, rou tento nazýval separátní. Já

jsem nechápal jeho počínání, z
tohoto důvodu jsem se tohoto
muže zeptal z jakého důvodu.
Na to tento mladý muž zvýšeným hlasem pronesl na celý obchodní dům, tak aby to všichni
nakupující slyšeli: „však vy víte
proč!„ V tomto okamžiku jsem
si tedy uvědomil, že mě považuje za zloděje a myslí si, že jsem
něco ukradl. Já jsem mu odvětil,
ať zavolá policii, že jeho osobu
považuji za nekompetentní,
abych jí ukazoval obsah svých
kapes. Po celou dobu, kdy probíhal tento rozhovor, mě tento
muž tlačil tělem do nějaké místnosti. Vzhledem k mému věku a
k tomu, že se pohybuji s pomocí
francouzských holí, jsem neměl
účinnou možnost odolat tomuto
nátlakovému chování a nakonec
jsem byl dotlačen do té separátní
místnosti. Tady na mne mladý
muž opět začal slovně útočit,
kdy po mě chtěl předložit občanský průkaz (na což nemá právo),
dále po mě žádal, abych mu sdělil přesnou adresu svého bydliště
(na což také nemá právo). V této
místnosti měl telefon, kterým
zavolal hlídku Městské Policie
Prostějov. Z důvodu mého věku
jsem nakonec vyvíjenému nátlaku podlehl a pánovi jsem ukázal
obsah svých kapes, kdy tento zjistil, že jsem nic neodcizil, což
jak jsem zpozoroval, jej viditelně vyvedlo z míry. V tento
okamžik jsem si uvědomil, že se
tento muž domníval, když jsem
vytahoval onu výše zmiňovanou etiketu z kapsy a opětovně
zasouval do kapsy kalhot na
prodejně, že zřejmě kradu zboží. Ihned poté, kdy zjistil, že se z
jeho strany jedná o omyl, zavolal opět telefonem na Městskou

Policii Prostějov, kdy přivolanou hlídku odvolal. V tento okamžik jsem se tedy chystal opustit tuto místnost, kdy mi ovšem
mladý muž zahradil cestu a
chtěl po mě podepsat nějaký papír, kdy vůbec nevím co v něm
bylo napsáno, ale domnívám se,
že se mělo jednat o zlegalizování jeho neadekvátního postupu. Tento papír jsem mu podepsat odmítl. Po chvíli se i přes
odvolání dostavila na místo Městská Policie Prostějov, které
jsem také ukázal obsah svých
kapes a až teprve poté, zde
uvádím, že celá věc trvala přibližně 30 minut, jsem mohl odejít
z obchodního domu Kaufland
domů. V dané věci mi nejde o
nějaké potrestání výše uvedeného pracovníka bezpečnostní
agentury, ale pouze o upozornění, co je v dnešní době možné a
jak se vůči mé osobě zachoval
tento samozvaný ochránce pořádku, který evidentně nesplňuje předpoklady pro výkon svého
povolání. V případě, že by se
pracovník ostrahy choval vůči
mé osobě vstřícněji, tak bych
celou záležitost přešel, ale jeho
nevhodné chování mne skutečně rozrušilo a do dnešního dne
jsem z něho v šoku. Dále chci
uvést, že jsem ze strany pracovníka ostrahy neslyšel žádnou
omluvu za jeho nevhodné chování ani za skutečnost, že mě
považoval za zloděje. Celá záležitost je o to nepříjemnější, že
tomuto incidentu bylo přítomno
hodně lidí, kteří mě znají a tito si
dnes myslí, že jsem zloděj. Tuto
domněnku jim nejsem schopen
žádným možným způsobem vyvrátit.
Jaromír Pernica,
Prostějov

Správné odpovědi “Letní soutěže A. Mačáka”
Pro všechny, kteří se zúčastnili
“Letní soutěže A. Mačáka,”
dnes přinášíme správné odpovědi.
Jak jsme již uvedli v minulém čísle, mezi takřka 150 odpovědmi
1) Prostějovská radnice (Nová radnice) byla dostavěna v
roce:
a)
1904
1914
b)
c)
1924

bylo pouze 8 soutěžících, kteří
zaslali správné řešení na všechny
otázky. Největším “chytákem”
byly otázky týkající se hanáčtiny.
Lebanec jste povětšinou označovali za pohlavek, prču za legraci
b)
Karel Hugo Kepka
c)
Antonín Kalvoda
3) Lebanec je hanácky:
pohlavek
a)
b)
polibek
c)
lakota

2) Architektem významné secesní památky - Národního 4) Prča je hanácky:
domu v Prostějově byl:
a)
legrace
Jan Kotěra
koza
a)
b)

(což je výraz z hovorové češtiny,
nikoliv z hanáckého dialektu) a
polének za polínko. Všechny
výrazy přitom byly čerpány z Hanáckého slovníku. “Hanácké
výrazy jsem do letní soutěže zac)
nemotora

řadil proto, že se mi hanáčtina
velmi líbí a dodnes má své osobité kouzlo. Jsem moc rád, že o tuto soutěž byl velký zájem a lidé se
dobře pobavili. Moje obrovské
poděkování patří všem, kteří se
7) Hotel Dolte v Sobotíně je v
majetku:
5) Polének je hanácky:
a)
města Jeseník
a)
poutník
b)
města Šumperk
odborové organizace
b)
polínko
c)
pelyněk
(ZO OS KOVO
c)
6) Elvis Presley by v lednu toŽelezárny
Prostějov)
hoto roku oslavil:
8) Alois Mačák vydal básnica)
65 let
75 let
kou sbírku „Medunka“ v rob)
c)
85 let
ce:

letní soutěže zúčastnili,” uvedl
Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen Zastupitelstva města Prostějova.
V tabulce jsou správné odpovědi označeny podtržením. -reda)
2004
b)
2005
2006
c)
9) Alois Mačák vydal knížku říkadel pro děti “Abeceda se zvířátky od A do Ž“
v roce:
2008
a)
b)
2009
c)
2010

Dražba okresního soudu
Okresní soud v Prostějově nařídil dražbu movitých věcí, která
se uskuteční dne 8. října 2010 v
9.00 hodin v budově Okresního
soudu v Prostějově na Sídlišti
svobody, v bývalé budově statistického úřadu naproti sběrnému
dvoru. Dražba je nařízena proti
povinnému Vítu Minxovi z Prostějova.
Dražit se bude manželská postel
(masiv + dva rošty + dva úložné
prostory) s vyvolávací cenou 500

korun, kuchyňský stůl s vyvol.
cenou 5 korun, lustr (bodovky) s
vyvol. cenou 30 korun, nástěnný
nosič na televizor s vyvol. cenou
30 korun, rolety (3 ks) s vyvol. cenou 10 korun, předsíňová stěna (4
ks) s vyvol. cenou 200 korun a
věšák s vyvol. cenou 5 korun.
Prohlídka výše uvedených dražených věcí je možná pouze v den
konání dražby po doby registrace
dražitelů od 8.30 do 9.00 hodin v
dražební síni.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Malé Hradisko - Okluky
Dne: 04.10.2010 od 07:30 do
10:30 hod.. - vypnutá oblast:
část obce Malé Hradisko horní
konec včetně řadovek po č. 72,
101, 142.
Dne: 04.10.2010 od 11:00 do
15:30 hod. – vypnutá oblast:
Okluky
Dne: 11.10.2010 od 11:30 do
15:30 hod. - vypnutá oblast: celá
osada Okluky
Obec: Prostějov
Dne 05.10.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: Rumunská ul. č. 30, 31, 32, 33, 34,
35, 39.
Dne 08.10.2010 od 07:30 do
11:15 hod. - vypnutá oblast: celé
ulice: Knihařská, U spořitelny,
nám. Žižkovo č.19 -21, Palackého č. 13a - 33. Česká spořitelna,
Městský úřad Prostějov č.
132/21.
Dne 05.10.2010 od 11:15 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celé
ulice: Kollárova, Nám. Spojenců, mimo č.10, včetně Autoškoly, nám. U kalicha, ul. Erbenova,
nám. Padlých hrdinů, ul. Svatoplukova od kostela a č. 12 po
č.23 a 40. ul. Jihoslovanská č.2,
Olomoucká č.18.
Obec: Prostějov - Čechovice

Dne: 04.10.2010 od 07:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: ul.
Žitná s č. 49/1, jednostranně část
ul. Čechovická od č. 50/92 po č.
62/124 vč. kapličky, ul. Ječná s
č. 63.
Obec: Prostějov - Vrahovice
Dne 07.10.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: část
Vrahovic s celými ulicemi: K.
Světlé/mimo budovu Policie/,
Sokolovská, Kyjevská, Trpínky,
oboustranně ul. Čs. arm. sboru
od obchodu č.47 a č. 78 po č.49
a 104, Čechůvky č. 57, ul. Prešovská jednostranně od č. 25 po
ul. Čs. armádního sboru.
Obce: Studenec
Dne 06.10.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Studenec mimo č. 40, areálu bývalého ZD a uličky za trafostanicí s nov. RD, č. 60, 51.
Obec: Výšovice
Dne 06.10.2010 od 08:00 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Výšovice mimo farmu ZD.
Obec: Drahany
Dne 08.10.2010 od 07:30 do
13:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Drahany od Prostějova po
MŠ oboustranně včetně č.10,
dále ul sm. Bousín po konec obce, dále oblast kolem rybníka až
po hosticec Soldán včetně, Základní škola.
Obec: Otaslavice
Dne 08.10.2010 od 08:00 do
15:30 hod. - vypnutá oblast: Bažantnice
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Angličtina, která naučí mluvit úplně každého!
Angličtina, která naučí mluvit
úplně každého! Chcete se naučit
anglicky, ale nemáte na jazyky talent? Nikdy vám ve škole jazyky
nešly a tak jste to vzdali? Začínáte
se učit pořád znovu a jste „věční
začátečníci“? Nebo už anglicky
docela dobře umíte, ale vaše výslovnost je tak špatná, že se bojíte
na veřejnosti anglicky promluvit?
Nerozumíte rodilým mluvčím? V
tom případě vám může pomoci
vzdělávací program - Úžasná
angličtina.

ní Úžasná angličtina. S Úžasnou
angličtinou se nemusíte biflovat
slovíčka ani gramatiku, a přesto se
dokážete naučit anglicky lépe než
„klasickou“ metodou. Navíc vůbec nezáleží na tom, jestli jste začátečník nebo pokročilý.

Neexistuje člověk, který by se nedokázal naučit jazyk. Každý se
přece naučil už jeden jazyk – svůj
rodný jazyk. Pokud tedy umíte
česky, stejným způsobem se dokážete naučit i anglicky. Naučit se
cizí jazyk je tedy snadné, ale jen
pokud zvolíte správnou metodu.
Pokud se vám nedaří naučit se
anglicky tradiční metodou používanou ve školách, v jazykových
školách i v soukromých hodinách, pak je pro vás správné řeše-

stejný postup, jakým se člověk
naučil svůj rodný jazyk. Bulharský neurolog a psychoterapeut
Georgi Lozanov už před více než
padesáti lety přišel na to, že lidský
mozek si mnohem více zapamatuje, když informace zároveň vidí
i slyší. Proto v kurzu Úžasná angličtina posloucháte věty namluvené různými rodilými mluvčími
(pro porozumění americkému i
britskému přízvuku) a zároveň tyto věty vidíte na monitoru svého

Jak je to možné?
Metoda, která vás bude bavit
Metoda Úžasné angličtiny vychází z vědeckých poznatků, podle kterých je nejefektivnějším
způsobem výuky cizího jazyka

počítače. Můžete si to představit
jako karaoke, protože ve větě vidíte zvýrazněná slova, která zrovna slyšíte – jako při zpívání karaoke. Na rozdíl od zpívání ale budete po rodilých mluvčích jednotlivé věty opakovat, abyste se
naučili napodobit jejich přirozenou výslovnost. Kromě toho
přišel doktor Lozanov na to, že
člověk si dokáže mnohem
snadněji zapamatovat informace, pokud využívá logické
paměti. To znamená, že informace mozek ukládá v logických celcích (například věty nebo fráze v
určitém kontextu). Proto jsou jednotlivé věty Úžasné angličtiny
součástí zajímavých rozhovorů,
dopisů apod., ve kterých si slovíčka snadněji zapamatujete (a
přitom se je nemusíte vůbec biflovat). Lozanova metoda je ideální
pro učení cizích jazyků. Student
slovíčka vidí i slyší a zároveň si je
díky větám v rozhovoru snadněji
zapamatuje. Postup učení je tedy
jednoduchý – cizí jazyk poslouchat, napodobovat a naučit se v
něm myslet.
Naučte se anglicky myslet
Myslet v angličtině je totiž základem pro to, umět dobře anglicky.
Pokud anglicky neumíte myslet,
ale jen rozumět a mluvit, tak při
konverzaci podvědomě všechno
překládáte do češtiny, což vás
omezuje a zpomaluje. Pokud se
naučíte myslet přímo v angličtině,
stejně jako ve své rodné češtině,
tak budete číst i mluvit anglicky
mnohem rychleji a přirozeněji.
Když se narodí dítě rodičům, kte-

ří mluví různými rodnými jazyky,
většinou se snadno naučí oba jazyky. Jak to? Dítě se od malička
učí v těchto jazycích myslet! Neu-

poslechem věty vidíte text se
zvýrazněním slova, které právě
slyšíte. K tomuto karaoke si můžete zapnout i český doslovný
překlad, abyste lépe
• Nešprtáte se slovíčka ani gramatiku.
pochytili smysl věty. A
• Doslovné české překlady.
proto se slovíčka i gra• Výuka formou karaoke.
matiku učíte přímo ve
• Různí rodilí mluvčí.
větách, naprosto přiro• Levnější než výuka v jazykové škole.
zeně. Díky této kombi• Žádné další investice do učebnic.
naci se naučíte anglic• Studujete kdykoliv a kdekoliv.
ky nejen rozumět a
mluvit, ale i myslet! V
čí se gramatiku, neví, co je to pod- současné době můžete metodou
statné jméno a nepravidelné slo- Úžasné angličtiny studovat klaveso, neumí ani číst. Umí ale pou- sickou angličtinu i obchodní angžívat slova a později složí správně ličtinu. Oba kurzy nabízejí řadu
věty. Stejným způsobem vás nau- zajímavě zpracovaných témat s
čí anglicky i Úžasná angličtina. bohatou slovní zásobou.
Stejně jako děti, ani vás nebude
nikdo zatěžovat gramatickými Cena za kurz klasické angličtiny
poučkami, nikdo vás nebude nutit je 6.000 Kč, s garancí dostupnosti
učit se zpaměti tvary nepravidel- 5 let. Pokud budete kurz využívat
ných sloves ani se nebudete muset po celou dobu garance, pak vás ješprtat slovíčka. Budete poslou- den měsíc studia vyjde jen na pouchat anglické rozhovory z běžné- hých 100 Kč. Přitom cena jazyho života a stejně jako děti, ani vy kového kurzu vás měsíčně vyjde
nebudete zpočátku všemu ro- minimálně na 800 Kč – což je 8x
zumět. S tím vám ale pomohou tolik. Úžasnou angličtinu můžete
doslovné překlady, které si může- studovat na internetu kdykoli a
te zobrazit stejně jako anglické odkudkoli, proto ušetříte i čas
texty a také česká slovíčka se vám strávený dojížděním do jazykové
mohou zvýrazňovat jako karaoke. školy (to je přibližně 13 hodin za
půlroční jazykový kurz) – tento
Přirozená výuka
čas stačí k využití metody úžasné
Úžasná angličtina tedy spojuje angličtiny.
vše z Lozanovy výukové metody
– posloucháte věty namluvené Pokud při své objednávce na
různými rodilými mluvčími a na- www.uzasna-anglictina.cz
podobujete je. Tím se naučíte uvedete do zítřejšího večera kód
mluvit a i rozumět různým anglic- VECER1PV, získáte navíc
kým přízvukům. Úžasná angličti- speciální kurz v ceně 3.500 Kč
na má navíc k porozumění namlu- ZDARMA
vených vět pomůcku – současně s
-in-

Famózní sochy manželů Netíkových v muzeu
V hlavní budově Muzea Prostějovska probíhá výstava soch
manželského páru Netíkových.
Zahájena byla vernisáží 9. září,
kde se úvodního slova zhostil
Jan Tůma, redaktor Českého
rozhlasu 3. Nechyběla ani
přítomnost starosty města Jana Tesaře a místostarostů Miroslava Pišťáka a Pavla Drmoly.
Navštívit muzeum plné sochařského umění čítající okolo 180
plastik mohou zájemci až do 7. listopadu. Vše zařídila kurátorka
výstavy Kamila Husaříková, zá-

stupkyně ředitele muzea. „Poprvé zde svá díla představili Netíkovi v roce 2006. Od té doby
jsme zůstali v kontaktu a protože
uplynula dlouhá doba a umělci
vytvořili spoustu nových soch,
rozhodli jsme se uspořádat jejich
druhou prezentaci v Prostějově.
Obě akce sklidily veliký úspěch,„
vysvětlila Kamila Husaříková.
Martina Netíková se narodila 16.
května 1973 a po studiích věnovala čas sochařství a malířství u
svého nynějšího manžela, sochaře Jiřího Netíka. Spousta její sochařské práce je zastoupena v

soukromých sbírkách nejen u
nás, ale i v Austrálii, Francii,
Itálii, Lucembursku, Německu,
Rakousku nebo Švýcarsku. Vytvořila dokonce reliéf Piety, kterou daroval hejtman Jihomoravského kraje do sbírky Lucemburska či pietu Madona, kterou zase
daroval kardinálovi Tomášovi
Špidlíkovi.
Jiří Netík (na snímku z vernisáže) je považován za významnou osobnost přelomu 20. a 21.
století. Jeho tvorba umí navodit
úctu a obdiv k řezbářské práci a
neopakovatelně umí vynést ro-

bustní hmotu dřeva do křehké duchovní dimenze. Sochy znázorňují hlavně témata Bible, lidských vlastností a osudů. Uznání
za jeho sochařská díla se mu dostalo v podobě nabídky představit
svůj Betlém na Mezinárodní výstavě betlémů v Giffoni na území
Rakouska. Poslední akcí, kde
ukázal svoji nejnovější tvorbu,
bylo Mezinarodní sochařské
sympozium v tureckém městě
Mugla. Betlém, společná tvorba
manželů, byl věnován jako osobní dar papeži Benediktovi XVI.
-vevi-

Minulost a přítomnost prostějovských parků nabízí výstava v divadle
evropského dědictví a prostějovských hanáckých slavností Okrašlovací spolek města Prostějova.
„Naším záměrem bylo zprostředkovat návštěvníkům výstavy a
všem vnímavým lidem, jak se
Prostějov změnil. Nemalou zásluhu na tom má Okrašlovací spolek, který tady v Prostějově od
svého založení v roce 1873 zakládal parky, ozelenil ulice a veřejná prostranství. Současný
okrašlovací spolek na tuto činnost navázal a bude pokračovat
dál s podporou všech občanů a
především těch, kteří jsou ochotni na zeleň finančně přispívat.
Těm patří největší dík,„ uvedla na

Husovo náměstí, Smetanovy
sady, náměstí E. Husserla, Kolářovy sady, lesopark Hloučela
i další zelená prostranství ve
městě jsou tématem výstavy
fotografií nazvané „Prostějovské sady, parky, aleje včera a
dnes„. Zajímavé srovnání minulosti a přítomnosti nabízí výstava v promenoáru městského divadla.
Jak se změnila v horizontu století ozeleněná místa Prostějova zachytil hledáčkem svého fotoaparátu fotograf Josef Franc a na výstavě nabídl srovnání současné
úpravy s dobovými snímky. Výstavu připravil u příležitosti Dnů

slavnostní vernisáži výstavy
předsedkyně okrašlovacího spolku Milada Sokolová (na snímku
s J. Francem).
Výstavu prostějovských proměn
doplnil seriál snímků Cesty, stezky, pěšiny, které nafotil Josef
Franc na svých četných toulkách
nejen českou krajinou. „Každý z
nás se podílí na vyšlapávání pěšiny užitečné ostatním,„ tvrdí fotograf a svými snímky vzdal hold
všem spojnicím lidí, měst, civilizací. Spletitými cestičkami myšlenek se ubírají také návštěvníci
výstavy v promenoáru divadla
při porovnávání minulosti a současnosti Prostějova.
-jap-

Srdíčka v Prostějově: sázka na třináctku pomáhala
V pondělí 13. září vyrazilo celkem třináct dvojic žáků třetího
ročníku prostějovské zdravky
do terénu mezi své spoluobčany, aby prodávali různobarevná plastová srdíčka v ceně 20
korun v rámci každoroční humanitární akce Srdíčkový den,
kterou pořádá občanské sdružení Život dětem.
Jak uvedla ředitelka školy Ivana
Hemerková, která zakoupila sr-

díček hned několik, škola se akce
účastňuje již pravidelně, neboť
podpora humanitárních akcí se
od budoucích zdravotníků samozřejmě očekává. "Žáci se při prodeji mimo jiné učí komunikaci s
lidmi, neboť prodej během takovéto akce rozhodně není jednoduchý, jelikož lze narazit i na
nepochopení a na ne zrovna
příjemná slova. To je odraz současného stavu společnosti a tak

se to snažím vysvětlit i svým
žákům v hodinách psychologie a
komunikace. Naštěstí převažují
zkušenosti pozitivní, lidé
chápou, že peníze jdou na dobrou
věc, letos to bylo na nákup inkubátorů v Českých Budějovicích,
Hradci Králové a Ústí nad Labem, dále na vybavení v dalších
dětských odděleních po republice a pro zařízení pečující o opuštěné a postižené děti," sdělila

Ivana Hemerková, ředitelka
Střední zdravotnické školy v
Prostějově.
Na závěr Hemerková uvedla, že
škola se pochopitelně účastní dalšího ročníku Srdíčkového dne a
také akcí podobného charakteru.

Policisté s pojišťováky
uspořádali akci pro děti

Preventivně informační oddělení Policie ČR Prostějov se o
víkendu zúčastnilo zajímavé
akce pro děti. Ta proběhla v sobotu 11. září pod názvem Rozloučení s prázdninami a pořádala ji Generali Pojišťovna
a.s. ve spolupráci s TJ Zdětín.
Dětí se zúčastnilo bezmála čtyřicet. Soutěžní dopoledne zahájil
seskok parašutistů a na padáku
bylo veliké logo Generali - pro
děti byl přitažlivý tím, že na zem
dopadl jako maskot "zajíček

Azuritek" - sklidil veliký úspěch,
dále byla k vidění ukázka canisterapeutických psů, ukázka služebního policejního vozidla, výstroje a výzbroje policistů. Následně děti začaly soutěžit u jedenácti disciplín, za každou dostaly
žeton a za žetony si potom vybíraly z velkého množství dárků
od sponzorů.
Soutěž byla ještě zpestřena lukostřelbou, kterou si děti mohly
zkusit. Závěr sobotního dne uzavřela bohatá tombola.
-mik-

Vladimír Ambros
by oslavil 120 let
Na prostějovském hřbitově se
u hrobu Vladimíra Ambrose
uskutečnil ceremoniál k připomenutí 120. výročí jeho narození. Hudební skladatel narozený 17. září 1890 tíhl k
hudbě už v raném dětství, kdy
ho odborně vedl jeho otec.
Vzdělání získal jako žák Leoše
Janáčka na varhanické škole v
Brně a na konzervatoř šel studovat do Frankfurtu nad Mohanem.
V Prostějově se působení Vladimíra Ambrose datuje od roku
1921, kdy začal jako učitel v hudební škole, stal se dirigentem
Orchestrálního sdružení a také
byl sbormistrem pěveckých
spolků Orlice a Vlastimily. Své

skladatelské činnosti se začal plně věnovat až po skončení druhé
světové války, ale zato se komponování hudby odevzdal až do
smrti. Vedle toho byl i nadále dirigentem Orchestrálního sdružení a někdy zastoupil funkci vedení Moravské filharmonie.
V době své slávy se jeho díla prezentovala v Praze, Brně i Olomouci, což mu dodávalo nadšení
pustit se do nové práce. Vytvořil
cenné komorní i písňové skladby, ovšem z nejasného důvodu
jsou dnešními umělci či dirigenty ignorovány a proto lze řící, že
se Ambrosův odkaz stal regionální, občas dokonce archivní
záležitostí. Vladimír Ambros zemřel v květnu 1956.
-vevi-

Prostějované uctili
památku T. G. M.
Uplynulo sedmdesát tři let ode
dne, kdy zemřel první československý prezident Tomáš
Garrique Masaryk.
V pondělí 13. září přišli prezidentovi Osvoboditeli věnovat tichou vzpomínku vedení města,
zástupci kulturních, sportovních
a veřejných organizací a také
představitelé policie a armády.
Tomáš Garrique Masaryk byl
pedagog, filozof a především
politik. Stál jako první v čele

Československé republiky a za
jeho podíl na vzniku samostatného nezávislého státu získal
přívlastek Osvoboditel. Zemřel
14. září 1937 v Lánech, kde
strávil poslední tři roky života a
bojoval se zápalem plic, nemocí,
která způsobila jeho smrt. Když
přišel poslední záchvat, dva dny
s nikým nekomunikoval a 11.
září upadl do bezvědomí a už se
neprobral. Státní pohřeb proběhl
o týden později.
-vevi-

Pro úplnost dodejme, že se
žákům zdravky podařilo prodat
všech osm set srdíček a výtěžek
lehce překročil šestnáct tisíc korun, protože někteří kupující byli
ochotni dát i více než povinných
dvacet korun.
-mm-

Pro dobrou věc. Hned několik srdíček si v pondělí zakoupila i ředitelka prostějovské Střední zdravotnické školy Ivana Hemerková.
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Místostarosta Miroslav Pišťák nese květiny k pomníku T. G. Masaryka, aby uctil památku a připomněl 73. výročí úmrtí prvního československého prezidenta.
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REKORDMAN
ZVÍŘECÍ
ŘÍŠE?
CHUŤ
HORKÝCH
MALIN
JE
NAKAŽLIVÁ
REGION
„Zjistili jsme, že to není sranda,“ přiznávají mažoreťáci Cadír má za sebou už jeden a půl života

Chce to vlastně jediné: chuť si
udělat sám ze sebe legraci a nehledět na to, co řeknou jiní. A to
byl také případ skupiny mažoreťáků, která si dala jméno Horké
maliny. Jejich vystoupení by obrazně ‚probralo i mrtvého‘. I
přesto je jasné, že každá sranda
něco stojí. V tomto případě hodiny tréninku sestavy, která měla
původně být jenom nevinnou recesí při oslavě narozenin.
Co se musí stát, aby se šestice nadšenců kolem středního věku pustila do něčeho takového? „Byl to
dárek k narozeninám. Naše manMnohého řidiče možná trochu zaskočí dopravní značka umístěná na koželky a přítelkyně nás tehdy vyhenickém Vyšehradě, zvláště když na dohled nečíhá nic, k čemu by se znácovaly s tím, že se k něčemu takozorněný piktogram mohl vztahovat. Pokud i vy patříte mezi ně, pak vězte, že vému nikdy nesnížíme,“ říkají
tato výstražná značka upozorňuje na tvorbu kolon. A těch pravda při součas- ‚Maliňáci‘. Jenomže jak to bývá,
ných dopravních omezeních na průjezdu Konicí se dá užít dosyta.
-MiH- mužské ego v takových okamžicích bývá nezlomné. I v tomto případě nebylo potřeba nějakých
dlouhých řečí a šlo se na věc.
Skupina mažoreťáků Horké maliny se převážně rekrutuje z Jednova,
po jednom zástupci se může v sextetu chlubit také Suchdol a Labutice. Kdo zná místopis Konicka, tak
je mu jasné, že tyto tři vísky tak nějak patří k sobě a tudíž jde o jednoznačně ‚domácí‘ záležitost. Přesto
nechtěli kluci nechat nic náhodě,
své poslání vzali úplně od podlahy
a úplně vážně. „Oslovili jsme v
Olomouci skutečné trenérky mažoretek s naší neobvyklou žádostí,“
říká Mira Šmehlík, který v sestavě
dostal pozici ‚prvního mažoreťáka‘. Nicméně to není zas tak úplně
podstatné, protože Horké maliny
jsou prostě parta, v níž by se těžko
hledal první nebo poslední. Když
před publikum napochoduje šestice chlapů v sukýnkách zdatně pro-

OBRAZEM

ŠTĚTOVICKÝ CYKLOKROS

přilákal šest desítek dětí

Ve Štětovicích se předminulý víkend uskutečnil 10. ročník Štětovického cyklokrosu pro děti. Závody se ve Štětovicích konají
každoročně na podzim od roku
2001. Tradici založili místní občané a v současné době se organizují pod záštitou obce Vrbátky ve
spolupráci s Klubem přátel školy.
Místní park byl pro tyto závody
speciálně upraven, takže závodní
trať je pro malé závodníky velmi
atraktivní. "Závody jsou určeny
pro děti z okolních obcí, letos se
jich zúčastnilo jedenapadesát. Závodilo se v několika kategoriích
rozdělených podle věku dětí. Nejmenší děti od 2 do 5 let jezdily na
odrážedlech a tříkolkách po asfal-

Malí závodníci se na cyklokrosové trati ve Štětovicích vyřádili, ti nejlepší obdrželi věcné ceny.
tovém hřišti, ostatní od 6 do 15 let v
terénu na kolech," informoval nás
František Konečný, člen obecní rady ve Vrbátkách.
V loňském roce se program Štětovického cyklokrosu rozšířil o závody na in-line bruslích, kterého se letos zúčastnilo devět dětí. Zároveň
se na této akci mohly děti i jejich rodiče přihlásit do tenisové školy,
která začne od soboty 18. září fungovat v obci Dubany.
Počasí se velmi vydařilo, takže pro
všechny malé i velké účastníky to
bylo příjemně a aktivně prožité nedělní odpoledne.
-mik-

táčejících ve svých prstech nezbytné stříbrné hůlky, není prostě obrany a musíte se nechat strhnout. Jinak to prostě nejde! S tím se jednoduše nedá nic dělat…
Svoji skladbu trénovali po nedělních odpoledních, a jak s odstupem
přiznávají, možná ani v první chvíli netušili, do čeho jdou. „Až v tělocvičně jsme zjistili, že to opravdu
není žádná sranda. Trenérky s námi
měly ale naštěstí trpělivost a nakonec nás pochválily s tím, že jsou
spokojené, jak jsme to s námi
zvládly,“ říkají mažoreťáci. S
úsměvem se sice teď trochu přou,
zda pochvala zněla v tom smyslu,
že jsou skutečně šikovní, nebo zda
to bylo spíš konstatování, že nejsou
úplná dřeva. Ovšem obrázek si může udělat každý, kdo uvidí výsledek
jejich asi dvouměsíčního snažení v
době příprav.
A kudy vedla jejich cesta k veřejnému vystupování? Jak přiznávají,
původně nic takového ani neplánovali. „Naše vystoupení při zmiňovaných narozeninách mělo velký ohlas a ti, co ho viděli, pak začali za námi chodit, že bychom to
měli převést také někde jinde. Tak
jsme to zkusili,“ odpovídá Mira
Šmehlík. To, že nezůstalo jenom u
pokusu, dokládá i počet vystoupení, která mají během léta už za sebou. A to nejen na Konicku, ale také třeba ve Šternberku nebo Olomouci.
Horké maliny však nejsou pouhou
pódiovou záležitostí. V říjnu si dávají malý ‚oraz‘ a společně vyráží
na trochu opožděné prázdniny do
teplých krajin k moři. To mimochodem bude pro celou ‚company‘ také pomyslný předěl mezi se-

S patřičným společenským bontonem by se dalo říct, že na svůj
věk vůbec nevypadá. Rozhodně
je to ale i pravda, ne jenom líbivá
konverzační fráze. Jmenuje se
Cadír a minulou sobotu oslavil
svoje třicetiny. Že to není zase
tak neobvyklý věk? Možná! Záleží ale také na tom, kdo se ho dožívá. Cadír je totiž kůň a v
jeseneckém hřebčíně jsou na něj
právem pyšní.
„Bez Cadíra si ani náš hřebčín nedokážu představit,“ říká upřímně
ředitelka hřebčína Murhof v Jesenci Lenka Melichar. ‚Dědek‘, jak
mu také tady familiárně přezdívají,
patří už tak nějak ke zdejšímu inventáři, a nikdo si ani nepřipouští,
že by to bez ‚Kádi‘ mohlo taky fungovat. Bez jakýchkoliv skrupulí ho
lze moderní mluvou označit za
zdejší ikonu.
V pomyslném křestním listě má zapsáno datum narození 11. září
1980. Slovenský teplokrevník je
několikanásobným mistrem republiky v drezúře. V Jesenci však tráví
až druhou polovinu svého života. A
Pohled na sexteto ‚Maliňáků‘ je úžasný. Přiléhavější písnička pro jejich vystoupení, jako je Sex Bomb, asi ani najít
zatímco by se dalo říct, že sem přinelze.
šel už na výměnek, není to tak docela pravdou. „Cadír je dodnes
zónami. Svoji skladbu nacvičili s také výběr písničky. Mají pro to způsobit podle podmínek a místa. aktivní, samozřejmě přiměřeně
doprovodem známé písničky To- přece jenom větší cit,“ dodává Mi- Nějaké ambice? „Dokud se lidé bu- svému věku. Přesto svými vlastma Jonese Sex Bomb. Jen tak me- ra.
dou smát a tleskat, tak pojedeme nostmi a zkušenostmi je prostě nezi řečí, asi by se nenašlo pro tuto A jak vlastně vznikl název Horké dál,“ říkají. Dost možná se s nimi
příležitost vhodnějšího hudebního maliny? Mažoreťáci přiznávají, že také setkáte i přes zimu třeba místo
podkladu. Po návratu ze společné v tom není třeba hledat žádný hlub- předtančení na některém plese nedovolené, která zajisté také vrátí ší význam. Prostě je to tak nějak na- bo při nějaké jiné příležitosti. Moždomů ‚Maliňáky‘ s hlavami pl- padlo. I když mají natrénováno, jak ná také už s novou skladbou, která
ných nápadů, napochodují znovu prozrazují, před každým vystoupe- je však v tuto chvíli i pro ně samotdo tělocvičny. „Chceme nacvičit ním se vždycky sejdou a aspoň jed- né velkou neznámou. Ale za tu le- Burčák, víno, soutěže, tanec,
další skladbu. Znovu se obrátíme nou si celou skladbu zopáknou, aby graci to rozhodně stojí. I když i ta- hudbu, to vše přinesl šestý ročník
na naše trenérky v Olomouci. Kro- oprášili kroky jednotlivé ‚figury‘. ková legrace je kus dřiny, musí se Plumlovského vinobraní. Marek
mě choreografie necháme na nich Přímo na místě se musí potom při- prostě pro to něco udělat. -MiH- Otruba, prezident Spolku Plumlovských nadšenců, kteří program připravili, zhodnotil:
„Letošní ročník překonal naše
očekávání. Návštěvnost dosáhla
úrovně loňského ročníku, kdy se
tady představil vynikající Hradišťan. Povedlo se nám pro návštěvníky sestavit kvalitní různorodý program, ve kterém si své
našel téměř každý. Doufám, že
návštěvníci byli spokojeni.„
Brány plumlovského zámku se
otevřely po čtrnácté hodině. Program zahájilo hudebně taneční vystoupení hanáckého souboru Kosíř,
v lidovém duchu pokračovala i
cimbálová muzika Primáš. Kejklířský průvod na motivy Noci na Ka-

se vyrazil do Hrochova podívat a
zpátky se vracel už se stavem, na
který dlouhá léta padal prach na půdě. Odtud také ho bylo zapotřebí
nejdřív sundat dolů.
Původní stav může být už dobře sto
let starý. Kolik kilometrů plátna se
na něm za ta léta utkalo, se dá těžko
odhadnout. „Svojí konstrukcí je
unikátní, není příliš obvyklé se s takovým stavem setkat. Některé součásti musely být kvůli opotřebení
vyrobeny nově, takže už není úplně
původní,“ ukazuje Pavel Šín na některé součásti tkalcovského stroje.
To je ale také důkaz, že si na něm
několik generací tkalců vydělávalo
na svoje živobytí.
Zrekonstruovat takový unikát pro
vystavení v muzeu není úplně jednoduchá záležitost. Ze všeho nejdřív bylo zapotřebí odstranit nátěr,
aby získal stav původní přírodní
patinu. Součásti, které postupem let
nahrazovaly opotřebované originální díly, pak buďto vyměnit nebo
přizpůsobit tak, aby ‚ladily‘ s původní podobou tkalcovského stavu. „Už to pomalu dostává šmrnc.
Ještě bude potřeba také vyvázat
osnovy, aby se aspoň na ukázku dalo třeba utkat i kousek plátna,“ popisuje, co ho ještě čeká. Nicméně

Celé čtvrtstoletí věkového rozdílu je mezi malým Filipem a Cadírem. Přesto si dokonale rozumí!
charem nechybí na žádné z akcí na ckém ‚Hubertovi‘, který se chystá
zdejší jízdárně a rozhodně se nepo- na 16. října. Bez Cádira by to pročítá ani s jeho absencí na jesene- stě nešlo!
-MiH-

Plumlov v sobotu ožil vinobraním

Konické muzeum má unikátní stav z Hrochova
V konickém muzeu jsme se byli
už několikrát podívat. Přesto stojí za to sem čas od času zajít znovu. Jak říká Pavel Šín, vždycky
se dá objevit něco nového ukrytého po půdách a stodolách. Často k tomu pomůže také náhoda.
Tkalcovský stav není zase tak úplně nejnovějším přírůstkem ve sbírce muzea na konickém zámku.
Podle správce zámku Pavla Šína je
ale právě toto případ, kdy k jeho
získání pomohla malá náhoda.
„Chodil sem jeden pán z Hrochova. Slovo dalo slovo a nakonec prozradil, že něco takového doma
má,“ říká. Hned ten den odpoledne

nahraditelný,“ dodává ředitelka.
Jenom pro zajímavost dodejme, že
průměrná délka života koně se vymezuje hranicí přibližně 20 let.
Cadír má tedy za sebou už další
půlku života. Navíc ve výkonnostním sportu není výjimkou, že se
koně dožívají věku kolem desíti let.
Nicméně v tomto směru ‚Dědek‘
popírá veškeré přírodní zákony a
svůj věk si užívá ve skvělé kondici
a mentální pohodě. Což ovšem samozřejmě vyžaduje vzhledem k
věku specifickou péči. A nejen v
posledních letech, ale během celého jeho života. Ovšem s přibývajícím věkem samozřejmě přibývá
také ‚stařeckých‘ neduhů, se kterými se však na hřebčíně snaží vyrovnávat, a zatím je nutno říct, že
na výbornou. A jak nám Cadír převedl při focení, přezdívka ‚Dědek‘
mu možná přísluší vzhledem k postavení v generační hierarchii zdejších koní, rozhodně však ne svým
přístupem k životu.
„Po tom, jestli by mohl být Cadír
třeba i nejstarším koněm republice,
jsme nepátrali. Stačí nám, že ho
máme a jsme rádi za to, že je tady,“
odpovídá na otázku Večerníku
Lenka Melichar. Že jde ale bezesporu o opravdový unikát, je určitě
neoddiskutovatelné. Sedlán ‚matadorem‘ pětiletým Filipem Meli-

rlštejně doprovodil krále, který
slavnostně zahájil vinobraní. Po
osmnácté hodině se na pódiu objevili členové skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou. Téměř devadesátiminutový koncert se stal nepochybně vrcholem celého vinobraní.
Během svého vystoupení zahrál
Fleret průřez svou tvorbou, nechyběly nejznámější hity jako Zafúkané a Doma najlepší. Lidové
písně charismatické Jarmily Šulákové si získaly celé publikum.
Po koncertu vizovických Fleretů
dostaly prostor Veselé kravičky se
svým tanečním vystoupením. Publikum také ocenilo nestárnoucí hity
v podání Waldemar Matuška revival bandu. Závěr programu tradičně patřil ohňové show a na cestu
domů zahrála country skupina Dostavník.
-top-

musíme dát zapravdu jeho tvrzení,
že práce na stavu rozhodně nebyla
lehká. Naopak, byla to opravdu dřina.
Jak už byla řeč v úvodu, nových
‚kousků‘ do muzea pořád přibývá a
kromě toho, že Pavel Šín neustále
pátrá po něčem zajímavém, co by

Uvést nový přírůstek do sbírky do původní podoby dá spoustu práce, ale
výsledek stojí za to.
zdejší sbírku mohlo doplnit, chystá
se rozšířit expozici i jinou cestou.
„Chci se spojit s ředitelem muzea v
Prostějově, jestli není v tamních depozitářích něco spojeného s Koni-

cí, co bychom mohli v našem muzeu vystavit. Místa je tu pořád ještě
dost,“ usmívá se správce konického zámku a také patriot Konicka
Pavel Šín.
-MiH-

tuacemi, které autor zachytil, překvapeni. Radost nám udělal i fakt,
že pro místní se tato výstava stala
zajímavou, přesto, že hrdličky sídlí
v jejich zahradách. Texty doplňující fotografie určitě návštěvníkům
vykouzlí úsměv na rtech,„ uvedla
knihovnice Jana Francírková.
V souvislosti s výstavou byla vyhlášena na stejné téma kreslířská
soutěž pro děti. Všechna díla budou
po ukončení stávající expozice vyvěšena v galerii knihovny až do
prosince tohoto roku.
-vevi-

OLYMPIJSKÝ OHEŇ
doputoval do Bohuslavic
Titulek se nemůže brát až tak
doslovně, ovšemže pokud bychom hodnotili ducha první
Olympiády seniorů, pak chuť
soutěžit a vyhrávat si nezadala
nic se skutečnými olympioniky.
Počet soutěžních disciplin, v nichž se nejen senioři utkali, však
trochu ‚ošidilo‘ špatné počasí.
„Skutečně mě potěšilo, jak chtěli
být tito lidé opravdu aktivní,“ hodnotí 1. ročník Olympiády seniorů
v Bohuslavicích ředitelka Charity
Konice MUDr. Irena Lenfeldová.
„Atmosféra tady během celého
odpoledne byla opravdu skvělá,
všichni bojovali jak o život. I ti, u
kterých bychom to na první pohled nečekali, soutěžili obrovským zápalem,“ dodává s úsměvem.
Olympiádu hostil Dům pokojného
stáří (DPS) Bohuslavice, který i
přes nepřízeň počasí nabídl dostatek vhodných prostor pro zorganizování soutěžního odpoledne.
„Doufejme, že příští ročník bude s
ohledem na počasí shovívavější a
dovolí nám využít i nově upravené
venkovní prostory s možnostmi
rozšířit olympiádu o další soutěže,“ věří Irena Lenfeldová. I tak ale
bylo opravdu z čeho vybírat a jak
ředitelka Charity dodává, jednu
disciplinu si dokonce ‚vynutili‘ samotní účastníci. „Do soutěže v šachách se zapojili i ti, co je neumí
hrát, ale chtěli si zahrát alespoň dámu, takže přibyla další soutěž navíc,“ poznamenává.
Kromě šachů, respektive dámy, se
hrálo také člověče, nezlob se, házely se šipky, plnily se paměťové
úkoly, či zkoušela manuální zručnost. Možná trochu netradiční, nebo aspoň na první pohled netradiční, disciplínou byla znalost práce s

Jednou z disciplín byla také známá hra Člověče, nezlob se. Jak se nakonec ukázalo, zápal pro ni nezáleží vůbec na věku.
počítačem. „Původně jsme si mysleli, že na tuto soutěž nikoho nedostaneme. Jak se ale nakonec ukázalo, o plnění úkolu na počítači byl
velký zájem a původně předpokládaní favorité se dostali úplně na
vedlejší kolej,“ popisuje průběh
soutěže I. Lenfeldová.
Do řad soutěžících se postavili
kromě domácích také reprezentanti Centra sociálních služeb z
Prostějova, DPS Čechy p/K, Klubu seniorů Konice a MC Srdíčko,
podívat se přijeli též zástupci DPS
Velká Bystřice a integračního
centra Mosty v Lukách z Loučky,
které je spolu se ZŠ Bohuslavice
spolupartnerem projektu, díky němuž byla prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova financována rekonstrukce DPS Bohuslavice. Díky ní vznikly také odpovídající
prostory pro současné standardy
zařízení podobného typu, včetně
už zmiňovaného venkovního areálu určeného k využití také třeba i
pro nejmladší generaci. „Pozvá-

nek jsme rozeslali víc, další zařízení se omluvila, protože měla už na
tento termín vlastní program,“ vysvětluje ředitelka Charity Konice.
První Olympiádu seniorů podpořil
svými prostředky i Olomoucký
kraj. „Byl to první ročník, kde
jsme si také chtěli vyzkoušet, co se
osvědčí i pro ty další a co nahradit
něčím jiným. Myslím ale, že se
nám s ohledem na počasí podařilo
plně využít možnosti, které nám
stávající podmínky DPS Bohuslavice nabízí, což by před rekonstrukcí minimálně v takovém rozsahu rozhodně možné nebylo,“
uzavírá ředitelka Charity konice
MUDr. Irena Lenfeldová.
Koneckonců, možnost podívat se
do charitních zařízení nejen v Bohuslavicích, ale také na dispečink
Charity v Konici, MC Srdíčko, či
DPS Čechy p/K, kde je Charita
Konice poskytovatelem služeb, se
může každý přijít podívat už tuto
středu, kdy je na celé Charitě od 10
do 16 hodin Den otevřených dveří.
-MiH-

Vinobraní také v Kostelci na Hané

Fleret i s Jarmilou Šulákovou v krátké době zavítal do Plumlova podruhé.
Stanislav Bartošík ze skupiny Fleret k vystoupení dodal: "Hrálo se nám
výborně. Preferujeme, aby se lidé u našich vystoupení bavili a zapomněli na
starosti i radosti a věnovali se tomu, co hrajeme."

Neprošvihněte poslední den výstavy v Tištíně
Zájemci o pěkné fotografie a trochu humoru mají v úterý poslední možnost navštívit výstavu
Jiřího Tvrdého nazvanou Ecce
avis Hrdlička aneb Jak se máte,
Hrdličkovi? Snímky prezentuje
Obecní knihovna v Tištíně pouze
v úterý od 16 do 19 hodin. Soubor čtyřiceti fotografií zachycuje
zajímavé okamžiky ze života
hrdliček.
„I obyvatelé místní obce zvyklí
tento druh ptactva vidět každý den
volně v přírodě, byli některými si-
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Kostelečtí sociální demokraté
uspořádali v sobotu Vinobraní zábavné odpoledne pro rodiče s
dětmi. Místní sportovní areál
ožil nafukovací skluzavkou a
trampolínou, peklo se sele a
makrely, burčák tekl proudem.
Pro děti byla vedle atrakcí připravena také balónková šou s
klaunem. Na akci zavítali i významní hosté, poslanec Pavel
Holík, senátorka Božena Sekaninová a náměstek hejtmana
Alois Mačák.
V Kostelci bude v letošních komunálních volbách sociální demokracie poprvé usilovat o hlasy
voličů. Pod heslem „Společně za
prosperující a krásnější Kostelec
na Hané“ vede kandidátku Ladislav Hynek. „Naší prioritou je zajištění kvalitního sestavení
vyrovnaného rozpočtu města s co
největším využitím dotací z evropských, státních a regionálních
zdrojů na investice. Chceme zajistit zdroje pro rekonstrukci a výstavbu místních komunikací,
chodníků a také na revitalizaci

Balónkovou šou na kosteleckém Vinobraní sledovali společně s dětmi i
poslanec Pavel Holík (vlevo), náměstek hejtmana Alois Mačák, lídr kandidátky ČSSD v Kostelci n/H Ladislav Hynek a senátorka Božena Sekaninová.
centra města,“ uvedl Ladislav
Hynek.
Přestože ČSSD kandiduje v Kostelci prvně, její členové se v průběhu minulých letech zasazovali
za rozvoj města. Spolupráce s
Olomouckým krajem napomohla
k výstavbě cyklostezky do Prostějova, či k dofinancování kanalizace. „Zasadili jsme se také o
získání výhodné půjčky ze Státního fondu životního prostředí na
výstavbu kanalizace, vodovodu a

čistírny odpadních vod,“ dodal
Hynek. Kostelečtí sociální demokraté nabízejí kosteleckým občanům zázemí velké politické strany.
„Oproti různým nezávislým kandidátům to pro chod města bude v
příštím volebním období velmi
důležité. Musíme i nadále snižovat zadluženost města a vést Kostelec na Hané k prosperitě,“ řekl
závěrem Ladislav Hynek, lídr
ČSSD do komunálních voleb v
Kostelci na Hané.
-bp-
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Vítejte na světě

Tereza Víchová

Nikol Zahradníčková

Justýna Köhlerová

Eliška Valouchová

9. 9. 2010, 50 cm/3,30 kg
Prostějov

12. 9. 2010, 49 cm/3,10 kg
Protivanov

13. 9. 2010, 50 cm/3,55 kg
Bedihošť

13. 9. 2010, 50 cm/3,50 kg
Prostějov

Adéla Uličná

Michaela Arnoštová

Jakub Gajdoš

14. 9. 2010, 50 cm/3,30 kg
Budětsko

14. 9. 2010, 48 cm/3,15 kg
Prostějov

10. 9. 2010, 49 cm/3,45 kg
Kandia - Laškov

Ondřej Dostál
11. 9. 2010, 51 cm/3,75 kg
Prostějov

Dominik Grepl

Jiří Všetička

Marek Špatina

Michael Baar

12. 9. 2010, 50 cm/3,40 kg
Prostějov

13. 9. 2010, 52 cm/3,55 kg
Prostějov

13. 9. 2010, 55 cm/4,05 kg
Pačlavice

14. 9. 2010, 50 cm/3,60 kg
Prostějov

05.00 - Kaleidoskop
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Autíčka (21/26)
06.40 - Kouzelný kolotoč
06.50 - Pohádky stříbrného
carství (8/13)
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Osudové okamžiky
07.45 - Po stopách
08.00 - Návštěva u Návštěvníků
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.30 - Kultura.cz - Brno
10.55 - Kultura.cz
11.15 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Hodinový manžel
12.25 - Případ pro ombudsmana
12.35 - Jak (se) dobře ...
12.45 - Trabant - auto za dolar
13.45 - Angličtina pro nejmenší
13.55 - Telling Tales (9/10)
14.05 - Moudronos
14.20 - Tintin a jezero žraloků
15.35 - Alexandra Cousteau
16.25 - Retro Prague 2010
16.45 - Dobrodružství vědy
a techniky
17.15 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
17.30 - SK Slavia Praha
- AC Sparta Praha
20.00 - Apokalypsa
21.00 - Neznámí hrdinové
21.30 - Krásný ztráty
22.10 - Pravá krev (3/12)
23.00 - Terra musica
23.30 - Hlasy v tichu
23.35 - Přijď brzo !
23.55 - Bigbít (34/42)
00.50 - Vzkaz Jaroslava
Čvančary
01.05 - Knižní svět
01.20 - Čtenářský deník...
01.35 - Cesta domů
02.05 - Poslední hudci
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (9)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Přátelé II (22)
08:55- M*A*S*H (23)
09:30- Knight Rider II (24)
10:35- To je vražda, napsala XII
11:35- Policie Hamburk I (20)
12:35- M*A*S*H (24)
13:10- Will & Grace II (12)
13:40- Chirurgové V (21)
14:40- JAG VII (17)
15:35- Big Ben II (9)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Nikdo není dokonalý
21:20- Skečbar
22:00- Sběratelé kostí IV (6)
22:55- Na doživotí I (11)
23:55- Kriminálka Kolín
01:00- Volejte Věštce
02:45- Výklad snů
03:40- Na čem záleží (28)
04:10- Autosalon (S)
05:00- Carusošou
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Støeda

17:30
18:30
19:30
20:00
21:20
22:15
22:50
00:50
01:35
02:00
02:30
03:15
04:40
05:00

17:00

08:35
09:40
11:15
11:35
12:30
13:30
14:05
15:00
16:00

05:59
Snídaně
s Novou
Stefanie VII (31)
Můj přítel Monk
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (1)
Superman (17)
Co mám na tobě ráda
Hvězdná brána
Kobra 11 VI (7)
Námořní vyšetřovací
služba III (17)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House II (4)
Ulice (1838)
Televizní noviny
Dokonalý svět (4)
Dr. House VI (9)
Příběhy bez scénáře
Tenkrát v Mexiku
Smallville VII (10)
Novashopping
Mr.GS
Tabu
Áčko
Dva z Queensu VIII
Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Kavárna u Uršuly (2/4)
09.55 - Případ hodného
vedoucího
11.00 - R jako Helena
11.20 - O poklad
Anežky České
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová II (2/27)
14.15 - Dotek anděla (24/35)
15.05 - Partnerské ladění - ST 15.45 - Čarodějnice školou
povinné (12/26)
16.10 - Moudronos
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce
Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Tak akorát
21.55 - Na stopě
22.20 - Milenky (3/6)
23.10 - Losování Sportky
05.00 - Objektiv
a Šance
05.30 - Správy STV 23.15 - Ti, kdo tu nejsou
06.00 - Autíčka
00.45 - Losování Šťastných
06.25 - Kouzelný kolotoč
deset a Šance milion
06.35 - Pohádky stříbrného
00.50 - Doktorka
carství (9/13)
Quinnová II (2/27)
06.45 - Záhady Toma Wizarda
01.35 - Přísně tajné
07.00 - Kluci v akci
vraždy (28/42)
01.50 - Československý
07.25 - Angličtina
filmový týdeník
pro nejmenší (32/40)
02.05 - Krotitelé dluhů III.
07.35 - Telling Tales (9/10)
02.30 - Architektura interiérů
07.40 - Příběhy z přírody
03.20 - Klíč
07.45 - Opera nás baví
03.45 - Ta naše povaha česká
08.10 - Tančící skály (3/16)
04.15 - Osudové okamžiky
08.30 - Panorama
04.30 - Události v regionech
09.10 - Kosmopolis

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (10)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace II (12)
08:55- M*A*S*H (24)
09:30- Knight Rider III (1)
10:35- To je vražda, napsala XII
11:35- Policie Hamburk I (21)
12:40- M*A*S*H (25)
13:10- Will & Grace II (13)
13:40- Chirurgové V (22)
14:40- JAG VII (18)
15:35- Big Ben II (10)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů (1)
21:20- Na nože!
22:25- Jak chutná úspěch
22:30- Myšlenky zločince IV
23:30- Na doživotí II (1)
00:30- Kriminálka Kolín III (9)
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:15- Na čem záleží (29)
04:40- Svět 2010
05:10- Trní
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09.40 - Dům života
10.40 - Vzkaz Jaroslava
Čvančary
10.55 - 168 hodin
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
05:00
Novashopping 12.40 - Hřiště 7
14.50 - Evropský manuál
05:59 Snídaně s Novou
15.10 - Vltava
08:30 Stefanie VII (30)
v obrazech (86/86)
09:35 Lampasy
15.30 - Svět zázraků
11:40 Tescoma s chutí
Nemocnice
11:55 Návrat komisaře Rexe X
13:35 Co mám na tobě ráda
16.05 - Architektura
14:05 Hvězdná brána:
interiérů (1/6)
Atlantida (11)
16.50 - Potomci slavných
15:05 Kobra 11 VI (6)
17.25 - Vítejte v Tate galerii
16:00 Námořní vyšetřovací
17.30 - Kameny v české krajině
služba III (16)
18.00 - Klíč
17:00 Odpolední Televizní
18.30 - Babylon
noviny
18.55 - Zprávy v českém
17:30 Dr. House II (3)
znakovém jazyce
18:30 Ulice (1837)
19.05 - Zlomvaz 2010
19:30 Televizní noviny
19.30 - Learning English with
20:00 Ordinace v růžové
Ozmo (9/13)
zahradě 2 (212)
20.00 - Lovec
21:20 Kriminálka Miami VII
21.35 - Děti na popravišti
22:15 Zákon a pořádek:
Útvar pro zvláštní oběti 22.10 - Kontexty
23.00 - Evropský manuál
23:10 Blbý a ještě blbější:
23.20 - Q
00:55 Smallville VII (9)
23.50 - Nechoď klepat na dveře
02:00 Rady ptáka Loskutáka
01.50 - Retro
02:35 Ptákoviny
02.15 - Jan Saudek
03:25 Áčko
a Arnošt Goldflam
04:40 Dva z Queensu VIII
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Žebrácká opera
10.35 - Kavárnička dříve
narozených
11.25 - Násilník
11.45 - Moudra starého klauna
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.15 - Dotek anděla (23/35)
15.05 - Kostičky
15.15 - Zábavná škola:
Z rodu Přemyslovců
15.30 - Věda je detektivka
15.55 - Tykadlo
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat se vrací (9/12)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Speciální jednotky v akci
20.50 - Tak neváhej a toč!
21.15 - Deník doktorky (4/16)
22.00 - Krotitelé dluhů III. (3/16)
22.30 - Caravaggio (1/2)
00.10 - EXPOminuty 2010
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.25 - Doktorka Quinnová II
01.10 - Divadlo žije!
01.35 - Terra musica
02.05 - Chcete mě?
02.20 - Kouřim, trojité město
02.35 - Blues ze Staré Pekárny
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý
05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Hud
10.50 - Chvíle pro písničku
11.05 - Trocha šafránu
z televizního
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.15 - Dotek anděla (25/35)
15.05 - Divnopis
15.10 - Willy Fog na cestě za
15.35 - Král z džungle (12/26)
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 (7/13)
20.50 - Na kus řeči
21.35 - Máte slovo
22.25 - Moje rodina VII (7/9)
22.55 - Smím prosit? (3/8)
23.20 - Californication (4/12)
23.50 - Losování Šťastnýc
deset a Šance milion
23.55 - Banánové rybičky
00.25 - Doktorka Quinnová II
01.10 - Milenky (3/6)
02.00 - Mizející místa domova
02.20 - Hledám práci
02.40 - S profesorem
Františkem Dvořákem
02.55 - Na cestě po ruské
Karélii
03.25 - Babylon
03.45 - Křesťanský magazín
04.00 - Divnopis
04.05 - Kultura v regionech
04.30 - Události v regionech

Ètvrtek
06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (12)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace II (14)
08:55- M*A*S*H (26)
09:30- Knight Rider III (3)
10:35- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk II (1)
12:35- M*A*S*H (27)
13:10- Will & Grace II (15)
13:40- Chirurgové V (24)
14:40- JAG VII (20)
15:35- Big Ben III (2)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů (2)
21:20- Hledá se táta a máma
22:25- Zoufalé manželky VI
23:25- Ve službách FBI (4)
00:30- Návštěva starší sestry
02:20- Volejte Věštce
04:05- Na čem záleží (31)
04:30- Receptář prima nápadů
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Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Červené víno (1/3)
10.10 - Chvíle pro písničku
10.25 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová II (4/27)
14.15 - Dotek anděla (26/35)
15.05 - Franklin (46/52)
15.30 - Garfield
a přátelé II (15/26)
15.55 - Ovečka
Shaun II (23/40)
16.00 - Záhady starověkého
Říma (2/20)
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 (4/16)
18.40 - Jak to vidí děti
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Losování Euromiliony
20.00 - Vyprávěj (4/16)
05.00 - Auto Moto
20.55 - 13. komnata
Styl
05.00 - PORT
Elišky Kaplicky
05.30 Správy STV
05.30 - Správy STV 21.30 - Všechnopárty
06.00 - Autíčka
06.00 - Autíčka
22.15 - Losování Euromiliony
06.25 - Kouzelný kolotoč
06.25 - Kouzelný kolotoč
22.20 - Californication
06.35 - Pohádky stříbrného
06.35 - Pohádky stříbrného
III (7/12)
carství (10/13)
carství (11/13)
22.50 - Iluzionista
06.40 - Pat a Mat se vrací
06.45 - Moudronos
00.35 - Losování Šťastných
06.50 - Návštěva v ZOO
07.00 - Pod pokličkou
deset a Šance milion
07.00 - Chalupa je hra
07.25 - Adult English Zone
00.40 - Doktorka Quinnová II
07.25 - Learning English
07.50 - Diagnóza
01.25 - Na kus řeči
with Ozmo (9/13)
08.05 - Jak přežít (5/13)
02.10 - Musicblok
07.50 - Potomci slavných
08.30 - Panorama
02.40 - Dobrodružství
08.30 - Panorama
09.10 - Přidej se
vědy a techniky
09.10 - Z rodu Přemyslovců
09.25 - Nedej se
03.05 - Malá Velká
09.30 - Babylon
09.45 - Speciální jednotky
Británie (4/22)
09.55 - Apokalypsa
v akci (1/4)
03.35 - Máte slovo
10.50 - Svět zázraků
10.35 - Tak akorát
04.20 - Setkávání
11.35 - AZ-kvíz
11.35 - AZ-kvíz
04.30 - Události v regionech
12.00 - Kluci v akci
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
12.40 - Malá farma
13.20 - Věříš si?
13.10 - O vědě a vědcích
13.45 - Záhady Toma Wizarda
05:59
13.35 - O ševci Ondrovi
05:59
Snídaně
14.00 - Věda je detektivka
Snídaně
a komtesce Julince
s
Novou
14.25 - Tykadlo
s Novou
14.25
Bludiště
08:30 Stefanie VII (32)
14.40 - Film o filmu
08:35 Stefanie VII (33)
15.00
Peníze
Jiřího
Krejčíka
09:40 Tommy Boy
Kuky se vrací
09:40 Jane Doe: Jiná tvář
15.25 - Jak (se) dobře ...
11:30 Tescoma s chutí
15.00 - Chcete mě?
11:25 Tescoma s chutí
15.35
Evropa
dnes
11:40
Můj
přítel
Monk
(2)
15.15 - Na vlásku
11:35 Můj přítel Monk (3)
16.05
Prizma
12:35
Superman
(18)
16.10 - Jak přežít (5/13)
12:30 Superman (19)
13:35 Co mám na tobě ráda 16.25 - Kus dřeva ze stromu
16.25 - O vědě a vědcích
13:30 Co mám
14:05 Hvězdná brána:
16.45 - Krajina pro život
16.45 - Jeden společný svět
na tobě
15:00 Kobra 11 VI (8)
17.00 - Turecko
ráda (20)
17.05 - Diagnóza
16:00
Námořní
vyšetřovací
17.25
Ptáčata
aneb
14:00 Hvězdná brána:
17.20 - PORT
služba III (18)
Nejsme žádná
Atlantida (14)
17.50 - Přidej se
17:00 Odpolední Televizní
béčka (3/16)
15:00 Kobra 11 VI (9)
18.05 - Nedej se
noviny
16:00 Námořní
17.50 - Ztráta paměti
18.30 - Hledám práci
17:30 Dr. House II (5)
vyšetřovací
18.55 - Zprávy v českém
18.55 - Zprávy v českém
18:30 Ulice (1839)
služba III (19)
znakovém jazyce
znakovém jazyce
19:30 Televizní noviny
19.05 - Peníze Jiřího Krejčíka 17:00 Odpolední Televizní
19.05 - Musicblok
20:00 Ordinace v růžové
noviny
19.35 - Počesku
19.30 - Adult English Zone
zahradě 2 (213)
17:30 Dr. House II (6)
20.00 - Ta naše povaha česká 21:15 Kriminálka Miami VII 19.45 - EXPOminuty 2010
18:30 Ulice (1840)
20.00 - Historie.cs
20.30 - Paní z Monsoreau (2/2) 22:15 Stahovák
19:30 Televizní noviny
20.55
Inspirace
dobrem
22.05 - Dokumentární klub
22:50 Ronin
20:00 Princ a já
21.55 - Smrt pana Lazaresca
23.05 - Berlín
01:15 Smallville VII (11)
22:25 Síla úderu
00.05 - Partnerské ladění
00.25 - Evropský manuál
02:00 Novashopping
00:20 Někdo to rád blond
00.45 - Na cestě po .....
00.45
Posezení
02:20 Novashopping
02:20 Rady ptáka Loskutáka
01.10 - Politické spektrum
s Janem Burianem
02:40 Stahovák
03:00 Ptákoviny
01.10 - Prokletí
01.35 - Kavárnička dříve
03:05 Tabu
03:45 Áčko
02.10 - Vítr v černých brýlích 04:35 Dva z Queensu VIII
narozených
04:40 Dva z Queensu VIII
04:55 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno

06:15¨
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (11)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace II (13)
08:55- M*A*S*H (25)
09:30- Knight Rider III (2)
10:35- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk I (22)
12:35- M*A*S*H (26)
13:10- Will & Grace II (14)
13:40- Chirurgové V (23)
14:40- JAG VII (19)
15:35- Big Ben III (1)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Přešlapy III (3)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Castle na zabití I (3)
23:25- Agentura Jasno II (2)
00:25- Kriminálka Kolín III
01:25- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (30)
04:35- TOP STAR magazín
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Sobota

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (13)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace II (15)
08:55- M*A*S*H (27)
09:30- Knight Rider III (4)
10:35- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk II (2)
12:35- M*A*S*H (28)
13:10- Will & Grace II (16)
13:40- Closer III (12)
14:40- JAG VII (21)
15:35- Big Ben III (3)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- Soukromá dramata
21:45- Show Jana Krause
22:55- Riddick Kronika temna
01:20- Úsvit mrtvých
03:15- Volejte Věštce
05:00- S Italem v kuchyni

05.00 - Sama doma
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Šikulové
06.30 - Sezame, pojď
si hrát (54/78)
06.55 - Garfield
a přátelé II (15/26)
07.15 - U nás
na farmě (19/26)
07.30 - Záhady starověkého
Říma (2/20)
08.00 - Bez připojení
09.20 - Ovečka
Shaun II (23/40)
09.25 - Zprávičky
09.40 - Kuchařská
pohotovost
10.10 - Jednou budem dál
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Chcete je?
13.10 - Malá farma
13.35 - Pod toskánským
sluncem
15.25 - Cranford (3/5)
16.20 - Profesionálové
17.15 - Nekonečná
- nevystupovat
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
05.00 - Jak přežít
05.15 - Vítejte v Tate 19.00 - Události
galerii (2/15) 19.35 - Branky, body, vteřiny
05.20 - Stop
19.50 - Předpověď počasí
05.30 - Správy STV
20.00 - Trapasy
06.00 - Autíčka (25/26)
21.20 - Edith Piaf
06.25 - Kouzelný kolotoč
23.40 - Losování Šťastných
06.35 - Pohádky stříbrného
deset a Šance milion
carství (12/13)
06.45 - Děti točí hrdiny (3/16) 23.45 - Zločin pátera Amara
01.40 - 13. komnata
07.00 - Hodinový manžel
07.25 - Kus dřeva ze stromu
Elišky Kaplicky
07.45 - Krajina pro život
02.10 - Pošta pro tebe
08.00 - Turecko
03.00 - Všechnopárty
08.20 - Počesku
03.45 - Folklorika
08.30 - Panorama
04.10 - Poutní místa (15/17)
09.10 - Na stopě
04.25 - Kuchařská
09.35 - Na plovárně
pohotovost
10.00 - Neznámí hrdinové
10.30 - Děti na popravišti
11.00 - Kuchařská pohotovost
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Černé ovce
12.40 - Jak (se) dobře digitálně
12.45 - Ta naše povaha česká
05:55
13.15 - Colours of Ostrava
Pirátova
13.45 - Šikulové
14.00 - Čarodějnice školou
rodinka (35)
povinné (12/26)
06:25 Bolek a Lolek (67)
14.25 - Návštěva v ZOO
06:40 Liga Špačků II (7)
14.35 - Sportovci světa
07:10 Co nového
15.20 - Krásy evropského
Scooby
pobřeží
-Doo? (2)
15.30 - Království divočiny
16.00 - Alchymie bytí
07:35 Na výpravě
16.25 - Rodina a já
s Jeffem
16.45 - Hledáme své předky
Corwinem
17.10 - Vášeň sběratelská
08:30 Občanské judo
17.25 - Historické mini
09:10 Rady ptáka Loskutáka
příběhy a kuriozity
10:10 Dívčí války
17.40 - Chcete mě?
17.55 - City Folk 2010
12:00 Volejte Novu
18.25 - Kosmopolis
12:30 Vím, že jsi vrah
18.55 - Zprávy v českém
14:50 Bláznivá střela 2 1/2:
znakovém jazyce
Vůně strachu
19.05 - Hledám práci
16:35 Ve jménu Angela
19.30 - Auto Moto Styl
18:30 Koření
20.00 - Zázračná planeta
19:30 Televizní noviny
20.50 - Ptáčata
21.20 - Robert Plant
20:00 Harry Potter
22.15 - Bigbít (35/42)
a vězeň z Azkabanu
23.15 - Malá Velká Británie
23:05 Ruiny
23.45 - Gorodok
00:50 Smyslné touhy
00.05 - Něžná agrese
02:45 Novashopping
01.05 - Posezení s ...
03:05 Volejte Novu
01.35 - Krotitelé dluhů III.
02.00 - Q
04:10 Dva z Queensu VIII
02.30 - Dobré ráno
04:30 Novashopping
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05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Potomci
slavných
05.55 - Kus dřeva ze stromu
06.20 - Správy STV
06.45 - Diagnóza
07.05 - Kameny v české
krajině
07.30 - Film o seriálu
Kriminálka Staré Město
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Náš venkov
09.45 - Folklorika
10.10 - Putování za písničkou
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Inspirace dobrem
12.00 - Game Page
12.30 - Medúza
13.05 - Simpsonovi XX
13.30 - Sabotáž
13.55 - Jistě, pane ministře
14.30 - Abbey Road: Live II
15.20 - Tančící skály (4/16)
15.40 - Království divočiny
16.10 - Poutní místa (15/17)
16.30 - Bohové a proroci
17.00 - Úsměvy
17.40 - S profesorem
Františkem Dvořákem
18.00 - Mizející místa
domova (10/13)
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina VII (7/9)
19.30 - Malá farma
20.00 - Dvořákova Praha
21.40 - Divadlo žije!
22.10 - Dobří rodáci
22.40 - Třistatřicettři
23.35 - ČT Live
00.25 - Robert Plant
01.25 - Divoké palmy (1/5)
02.55 - Smím prosit? (3/8)
03.20 - Banánové rybičky
03.50 - Blues ze Staré
Pekárny
04.25 - Grotesky

06:10- Párty
s kuchařem
06:35- Winx Club (21)
07:05- Pokémon: Diaman
t a perla XI (34)
07:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Frasier IX (14)
08:15- Will & Grace II (16)
08:40- Autosalon
09:50- M*A*S*H (28)
10:25- M*A*S*H (29)
10:55- Knight Rider
11:50- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT
13:50- Camp Rock 2:
Velký koncert
16:00- Julie Lescautová IV
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé II (23)
20:00- P.S. Miluji tě
22:40- Těžko ho zabít
00:45- Kainova výchova
02:30- Volejte Věštce
04:15- Miláčci

25.9. 2010

17:25
18:05
18:55
19:30
20:00
22:05
22:30
00:15
00:35
02:05
02:25

17:00

11:40
13:30
16:00

07:35
08:10
09:10
09:45

06:00
06:10
06:40
07:05

05:30
Pirátova
rodinka
Bolek a Lolek (68)
Senzační Spiderman
Baby
Co nového
Scooby-Doo? (3)
Babicovy dobroty
Koření
Skippy (4)
Kačenka
a zase ta strašidla
Pták Ohnivák
Velká cena Singapuru
Vteřiny před
katastrofou
Odpolední Televizní
noviny
Babicovy dobroty
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Televizní noviny
Talentmania
Střepiny
Poslání
Novashopping
Casanova
Střepiny
Ptákoviny

05.00 - Osudové
okamžiky
05.15 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Trojčátka (22/26)
06.25 - Už nám byly tři
06.35 - Německé
pohádky (5/7)
06.50 - U nás na farmě (19/26)
07.05 - Raníček s Dádou
07.15 - Ztracené
hračky (12/13)
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.25 - Objektiv
10.55 - F. L. Věk (1/13)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O třech ospalých
princeznách
14.20 - Kaleidoskop
14.45 - Dnes neordinuji
16.20 - Smím prosit? (4/8)
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo
17.15 - Pravěk útočí (5/13)
18.05 - Návštěvníci (6/15)
18.35 - Na cestě za Maysun
z Berlína
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 - Osudové peníze
21.55 - EXPOminuty 2010
22.05 - 168 hodin
22.35 - Wallander II. (1/3)
00.05 - Losování Sportky
a Šance
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Hotel Babylon I (8/8)
01.10 - Všechnopárty
01.55 - Úsměvy
02.40 - Čétéčko
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.00 - Retro
05.25 - Bohové
a proroci (3/15)
05.50 - Z dílny
České filharmonie
06.15 - Dialog Klementa
Slavického
06.40 - Stop
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk 2010 - Minsk
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Třistatřicettři
09.40 - Svět umění
10.25 - Chcete je?
10.35 - Čtenářský deník...
10.45 - Knižní svět
11.05 - Film 2010
11.35 - W. A. Mozart:
Don Giovanni
14.25 - Biologické zbraně
15.20 - Tichomořské hlubiny
16.10 - Mýty a fakta historie:
Válečníci (4/6)
17.05 - Kamera na cestách:
Arménie
18.00 - Cesty víry:
Sedmipočetníci - svatí
18.20 - Křesťanský magazín
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Jistě, pane
ministře (17/22)
19.30 - Simpsonovi
XX (18/21)
20.00 - René
21.30 - 13. komnata
Jana Révaie
22.05 - Na plovárně
s Miroslavem
Krobotem
22.30 - Vzkaz Ivana
Miloše Havla
22.45 - Pravda nebo lež
00.30 - Abbey Road
01.20 - Trapasy
02.35 - Svět umění: Životopisy
03.20 - Krásy evropského
pobřeží
03.25 - Kamera na cestách:
Arménie
04.20 - Krásný ztráty

06:10- Párty
s kuchařem
06:40- Winx Club (22)
07:05- Pokémon: Diamant
a perla XI (35)
07:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Přátelé II (23)
08:15- Hitlerovi bodyguardi
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (30)
10:25- M*A*S*H (31)
11:00- Partie
11:55- Receptář prima nápadů
13:00- Zločiny v zahradách I
14:05- Jarčin profesor
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 (24)
20:00- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT
22:10- Firewall
00:25- Havířova dcera
02:45- Odložená žena (6)
03:35- Volejte Věštce
05:15- S Italem v kuchyni

03:10 Zlatíčka
04:40 Dva z Queensu VIII
05:00 Novashopping
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01:10
01:30
02:10
02:55

23:50
00:40

17:35
18:30
19:30
20:00
20:45
21:25
22:05
23:00

17:00

15:00
16:00

08:35
09:35
11:20
11:40
12:35
13:35
14:05

05:59
Snídaně
s Novou
Stefanie VII (29)
Přílivová vlna
Tescoma s chutí
Návrat komisaře Rexe
Superman (16)
Co mám na tobě ráda
Hvězdná brána:
Atlantida (10)
Kobra 11 VI (5)
Námořní vyšetřovací
služba III (15)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House II (2)
Ulice (1836)
Televizní noviny
Okresní přebor (3)
Víkend
Mr.GS
Mentalista II (9)
Námořní vyšetřovací
služba VI (18)
Poker After Dark
69 rozkoší pro
smrtelníky (1)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame, pojď
si hrát (54/78)
09.00 - Advokát chudých
10.45 - Chcete mě?
11.05 - Smrt soudního znalce
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.15 - Dotek anděla (22/35)
15.05 - Zábavná škola
15.15 - Opera nás baví
15.35 - Věříš si?
16.00 - Záhady Toma Wizarda
16.15 - Děti točí hrdiny (3/16)
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 - Kriminálka Staré
Město (1/7)
21.05 - Na cestě po ruské
Karélii
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Přísně tajné vraždy
22.30 - Ledová ňadra
00.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.20 - Politické spektrum
00.45 - Californication III
01.15 - Doktorka Quinnová
02.00 - Kaleidoskop
02.25 - Náš venkov
02.40 - Sváteční slovo
02.45 - Cesty víry
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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INLINE TURNÉ dvou za sebou uskutečněných
závodu zná své vítěze.

Jaroslav Koribský: „Jezdit v Kroměříži
a pak hned v Prostějově byla paráda!“
KROMĚŘÍŽ/PROSTĚJOV Sobota patřila na prostějovské
Severní obslužné znovu všem
přívržencům kolečkových
bruslí. Zatímco „jarní“ závod
zpočátku narušoval déšť,
tentokrát panovalo krásné
počasí, připomínající babí léto.
Šestý ročník „Sportovního dne na
kolečkách“ v Prostějově si navíc
organizátoři z Adrenalinsport
klubu obohatili o další klání
v Kroměříži, kterému tomu
prostějovskému předcházelo.
Haná tak koncem uplynulého
týdne naplno ožila kolečkovým
bruslením...
Na nově vzniklém Hanáckém
náměstí v Kroměříži, které bylo
do nedávna nedobytnou baštou
armády, se v odpoledních a
večerních hodinách pátku 17.
září 2010 proháněli vyznavači
in-line sportu. Závod se jel na
okruhu 400 m dlouhém, na velice
kvalitním a rychlým povrchu.
Startovní pole závodníků tvořili
vesměs účastníci i našich závodů
v Prostějově. S přihlédnutím na
to, že to byl první ročník, sešla se
necelá stovka závodníků. Závody
adrenalinsport klub organizoval
společně s městem Kroměříž.
Druhé kolo sportovního dne
na kolečkách v Prostějově se
jelo jako už tradičně na Severní
obslužné. Jak jsme již zmínili,
od samého rána závodům
nahrávalo velice příznivé počasí
a tak pořadateli bylo umožněné
kvalitně připravit soutěž, po
organizační stránce. Opětovně se
začínalo soutěžit v odpoledních
hodinách v kategorii nejmenších.
„I v těchto závodech je znatelný
rozdíl přístupu k tomuto sportu,
co se týče výkony i technickým
vybavení. Jsme přesvědčeni, že
jednomu z těchto mladých talentů
bude jednou hrát na olympijských
hrách česká hymna,“ utrousil
hlavní organizátor akce
Jaroslav Koribský.
Vyvrcholením sportovního dne
již tradičně bývá závod na 10 a
20 km. Závod se jel za ideálních
povětrnostních podmínek, čistém
a rychlém asfaltovém povrchu,
který umožňuje závodníkům
dosahovat vynikajících
sportovních výkonů. „Oba dva
závodyjsouměřenéelektronickou
časomírou a čipy, bez kterých si
už nedovedeme představit tyto
závody organizovat,“ pochlubil
se Koribský. Pět okruhů o
délce 2000 metrů nejlépe
zvládl Richard Kapsa časem
18:43 minut, což představuje
průměrnou rychlost víc než 30
km/hod. V kategorii žen nejlépe
zvládla tuto 10-ti kilometrovou
vzdálenost Adriana Plotzerová
časem 19:06 minut.

V závodě na 20 km chyběla část
závodníků z pátečních závodů
v Kroměříži, kteří z malých
zdravotních důvodů závod
vypustili a šetřili své síly na
nedělní závod v Opavě. Závod
do posledního finiše neměl pořád
svého jasného favorita. Nejlépe
však ve finále a v posledních
metrech si počínal závodník
Kamil Hastík časem 39:11 minut,

který vyrovnal traťový rekord
Petra Lochmana starý čtyři roky.
V ženách si nejlépe počínala
matadorka účastnice obou závodů
Adriana Plotzerová časem 42:52
minut. Tím dosáhla průměrné
rychlosti obou závodů těsně
pod hranici 30 km/hod. Závody
poprvé měly i mezinárodní účast,

neboť se představili jezdci ze
Slovenska.
„Rádi bychom poděkovali městu
Prostějov, že podporuje rozvoj
sportu v našem městě a vytváří
podmínky pro mladé lidi věnovat
se sportovním aktivitám. Přesto
si myslíme, jako pořadatelé,
že by se sportovnímu in-linu
mělo věnovat víc mladých
lidí a nestydět se závodit na
veřejnosti,“ uvedl Jaroslav
Koribský, který následně s
K
ppousmáním konstatoval, že
nnikdo z čtenářů Večerníku
nnevyužil skvělé nabídky výhry
zzájezdu s cestovní kanceláří
Hellastour do Řecka a v
H
oosudí připravované loterie se
neobjevil ani jeden soutěžní
kupón....
„Ještě jednou chceme poděkovat
městu Prostějov a všem
sponzorům, především Klenoty
Buráň, Helia sport, Autodoprava
Dolák, Alika, Kinetic a další,
kteří tuto akci podpořili,“ vzkázal
Koribský.
-pk-

Začátečníci (2005 a méně), 400 metrů: 1. Lokvencová Nikola 1:10
min., 2. Černý David 1:38, 3. Bohumský Martin 2:52. Junioři F
(2003-2004), 800 metrů: 1. Korvasová Lucie 2:13, 2. Bohumská
Jana 2:20, 3. Korvasová Veronika 2:24, 4. Matuška Radim 2:25, 5.
Filip Karel 4:11. Junioři E (2001-2002), 1000 metrů: 1. Matuška
Daniel 2:11, 2. Horková Aneta 2:17, 3. Bohumský Tomáš 2:18,
4. Korvasová Lucie 2:36, 5. Brančíková Michaela 2:39, 6. Černý
Adam 2:46, 7. Bohumská Jana 2:57, 8. Horková Michaela 2:58,
9. Korvasová Veronika 3:03, 10. Hofman Patrik 3:33, 11. Demel
Michal 3:47. Junioři D (1999-2000), 1200 metrů: 1. Bohumská
Tereza 2:30, 2. Lokvencová Andrea 2:32, 3. Štěbrová Tereza 2:48,
4. Soldánová Jana 3:12, 5. Koudelková Ilona 3:26, 6. Vlček Ondřej
3:52, 7. Neumanová Lucie 4:03, 8. Hromek Metoděj 4:10. Junioři
C (1997-1998), 1600 metrů: 1. Horková Diana 3:55, 2. Štěbrová
Tereza 3:56, 3. Halmo Klára 3:57, 4.
Bohumský Tomáš 3:58,
5. Bogárová Jana 4:10. Junioři B (1995-1996), 2400 metrů: 1.
Bohumská Tereza 5:19, 2. Štěbrová Tereza 5:30, 3. Halmo Klára
5:45, 4. Šrotíř Michal 6:33. Junioři A (1993-1994), 4800 metrů:
1. Jirušková Tereza 11:01, 2. Štěbrová Tereza 11:23, 3. Horková
Diana 11:35, 4. Horková Aneta 11:43. Senioři, 10 km: 1. Kapsa
Richard (bez oddílové příslušnosti) 18:43,191 minut, 2. Fasenko
Sergej (Bratislava) 18:44, 3. Hastík Kamil (Napajedla) 18:44,556, 4.
Ambrus Peter (Bratislava) 18:44,756, 5. Zezula Filip 18:45,359, 6.
Kudělásek Richard (oba Brno) 18:46,070. Senioři, 21 km: 1. Hastík
Kamil (Napajedla) 39:11,280, 2. František Jiří (Sportovní kurzy.
cz) 39:13,920, 3. Malák Jiří (Inljan.cz) 39:48,504, 4. Polan Michal
(Rakovník) 42:10,225, 5. Plotzerová Andrea (Brno) 42:52,741, 6.
Žáčková Martina (bez oddílové příslušnosti) 42:52,741.
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Lukáš Krajíček dal NHL vale a sezonu začal v Třinci
Tak tohle se nečekalo! Hokejisté
Třince získali den před startem
extraligy zvučnou posilu v podobě
prostějovského odchovance obránce
Lukáše Krajíčka! Sedmadvacetiletý
stříbrný medailista z mistrovství
světa v roce 2006 se nedohodl na nové
smlouvě ve Philadelphii a sezonu
by měl strávit v barvách Ocelářů.
Finalista letošního Stanley Cupu se
domů vrací ze zámoří po deseti letech.
A hned při své extraligové premiéře
vsítil v pátek vítěznou branku Ocelářů
na ledě brněnské Komety! Vrátí se
ještě do NHL? Nebo zůstane v Evropě
a během sezony tak posílí i českou
hokejovou reprezentaci? Uvidíme...
„Nahrálo nám to, že nemá smlouvu.
Zahájili jsme jednání a dopadlo to dobře,“
řekl dnes novinářům kouč a sportovní
ředitel Ocelářů Pavel Marek. Klub se s
obráncem dohodl na roční smlouvě. Bude
v ní však klauzule, že v případě zajímavé
nabídky bude moct Krajíček odejít.
„Smlouva je koncipována tak, že tu měl
zůstat celý rok, ale nelze vyloučit, že se
může objevit pro hráče nějaká lukrativní
nabídka třeba z KHL,“ dodal předseda

představenstva Evžen Delong. Trenér
Marek však tuto variantu nepředpokládá.
„Myslím, že to není až tak žhavé. Určitě by
u nás měl něco odehrát,“ věří progresivní
kouč. Během posledního úspěšného
ročníku ve Philadelphii si český obránce
vydělal zhruba dvacet milionů korun, v
Třinci si v tomto ohledu pochopitelně
pohorší. „Lukáš ale neměl žádné přehnané
nároky. Jeho plat odpovídá postavení
špičkového extraligového hráče,“
potvrzuje Pavel Marek.
Lukáš Krajíček se do Čech vrací po
deseti letech v zámoří. V NHL odehrál
celkem sedm sezon, postupně oblékal
dres Floridy, Vancouveru, Tampy Bay
a naposledy i Philadelphie. V elitní
zámořské soutěži nastřádal celkem 328
startů, ve kterých nastřílel 11 gólů a připojil
61 asistencí. Ve vyřazovacích bojích
má na kontě 22 zápasů a tři nahrávky.
V průběhu uplynulé sezony zamířil
Krajíček z Tampy Bay do Philadelphie,
v pensylvánském celku si vybojoval stálé
místo v sestavě. S Flyers prožil nejdelší
možný ročník, cestu ambiciózního
klubu vyřazovacími boji zámořské NHL
ukončilo až ve finále Chicago. Českému

obránci po skončení ročníku vypršela v
zámoří smlouva, na novém kontraktu se
dosud s Philadelphií ani jiným klubem
nedohodl. Zájem měl přitom údajně třeba
i Detroit. A i když věřil, že práci v NHL si
najde, nakonec zakotvil v české extralize.
„Prostě v zámoří pro mě nebyly takové
kontrakty, jaké bych si představoval,
takže to dopadlo, jak to dopadlo.“ Bere
tedy Krajíček angažmá v Třinci ryze jako
mezizastávku na cestě do zahraničí, nebo
jste připravený zůstat v dresu Ocelářů
delší dobu? „Já jsem podepsal smlouvu
s tím, že tady budu zápas od zápasu, a
uvidíme, co se bude dít dál. Jestli tady
vydržím delší dobu, tak proč ne. Kdyby
se objevila nějaká zajímavá nabídka, asi
bych šel, ale teď to prostě ještě nevím.“
Angažmá v NHL tak pro rodáka z
Prostějova zůstává i nadále prioritou.
„Celý život jsem tvrdě pracoval, abych
mohl hrát v NHL,“ vysvětluje svůj postoj.
Do kádru třineckých Ocelářů se připojil
těsně před startem extraligy, a s novými
spoluhráči se tak neměl šanci pořádně
sehrát. Přesto to na ledě v úvodním zápase
české nejvyšší soutěže vypadalo, jako by
Lukáš Krajíček absolvoval s třineckým

mužstvem všechny přípravné duely. A
dokonce to byl právě on, kdo Ocelářům
zajistil první výhru v nové sezoně,
když v devětačtyřicáté minutě utkání s
brněnskou Kometou vstřelil rozhodující
branku na 3:2. „I tak si ale ještě potřebuju
na kluky zvyknout,“ nepřeceňoval
svůj vítězný gól stříbrný medailista z
mistrovství světa 2006. „Já jsem moc
nevěděl, co mám od toho zápasu čekat,
ale jsem rád, že jsme vyhráli. Byla tady
parádní atmosféra, o to víc jsem za tři
body rád,“ svěřoval se pak zadák po
utkání. Nadšený byl i z atmosféry. „Ta
byla super! Brno bylo vždycky hokejové
město, navíc teď mají relativně novou
halu. Byla to paráda,“ okomentoval svoji
extraligovou premiéru. Druhý zápas
už tak vydařený nebyl, neboť Třinec
včera podlehl Pardubicím 1:3. „Já a
reprezentace? Reprezentoval jsem vždy
rád a tak pokud o mě pan Hadamczik
projeví zájem a budu zdravý, zase rád
obleču ten nejcennější dres,“ uvedl L.
Krajíček. A že je to pravděpodobné,
na to vemte jed. Stříbro z Rigy totiž
odchovanec prostějovského hokeje získal
právě pod Aloisem Hadamczikem! -pk-

„S hokejem jsem začal kvůli zdravotním problémům“
dotazník pro odchovance prostějovského hokeje, který se nečekaně ocitá na kempu Detroitu Red Wings
Velmi překvapující informací se
stala zpráva o pozvání odchovance
prostějovského hokeje a bývalého
hráče Zlína Antonína Honejska,
kterého, aniž by byl draftován, si
pozval do kempu slavný Detroit
Red Wings! Po odchodu Lukáše
Krajíčka tak může přece jen hrát v
NHL hráč, odkojený Prostějovem...
Upřímně řečeno, šance že se v
prosince devatenáctiletý forvard
prosadí do kádru „Rudých
křídel“, je však hodně malá.
Pojďme si však tohoto hráče, který
možná leckterému fanouškovi
prostějovského hokeje z pozornosti
unikl, neboť z rodné Hané zamířil
do Zlína ještě v dorosteneckém věku,
trochu představit.
Patří do skupiny nejtalentovanějších
českých hokejistů ročníku 1991, kteří
letostvořízákladreprezentačnídvacítky.
Antonín Honejsem
vyniká pracovitostí,
je dostatečně důrazný,
šikovný. Odchovanec prostějovského
hokeje naplnil předpopklady už
během angažmá ve Zlíně, po loňském
odchodu do kanadského Moose Jaw
okusil tamní styl hry, získal cenné
zkušenosti, v kariéře se posunul zase
o kousek dopředu. 40 bodů v 67
zápasech Western Hockey League
je velmi dobrým vysvědčením jeho
nováčkovské sezony. Honejsek nyní
napíná všechny síly, aby zaujal také
kluby NHL. „Mám možná poslední
šanci,“ hlásí před startem další sezony.
V tu chvíli ještě netušil, jak možná
velkou... Takto Antonín Honejsek
odpovídal na dotazník serveru www.
hokej.cz.
* Hokejové začátky? „Začínal jsem
ve třech letech, bylo to v Prostějově.
Měl jsem určité zdravotní potíže,
tatínka napadlo, že by mi mohlo prospět
prostředí zimního stadionu. Hokej mě

chytil a zůstal jsem u něj, jiný sport jsem
vrcholově nedělal.“
* Oblíbení trenéři? „Každý mi něčím
pomohl, nechtěl bych na nikoho
zapomenout. Proto konkrétní jména
jmenovat nebudu.“
* Nejhezčí hokejové zážitky?
„Mistrovský titul s dorostem, s nímž
jsem byl pak ještě třetí, k tomu bych
přidal stříbro se zlínskou juniorkou.
Moc rád vzpomínám také na
mistrovství světa osmnáctek 2009,
které se hrálo ve Spojených státech. To
byl velký zážitek.“
* Co vás nejvíc zarmoutilo? „Loni
jsem se nedostal na šampionát
dvacetiletých, musím se také vrátit
k těm osmnáctkám v Americe.
Ve čtvrtfinále jsme tehdy podlehli
domácím 2:6, všichni jsme toužili
po lepším výsledku. Turnaj se nám
nepovedl podle představ.“

* Čeho se nejvíc bojíte? „Asi letadel.
Létání nemám rád, nejsem ve své kůži.
Jak to řeším? Přijdu do letadla, sednu a
trpím. Není to příjemné.“
* Co vás dokáže naštvat? „Na
ledě vlastní chyby, nebo když zápas
nezvládnou rozhodčí. V osobním
životě mi vadí lež a závist.“
* Sledujete politiku? „Trošku ano,
před volbami jsem dění sledoval. V
televizi, v novinách. Ale ne zase tak
moc, spíš jen okrajově.“
* Oblíbení herci, herečky? „Ze
zahraničních Nicolas Cage, James
Butler, z hereček Eva Mendes. Líbí se
mi samozřejmě i české filmy, hlavně
ty s Bolkem Polívkou a Miroslavem
Donutilem. Například Dědictví a
podobně.“
* Jakou posloucháte muziku?
„Nevybírám si. Stačí mi puštěné rádio.
Hudbu poslouchám jen jako kulisu.“

Vizitka
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Klub: Moose Jaw Warriors (WHL)
Pozice: útočník
Narozen: 19. prosince 1991
Číslo dresu: 27
Výška/váha: 182 cm, 85 kg
Hůl: L
Premiéra v nejvyšší soutěži: dosud nehrál
Dřívější kluby: Prostějov, Zlín, Moose Jaw (WHL)
Reprezentace: v mládežnických výběrech nastupoval od kategorie
šestnáctiletých, účastník MS osmnáctiletých 2009 ve Spojených
státech, aktuálně člen reprezentační dvacítky
i
é zvíře?
íř ? „Doma máme
á
* Zamilované
kočku, jmenuje se Marty. Docela by mě
lákalo pořídit si psa, ty mám také rád.
Ale nevím, jak by se s kočkou snášeli.“
* Oblíbená barva? „Černá a červená.“
* Představa o ideální dovolené?
„Letos jsme byli s přítelkyní v Egyptě
a moc se nám tam líbilo.
Moře, teplo, pohoda.
Ideální odpočinek.“
* Vysněný automobil? „Ještě nemám
řidičský průkaz, nemohl jsem si ho u
nás udělat, protože jsem hrál minulý
rok v Kanadě. Takže zatím neřídím.
Ale auta samozřejmě sleduju. Líbí se
mi Aston Martin, ovšem že bych si ho
pořídil, na to teď samozřejmě myslet
nemohu. Třeba jednou v budoucnu.“
* Co vám chutná? „Abych řekl
pravdu, během angažmá v Kanadě jsem
doslova prahnul po českých jídlech, už
od zimy jsem se moc těšil na svíčkovou.
Jakmile jsem přijel, hned jsem si ji dal u
babičky. V průběhu sezony mi chutnají
těstoviny, kuřecí maso - asi jako všem
hokejistům. Jakmile mám volno, moc
rád si dám vepřo-knedlo-zelo a další
jídla české klasiky. A nápoje? Poslední
dobou jsem se naučil pít obyčejnou
vodu.“
* Kdo je vaším hokejovým agentem?
„Robert Spálenka ze Sport Investu.“

i a ččasopisy,
i sledujete
j
Jakééččtete noviny
internet? „Noviny čtu hodně. Hlavně
Sport, Blesk i další. Na internetu bývám
pravidelně, v Kanadě jsem díky němu
získával informace z domova.“
* Jaké typy žen se vám líbí, máte
přítelkyni? „Přítelkyni mám, jmenuje
se Nela a je mým ideálem. Opálená
černovláska, která je moc milá a
krásná.“
* Jste pověrčivý? „Jsem. A hodně.
Mám spoustu rituálů, říci vám ale
nemohu ani jeden. Ztratily by kouzlo.
Docela mě tyhle věci svazují, zrovna
nedávno jsem si říkal, že bych je měl
nějak omezit. Určitě chci, ale jestli se
mi povede rituálů zbavit, tak to opravdu
nevím.“
* Záliby? „Rád si zahraju tenis, fotbal.
Nebo s kamarády hokejbal či in-line
hokej. Hodně volného času také trávím
s přítelkyní.“
* Hokejové cíle? „Dívám se na
nejbližší sezonu, která pro mě bude
hodně důležitá. Jednak bych se chtěl
dostat na mistrovství světa dvacítek,
to je můj největší cíl, jednak mám
před sebou možná poslední šanci
zaujmout kluby NHL. Chtěl bych se
dostat do draftu, budu se snažit hrát co
nejlépe. Od toho se pak bude všechno
odvíjet.“

Ohlédnutí za pobytem hokejových hvězd aneb JÁGR TEAM V PROSTĚJOVĚ PODESÁTÉ

„Jarda chyběl, ale kluci sem pořád rádi jezdí,“ usmívá se manažer Petr Fridrich
Spolupráce TK PLUS se sdružením kolem Jágra by měla pokračovat
PROSTĚJOV - Jubilejní desátý
rok v řadě pod taktovkou marketingové společnosti TK PLUS
Prostějov má za sebou Jágr Team,
sdružení hokejových hvězd. Akce
tohoto výběru jsou tak již každoročně pevnou součástí letního kalendáře a navíc skvělou příležitostí
pro české fanoušky vidět na vlastní
oči své idoly z kanadsko-americké
NHL, a to jak na ledové ploše, tak
i v rámci ostatních sportovních
odvětví jako jsou tenis, fotbal, golf
či beachvolejbal, ale též při společenských událostech. Nejinak tomu bylo v roce 2010, byť se tentokrát nejsledovanější klání obešly
bez své titulární tváře Jaromíra
Jágra a tím pádem i výraznější
pozornosti. I tak však nabídla
další hokejová esa jako například
Tomáš Kaberle či Tomáš Plekanec
opětovně parádní a zajímavou
podívanou. Vrcholem jejich letošního programu bylo tradičně
kondiční soustředění na ledě,
které znovu proběhlo druhý srpnový týden na ledě prostějovské
Víceúčelové haly-ZS. Exhibiční
zápas pak Jágr Team sehrál stejně
jako loni v Hodoníně.
Jak už to v životě chodí, řada věcí již
není tak jako bývala a proto i výběr
hvězd pod hlavičkou Jágr Teamu potkalo několik změn. Obměnili se nejen

hráči, ale třeba i trenér. Dlouholetý
kouč Marián Jelínek získal pevné
angažmá u extraligového celku jako
hlavní lodivod, tudíž se v srpnovém
termínu nemohl pro potřeby Jágr
Teamu uvolnit. A protože Zdeněk
Müller, který vedl ekipu loni, vážně
onemocněl, musel tentokrát zaskočit
další Kladeňák Jan Neliba. Bývalý
reprezentant a úspěšný stratég mistrovského Vsetína či naposledy prvoligového Znojma přijal tuto možnost
s radostí. „Skutečně mě potěšilo, když
mi manažeři Jágr Teamu tuto možnost
nabídli. Mohl jsem být pět dnů na ledě
se skvělými hráči, opět jsem si osahal
trenérskou práci, takže bezesporu příjemný týden,“ uvedl sedmapadesátiletý Jan Neliba, který je momentálně
bez angažmá. „Je to pro mě spíš pocta, že můžu s takovými hráči spolupracovat. Tým je trochu specifický.
Na jedné straně jsou velcí hráči a na
druhé straně jsou to mladí, pro které
je to škola,“ řekl trenér. V Prostějově
ukázal, že umí. „Tréninkové jednotky
jsou skvěle připravené, vše funguje
perfektně a dostáváme také dost zabrat. Tradičně je v Prostějově skvělé
zázemí, nic nám nechybí,“ hlásil za
všechny Tomáš Kaberle, při neúčasti
Jágra (připravoval se již s Omskem pozn.red.) asi největší hvězda výběru.
Vedle něj se po ledě Víceúčelové haly-ZS proháněla další esa ze zámoří jako

Plekanec, Průcha, Krajíček, Kotalík,
ale také Melichar, Řepík, Brendl či
třeba Kristek, Ambruz a Kudrna.
Zbytek mužstva dotvořily naděje českého a slovenského hokeje. A co vy
víte, třeba budou jména jako Chlapík,
Bortnak, Hrivík, Sekáč a Jánošík už
brzy skloňována ve všech pádech...
„Myslím, že tento proces okysličení
v podobě dravého mládí určitě není
na škodu. Tito dravci mají před sebou
jistě slibnou budoucnost,“ sdělil Petr
Fridrich, manažer TK PLUS Prostějov
mající projekt Jágr Teamu tradičně na
povel. Vedle Lukáše Krajíčka měl
prostějovský hokej zastoupení ještě v
brankovišti, a to hned dvojnásobné!
Washinghtonského Neuvirtha totiž
doplnili mladí Jestřábi - osmnáctiletý
Arne Kloc a sedmnáctiletý Martin
Kyša! Prvně jmenovaný se dokonce
představil i v exhibičním duelu na ledě
Hodonína. „Musíme oběma klukům
a především Arnemu složit poklonu.
Svého úkolu se zhostili na výtečnou a
sami hráči říkali, že ani v gólmanech
nebyl během týdne na ledě žádný problém,“ pochválil talentované gólmany
prostějovského hokejového klubu Petr
Fridrich. Zajímavostí bezesporu byla
přítomnost mezi hráči tolik oblíbeného maséra Petra „Ádu“ Bílka, který
se nechal slyšet, že po svém konci u
reprezentačního týmu a ve funkci hospodáře ČSLH to je pro něj vítaný „me-

louch“! Na jeho vždy skvělé náladě a
při nápadech nejrůznějších legrácek to
však nebylo poznat...
Jak již bylo zmíněno, sehrál Jágr
Team jediné exhibiční střetnutí a to
nikoliv v Prostějově, ale stejně jako
před rokem v Hodoníně. „Už jsme to
deklarovali loni. Prostějov hostil během deseti let řadu akcí Jágr Teamu
a ty poslední nám ukazovaly, že tu
je určitá přesycenost. Proto jsme se
rozhodli hledat jiná místa, ta, kde je
po hvězdách z NHL hlad,“ objasnil
manažer společnosti TK PLUS, která
hokejové hvězdy marketingově zastupuje už deset let. A volba nakonec
padla na Hodonín, přestože ve hře byla i jiná česká města a jeden zápas se
měl odehrát i na Slovensku. Zatímco
loni duel s druholigovým protivníkem nečekaně vyhráli domácí
„Drtiči“ 9:6, letos se radovaly hvězdy
českého hokejového nebe. Jágr Team,
i bez svého zakladatele, zvítězil 7:5
(branky a asistence JT: 8. Brendl
(Plekanec), 12. Sekáč (Kudrna,
Kristek), 20. Brendl (Kaberle),
26. Kotalík (Řepík), 47. Melichar
(Kristek), 52. Brendl (Plekanec), 52.
Kotalík (Řepík) a následně ovládl
také samostatné nájezdy, přičemž
ten rozhodující zaznamenal Tomáš
Plekanec. A právě on společně s autorem hattricku Brendlem nejvíce bavili diváky svými kousky. „Například

jejich akce z třetí části byla parádní,“
podotknul Petr Fridrich. „Pokud bych
měl říct nějakou perličku, tak určitě
skutečnost, že po druhé třetině, kdy
byl stav nerozhodný 4:4, panovalo
v kabině téměř obdobné dusno, jako
když favorit váhá v duelu s papírovým outsiderem o body! Kouč Neliba
ukázal, že prohrávat opravdu neumí
a hráčům důrazně připomněl, proč na
led vyjíždějí. A myslím, že se nikdo
neurazil, naopak všichni ukázali, že
chtějí vyhrát,“ popsal manažer atmosféru mezi druhou a třetí částí hodonínského duelu, který tentokrát přilákal do hlediště pouze šestnáct stovek
diváků a je tak pravděpodobné, že v
příštím roce se Jágr Team ukáže zase
jinde. „Zatímco loni bylo plno, teď
tolik diváků nepřišlo,“ souhlasně při-

POSÍLIL JÁGR TEAM Nečekaným, ale o to příjemnějším doplněním hvězdného
souboru se stala dvojice talentovaných juniorů prostějovského klubu Martin
Kyša (na snímku vlevo) a Arne Kloc. Ten dokonce zazářil i přímo v exhibičním duelu
na ledě Hodonína, kde své nové spoluhráče dovedl k vítězství! Foto: Zdeněk Pěnička
kyvoval hlavou Fridrich.
A jaká je vůbec budoucnost party
pod „osmašedesátkou“? „Kluci, kteří
jezdí na akce pravidelně, by byli rádi, aby vše pokračovalo jako dopo-

partneři JÁGR TEAMU

sud. Uvidíme, jak se vyvine situace
kolem Jardy Jágra,“ prozradil Petr
Fridrich s tím, že na toto téma proběhnou již brzy v rámci TK PLUS
diskuse. „Nějaká forma spolupráce
s Jaromírem Jágrem a Jágr Teamem
ale určitě bude. Je ovšem otázkou
jednání, v kterých akcích budeme pokračovat a jak bude vše rozděleno,“
dodal Fridrich.
V letošním roce se kromě hokejového
soustředění v Prostějově a exhibičního střetnutí v Hodoníně uskutečnil
rovněž golfový turnaj v Karlových
Varech, fotbvalové klání „Jabulani
Cup“ opět v Prostějově a tenisový
turnaj v Praze na Spartě. Naopak společenská akce či dokonce jistá oslava
desetiletého svazku TK PLUS a Jágr
Teamu neproběhla.
-pk-

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV.
Pá + so DISCO 80“ – 90“.
Vstup free. www.clubzatisi.cz
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna LAZARIÁNSKÉHO SERVISU oznamuje změnu
sídla z ul. Lidická 86, PV na HACAROVA 2, PV - zabezpečuje
pro tělesně postižené občany a seniory zapůjčení pomůcek: polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
pevná a pojízdná WC křesla, pevná a pojízdná chodítka, sedačky
do vany, francouzské hole. Půjčování zajištěno po telefonické domluvě: pí. V. Zapletalová 776 054
299.
Cvičení s Janou v REMI, Českobratrská ul. č. 13: každé pondělí a středu od 18.30 hod. Cvičí se
v mírnějším tempu low aerobic
(bez poskoků) nebo step aerobic,
vždy v kombinaci s posilováním
celého těla. Nízké vstupné a možnost permanentky.
ZO SPCCH Prostějov, Kostelecká 17 pořádá v roce 2010 pro
své členy i širokou veřejnost
zájezd do Polského Těšína.
Přihlášky. 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.
Hospoda U Hanibala – Výšovi-

ce 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.
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
Otvírací doba:
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
Program MC Cipísek
Volná místa v dopol. a odpol.
kroužcích pro děti - Cipískova
školička (adaptační program na

KUPÓN č. 37
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

vstup do MŠ), Hravé odpoledne s
Cipískem (hudební, pohybové a
výtvarné aktivity pro děti od
Hrátky s pohádkou (dramatickovýtvarný kroužek pro děti od 3 do
6 let).
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 MCv průběhu září.
www.mcprostejov.cz,e-mail: mcprostejov@centrum.cz, tel. 602
364 874, 602 364 868, 723 436
339.
Křesťanské maňáskové divadlo "Za jeden provaz" srdečně
zve malé i velké na napínavé divadelní představení s názvem:
Líný Rony. Ve středu 6. října v
16:30 hod. v prostorách Církve
bratrské Šárka 10a (za školkou),
Prostějov. Po skončení divadélka
děti ještě čekají hry a soutěže.
Vstupné dobrovolné.
Leoš ŠIMÁNEK uvádí velkoplošnou panoramatickou livediashow se sedmi projektory
AUSTRÁLIE – Křížem krážem
– Zimní putování po červeném
kontinentu. Úterý 5. října 2010
15.30 a 19.30 hod. Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1. Předprodej: Městské divadlo Prostějov,
tel.: 582 333 390, Inf. služba,
nám. T.G.Masaryka 12 – 14, tel.:
582 329 722, regionální informační centrum, Perštýnské nám. 8
(zámek), tel.: 582 329 723.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
Úterý 21.září: – Turistika: výlet
Litovelským Pomoravím. Odjezd z Prostějova do Litovle vlakem s přestupem v Července:
Odj. z PV 8.35 hod. Zájemci hlaste svoji účast z důvodu případné
nepřízně počasí.
Středa 22. září: – výlet do města

Bruntál. Odjezd z PV vlakem v
8.00 hod.
Od 9.00 hod. Kurz anglického jazyka
Čtvrtek 23. září: od 8.00 do
12.00 hod. Tvoření z keramické
hlíny
Od 11.00 do 16.00 hod. Zájmový
klub
Od 17.00 hod. Peruánské postřehy zajímavá přednáška o Latinské Americe v čítárně Městské
knihovny. Počet účastníků je
omezen kapacitou čítárny, je nutno se nahlásit. Sraz účastníků
před knihovnou v 16.45 hod.
Pátek 24. září: od 7.00 do 8.00
hod. Relaxační plavání

MANN – SVĚTLO NESE INFORMACI v Galerii S, SOU obchodní, Ed. Husserla 1, PV - dne
20. září 2010 v 9.45 hod. Výstava
potrvá do konce října.

Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris pořádá
tyto akce:
Tvořivá dílna - keramika: Babí
léto – glazování - pondělí 20. září
od 16.00 do 18.00 hod. Kovárna
Ekocentra Iris, Husovo nám. 67,
Prostějov. Výroba zvonkoher a
dalších dekorací.
Osvětová akce - Zítra nechám
auto doma - úterý 21. září, 14.00
– 17.00 hod. nám. TGM v Prostějově. Připraveny budou aktivity
pro děti i dospělé.
Akce pro školy - Den bez aut středa 22. září, 9.00 – 13.00 hod.
Kolářovy sady.
Akce pro rodiny s dětmi - Zvířata v pohádkách - sobota 25. září
od 10.00 do 16.00 hod. ZOO na
Sv. Kopečku u Olomouce. Přírodovědná stezka především pro rodiny s dětmi o zvířatech olomoucké ZOO.

Pátek 24. září:
19.00 BRING ME
THE BREAKDOWN
Sobota 25. září:
20.00 ..... a ještě trochu jazzu,
swingu, soulu a funky

Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami
života.
Přednášející biotronik Tomáš
Pfeiffer odpovídá na písemné i
ústní dotazy posluchačů. Vstupné
je dobrovolné. Neděle 26.9. v
9:00 hod., Společenský dům, Komenského 6.

Apollo
Apollo
13 13

ICM Prostějov: Vernisáž v Galerii pro duši. Středa 22. září
2010 proběhne v ICM vernisáž
výstavy „Fotografie z prázdnin o.
Jaroslava“. Více informací najdete na www.icmprostejov.cz.
Vernisáž výstavy obrazů RNDr.
Jitky BRŮNOVÉ – LACH-

Správná odpověď z č. 35: Na snímku je budova na ulici Demelova, PV. Vylosovaným výhercem se stává
pan Stanislav Dočekal, Krapkova 24, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 27. září 2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 4. října
2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA
37, TEL: 582 346 300

Simetrix

Simetrix

Pátek 24. září:
DJ Mirek Karásek (rádio Haná)
Sobota 25. září:
DJ Roman PachtaX

Přijďte se
naladit!

V prostorách Špalíčku v Muzeu
Prostějovska v Uprkově ulici č.
18 budete mít možnost prohlédnout si od 23. září 2010 výběr
nejkrásnějších exponátů rádií ze
sbírky soukromého sběratele pana Ladislava Kremsera. Jeho
sbírka obsahuje kompletní řadu
přijímačů vyrobených podnikem Tesla, včetně jejich různých
mutací a barevných provedení.
Také z produkce jiných firem se
mu povedlo shromáždit velké
množství modelů. Vystavena budou rádia značek Philips, Mikrofona, Empo, Ideal radio (Blaupunkt), Iron, Minerva, Rel, Telefunken, Telegrafia, Tungsram,
Titan, Marconi, Mende, Saba,
Ingelen, Tecalemit, Zvězda, Excelsior, Silverstone, Lumofon a
jiných. Naprostá většina přístrojů v jeho sbírce je zcela funkční.
I méně technicky informované a
zanícené návštěvníky jistě zaujme variabilita a krása vnějšího
provedení radiopřijímačů, které
často tvořily nádherný doplněk
domácností.
Kromě obdivování rádií se prostřednictvím panelů a textů můžete stručně seznámit s historií
rozhlasového vysílání v Československu, s vývojem podniku
Tesla, kdysi největšího domácího výrobce rádií i dalších
menších firem, nebo si prohlédnout nápadité reklamní materiály a prospekty zdejších i zahraničních závodů. K nejznámějším
se dodnes řadí např. holandský
Philips nebo maďarský Tungsram. Můžete se také podívat, kdo
a kde v letech 1925–1947 prodával rádia v Prostějově.
Více než stovka exponátů různých značek a typů rádií ze sbírky Ladislava Kremsera je k vidění na výstavě „Nalaďte si naši
vlnu“, která bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 23. září v 16:30
hodin ve výstavní budově Muzea Prostějovska ve Špalíčku v
Uprkově ulici č. 18 (naproti
tržnice). Přístupná bude do 28. listopadu denně kromě pondělí v
době od 9.30 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu! Marie Dokoupilová
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Kino Metro 70
Pondělí 20. září:
17.30 Dostaň ho tam
Americká komedie
20.00 Dostaň ho tam
Úterý 21. září:
17.30 Dostaň ho tam
20.00 Dostaň ho tam
Středa 22. září:
17.30 Dostaň ho tam
20.00 Dostaň ho tam
Čtvrtek 23. září:
17.30 Agora
Americký historický
velkofilm
20.00 Agora
Pátek 24. září:
17.30 Agora
20.00 Agora
Sobota 25. září:
17.30 Agora
20.00 Agora
Neděle 26. září:
17.30 Agora
20.00 Agora
Kinoklub
DUHA
kinoklub
DUHA
Úterý 21. září:
20.00 Koncert
Art film
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 22. září:
13.00 Ať žijí rytíři
Dobrodružný, historický
ČR
Pátek 24. září:
18.00 Jak vycvičit draka
Animovaná komedie USA
Klub
DUHA klub DUHA
kulturní
Čtvrtek 23. září:
9.20 Vítání nových občánků
města Prostějova
(obřadní síň prostějovské
radnice)
10.30 Vítání nových občánků
města Prostějova
14.00 Setkání jubilantů města
Prostějova
Pátek 24. září:
20.00 Taneční večer
K tanci hrají manželé
Vykoukalovi
Do 29. září:
Stanislav KAŠPAR – obrazy
Do 29. září:
Prostějovsko v kresbách ze sbírky
Josefa Dolívky
Městské
divadlo
Městské
divadlo
Čtvrtek 23. září:
19.00 OKNA DO DUŠE
– VEČER MARTINŮ
Pražský komorní balet
Pavla Šmoka
Pátek 24. září:
19.00 BLBEC K VEČEŘI
Divadlo Bez zábradlí Praha
Divadlo
PointPoint
Divadlo
Pátek 24. září:
20.00 Sinatra

Berani - 21.3.-20.4. Nebudete příliš v pohodě, ale nijak to nesníží
vaše schopnosti realizovat vytčené cíle. Možná budete jen trochu
otravní a tím i nepopulární v kolektivu. Zkuste se trochu usmívat.
Býci - 21.4.-21.5. Dostanete se do pořádné šlamastiky, budete potřebovat rady odborníků. Nespoléhejte v tomto případě na svůj
rozum, mohli byste udělat další chyby. Před víkendem si doma
ukliďte.
Blíženci - 22.5.-21.6. Rána budou pro vás hodně těžká, v tomto
týdnu se totiž zúčastníte hned několika večírků. Nezapomeňte
ale, že vás každý den čeká náročná práce. Nedopřávejte si proto
moc alkoholu.
Raci - 22.6.-22.7. Velmi mile vás překvapí děti, z jejich úspěchů
budete přímo šokováni. Bude vás to ale něco stát, takže už na začátku týdne běžte potomkům koupit dárek jako odměnu. Zaslouží si ji.
Lvi - 23.7.-23.8. Kritickým dnem bude pro vás středa. Doma dojde k menší havárii, pohádáte se v práci a den zakončíte sportovním neúspěchem. Raději uprostřed týdne odjeďte někam na výlet.
Panny - 24.8.-23.9. Příliš si neporozumíte se svým nadřízeným,
bude po vás chtít něco, co je naprosto proti vašim zásadám. Zkuste mu vysvětlit, aby úkol udělal někdo jiný, ale za úspěch neručíme.
Váhy - 24.9.-23.10. Čeká vás služební cesta, před kterou ovšem
musíte zařídit spoustu věcí. Jelikož nebudete pár dní doma, zaplňte ledničku a ukliďte. Partnera tím uklidníte, nebude tolik nazlobený.
Štíři - 24.10.-22.11. Menší nesvár s partnerem vás bude stát klid,
který potřebujete pro svoji práci. Musíte to hodit za hlavu, protože v zaměstnání budete řešit velmi ožehavé problémy. Zkuste se
nehádat.
Střelci - 23.11.-21.12. Po vaší náklonnosti bude toužit každý, kdo
se s vámi v nejbližších setká. Proto přestaňte být pichlaví v řečech
a snažte se být ke každému pozorní. Zcela jistě se to vyplatí.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Velmi se vám zvýší chuť k jídlu. Ovšem
jelikož budete velmi pracovně zaneprázdnění a ve stresu, dejte si pozor, ať vám při obědě nezaskočí. Ve středu si určitě vsaďte.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Partner vám přijde na nevěru, kterou před
ním už nějaký čas tajíte. Do práce proto po domácích hádkách budete chodit bez nálady. A není vyloučeno, že se vám pod okem objeví monokl.
Ryby - 20.2.-20.3. Mezi prsty vám unikne jedinečná šance na
zbohatnutí. Budete totiž nevrlí k člověku, který vám mohl být
hodně prospěšný. Budete se tak muset spolehnout na vlastní výplatu.

20. září 2010

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

Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz
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Večerníkovské
Sportovní

rozhovor týdne

„NIC SE NEZMĚNILO“
Motokrosař Martin Žerava
dosáhl svého nejlepšího

MENU
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výsledku v kariéře

Strana 17
házená

HRRR, DO BOJE!
O víkendu startuje
první a druhá liga mužů v
poli s Kostelcem na Hané
i prostějovským Sokolem

PROSTĚJOVSKÁ VÝMĚNA STRÁŽÍ V NHL:
Krajíček
zamířil
do Třince,
Detroit
ale zkouší
Honejska!
S E D

7
M

teni
te
tenis
niss
ni

ANABÁZE
NA BĚLEHRAD
České tenisty v Srbsku
povzbuzovala ekipa
z Prostějova

12

Strana 28

Hokejisté Prostějova jsou PRVNÍ!

DENNÍ

I

BONMO T
„RADEČKU, VÍTEJ V KLUBU,
KTERÝM TAK OPOVRHUJEŠ“
HOKEJOVÍ PŘÍZNIVCI prostějovských Jestřábů dali
zkraje středečního domácího zápasu jasně najevo, co
si myslí o návratu odchovance Radka Meidla, který se
před necelými třemi lety nelichotivě vyjádřil na adresu
tehdejšího HK Jestřábi

NUMERO

5

Strany 22, 23 a 25

SEDMADVACETILETÝ HOKEJOVÝ OBRÁNCE LUKÁŠ KRAJÍČEK (na snímku vlevo)
OPOUŠTÍ NHL! TATO ZPRÁVA ZASKOČILA UPROSTŘED MINULÉHO TÝDNE NEJEN
FANOUŠKY, ALE I VĚTŠINU EXPERTŮ. A TO I PŘESTO, ŽE MU PHILADELPHIA FLYERS
NEPRODLOUŽILA KONČÍCÍ SMLOUVU. ČEKALO SE TOTIŽ, ŽE ÚČASTNÍK POSLEDNÍHO FINÁLE STANLEY CUPU PODEPÍŠE NOVÝ KONTRAKT S NĚKTERÝM DALŠÍM ZE
ZÁMOŘSKÝCH KLUBŮ NEJPRESTIŽNĚJŠÍ SOUTĚŽE. NAKONEC ALE KRAJÍČEK ZAHÁJIL SEZONU V DRESU TŘINCE A HNED PŘI SVÉ EXTRALIGOVÉ PREMIÉŘE ZAZNAMENAL VÍTĚZNOU BRANKU SVÉHO NOVÉHO ZAMĚSTNAVATELE! JAK DLOUHO
ALE ODCHOVANEC PROSTĚJOVSKÉHO HOKEJE V DRESU OCELÁŘŮ VYDRŽÍ, NENÍ
V TUTO CHVÍLI JASNÉ. HRÁČ STÁLE TOTIŽ POKUKUJE PO ANGAŽMÁ V ZAHRANIČÍ.
A TŘEBAŽE SE ZDÁLO, ŽE JEHO ODCHOD Z NHL BUDE ZNAMENAT KONEC REPREZENTACE PROSTĚJOVSKÉHO HOKEJE V ZÁMOŘÍ, NEMUSÍ TOMU TAK VŮBEC BÝT.
JEŠTĚ ŠOKUJÍCÍ INFORMACÍ SE TOTIŽ STALO POZVÁNÍ TALENTOVANÉHO ÚTOČNÍKA ANTONÍNA HONEJSKA (na snímku vpravo) DO KEMPU DETROIdále čtěte
TU RED WINGS!
-pkna straně

Hned kvintet boxerů BC DTJ
Prostějov se objevil v nominaci pro
reprezentační utkání České republiky
proti Polsku, které se uskutečnilo v
sobotu v Praze.
Čtěte na straně 23

ŠAMPION

PROSTĚJOV
PR
ROS
OSTĚ
TĚJJO
TĚ
OV - Čt
Č
Čtyři
tyř
yři zápa
zzápasy
zá
ápa
pasyy =
dvanáct bodů. Takový vstup do
sezony v podání prostějovských
hokejistů nečekali snad ani ti
největší optimisté! Ano, Jestřábi
měli štěstí na příznivý los, kdy se
utkali s týmy, které zřejmě budou
patřit do druhé poloviny tabulky,
ovšem především sobotní výhra v
Havířově a zejména způsob, jakým ke tříbodovému zisku došli,
je vskutku hodný potlesku. A také nabitím určitého sebevědomí
(v případě hráčů) a naplněním
jistého optimismu (v případě
fanoušků). Pohled na tabulku
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ne. Jsme rádi, že nám to dává klid
do další práce a jestliže by nám
další utkání nevyšly, nespadneme někam dolů, ale doprostřed
tabulky, kam asi také patříme,“
zanalyzoval zdařilý úvod v podání svých oveček Michal Tomiga,
předseda LHK Jestřábi Prostějov.
Hvězdami soutěže se stávají především bratři Šebkové, kteří mají na
svém kontě už deset bodů! Vítězné
góly navíc střílí Jakub Čuřík, daří
se i první formaci. „Myslím, že
mančaft je velmi dobře a kompaktně složen. Jsem přesvědčen

o to
ttom,
om žžee js
jjsme
sm
mee v lletní
etn
et
níí ppřestávce
řest
ře
řest
stáávvccee
odvedli velmi dobrou práci a toto
mužstvo ještě svoji sílu ukáže,“
uvedl dále Tomiga. První takovou příležitost tedy bude mít již za
dva dny. Zápas se Šumperkem
Jestřáby určitě řádně prověří. A
tak stejně jako před týdnem, i nyní
vyzýváme fanoušky, aby zavítali
do Víceúčelové haly-ZS. Jejich
hlasivky budou třeba! A tento tým
si podporu určitě zaslouží.
Sobotní výjezd Jestřábů je pak
naplánován na půdu druholigového nováčka do Uherského
Hradiště.
-pk-

Pomůže boxerům a korfbalovému družstvu

SEDMIČKA KE ŠTĚSTÍ?

PROSTĚJOV - Lukostřelci
Prostějova získali nedávno týmové zlato a titul mistra České
republiky, jak dopadnou další týmy v bojích o medaile?
Na tuto otázku nám začne
postupně odpovídat průběh
následující sezony 2010-2011.
První dva kluby z několika
zástupců prostějovského regionu v nejvyšších tuzemských
soutěžích se vydávají do boje
už o tomto víkendu, ani jeden z
nich se však nepředstaví svým
příznivcům na domácí půdě.
Zatímco boxeři BC DTJ zajíždí
k úvodnímu klání do Ústí nad
Labem, korfbalový výběr SK
RG absolvuje cestu do Kolína.
Zajímavostí bezesporu je, že v
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středu 22. září od 18
než tomu bylo po prvním
hodin. A po delší
týdnu. Svěřenci trenérdobě se čeká velmi
ské dvojice Zachar solidní návštěva.
Kužílek se toOptimistické hlatiž usadili na
sy hovoří dokonce
první příčce!
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že jako jediný tým
Hokejové
j zpravodajství
p
j
z celé patnáctky nenajdete v dnešním čísle na straně
prohrál, ale dosud neztratil ani jeden bod. V závěsu
dvou tisícovek! „Je to výborný
za Jestřáby zatím ční devítibodo- začátek do sezóny, přesně takové duo Orlová - Šumperk. A prá- vý, jaký jsme si přáli. Že bychom
vě se šumperskými „Draky“ po- se však vznášeli v euforii a vidě-

Ve středu fotbalový šlágr:

obou případech čeká na tato
družstva z Prostějova v pořadí sedmá extraligová sezona v
řadě za sebou! Přinese jim tak
všeobecně šťastná sedmička
na konci ročníku vytoužený
medailový úspěch?
Právě při medailovém ohlédnutí
nastává mezi touto dvojicí největší a diametrální rozdíl. Zatímco
tvrdí borci z ringu získali cenný
kov v každém svém vystoupení
mezi českou elitou a na kontě
tak mají během uplynulých šesti
let obdivuhodnou bilanci jedné
zlaté, tří stříbrných a dvou bronzových medailí, smíšený korfbalový tým na vysněný úlovek stále
ještě čeká. Nejblíže k odměně za
dlouhodobé úsilí měli svěřenci a
INZERCE

svěřenkyně nizozemského trenéra Baase, který současně vede i
korfbalovou reprezentaci ČR, v
uplynulém soutěžním ročníku,
kdy jim postup do přímých bojů
o medaile unikl skutečně jen o
vlásek. Nakonec se ale výběr SK
RG musel spokojit s pátou příčkou, naštěstí barážová nástraha se
mu vyhnula. I v létě se tak mohli
Prostějované připravovat na další
extraligová vystoupení. To první
čeká na korfbalisty tuto neděli 26.
září v Kolíně proti čtvrtému celku
uplynulého soutěžního ročníku,
ve svém prostředí haly ZŠ a RG
se představí až po reprezentační
přestávce v sobotu 6. listopadu v
souboji se staronovým účastníkem extraligy Děčínem. „Budu

se opakovat jako
v předešlých letech,
chceme se konečně dostat do play
off,“ přeje si Jan Mynařík, předseda korfbalového oddílu SK RG
Prostějov, jenž je zároveň i šéfem
Českého korfbalového svazu.
Obdobně jsou na tom boxeři. Na
svěřence Radoslava Křížka čeká
premiéra taktéž v neděli 26. září
dopoledne, avšak vstup budou
mít ještě náročnější. Hned zkraje totiž dojde na souboj mistra a
vicemistra tří posledních ročníků - SKP Sever Ústí nad Labem
a BC DTJ Prostějov. Naposledy
v sezoně 2006-2007 se totiž podařilo některému z dalších týmů
narušit tuto hegemonii. Od té
doby si dva nejcennější kovy dělí

právě Severočeši nebo Hanáci.
Bude tomu tak i tentokrát?
„Pevně věřím, že ano. Naším
jediným cílem je skončit co nejvýš,“ usměje se šibalsky Křížek.
Ten sice musel z ekonomických
důvodů trochu zredukovat svůj
široký kádr, kvůli novému pravidlu se musí obejít i bez zahraničních posil, přesto se mu podařil
husarský kousek, když získal tři
zvučná jména. Jestli to ovšem na
naplnění ambicí bude stačit, toť
otázka. První část odpovědi na ni
budeme znát již v neděli.
Podrobnější informace z obou
táborů najdete na straně 28.
-pk-

Oslabená Konice vyzve 1.HFK
KONICE/PROSTĚJOV Fotbalový vrchol podzimu
je tady! Jen těžko byste
v programu probíhající
půlsezony hledali atraktivnější
zápas, hraný na trávnících po
prostějovském regionu, než
bude ten středeční. Vždyť do
Konice už za dva dny zavítá
ještě nedávno druholigový
tým 1.HFK Olomouc, na
jehož lavičce sedí známé duo
Uličný - Trnečka! Zápas
se navíc bude hrát v
rámci již třetího kola
Ondrášovka Cupu, jak
se i letos jmenuje hlavní
soutěž Poháru
ČMFS.
Divizní tým
Sokol však
bude tuto středu
22. září čelit nejen
silnému protivníkovi,
ale jeho hráči musí

také bojovat
se zdravotními
problémy. Patálie
různého druhu se
dotýkají hned šesti
hráčů základní
sestavy. „Ještě
uvidíme, jak budou
kluci vypadat na
předzápasovém
tréninku, ale je
pravděpodobné, že
minimálně tato
šestice hráčů nám
bude chybět.
Určitě totiž
nehodláme nic
riskovat, už v
sobotu nás
čeká těžké
střetnutí
ve Žďáru a jak jsem
už několikrát říkal,
divize je pro nás prioritou.
Navíc jsme realisté, tým

1.HFK je naprosto
jinde a pro nás je to asi
konečná,“ poznamenal
k pohárovému duelu
Karel Procházka, trenér
konických fotbalistů.
Obdobně však mluvil
i před utkáním druhého
dějství s týmem z
Valašského Meziříčí,
a jak to nakonec
dopadlo... Koničtí fanoušci
by se určitě nezlobili, kdyby
je hráči potěšili překvapivým
výsledkem! Vždyť ve 4. kole by
ně mohl čekat ještě atraktivnější
souboj proti vicemistrovi z
Jablonce, který se již hraje
je
systémem doma-venku.
ku..
Středeční klání se odehrajee
v Konici na přírodní trávěě
a to od 16:30 hodin.
Podrobnější informacee
k tomuto zápasu najdetee
na straně 27.
-pkk-

HOSPŮDKA KOVÁRNA,Poděbradovo náměstí 7, Prostějov
ve společných prostorách s hernou BROADWAY internet a wi-fi
REZERVACE: tel. 775 414 600
ZDARMA!
Provozní doba: Po až Čt 9:00 - 24:00 hodin, Pá a So 9:00 - 02:00 hodin, Ne 10:00 - 24:00 hodin

Reality

20. září 2010

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

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

Byty pronájem

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+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
Pronájem zděné garáže ul. Žeranovská, PV
Cena: Dohodou

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, 50m2, novostavba
6.500 Kč+en
2+1 PV, Žeranovská, 65m2,
6.900 Kč+en
3+1 PV, Pod Kosířem, 75m2
6.500Kč+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, Okružní
750tis 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.
1.590tis Kč
RD Určice 3+1, zahrada, dílna
1.390tis 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.
1400 Kč/m2
Pronájem prodejny, PV Dobrovského 140m2.
17tis Kč
Pronájem ordinace, PV Karlov.
5tis Kč
Myslejovice, chata
290tis Kč

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

www.jhreality.cz
BYTY–PRONÁJEM:
1+1,Martinákovaul. Kč 5.200,-/měsícvč.inkasa
1+1,ul.V.Ambrose Kč 6.000,-/měsícvč.inkasa
2+1,Kralicen/H
Kč 2.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Olomouckául. Kč 7.500,-/měsícvč.inkasa
3+1,Wolkerovaul.
Kč 6.000,-/měsíc+inkaso

Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

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

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

6.000 Kč+en
7.000 Kč+en

Byty prodej
1+kk OV, E.Beneše
629tis 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
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 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
2

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

Pronájem dílny a garáže, 65m2, ul.Olomoucká,
PV,vč. zpev. plochy.U sjezdu z dálnice.
Cena: Dohodou

Mobil: 776 29 44 98
1+1 OV, PV B. Němcové
750tis Kč
4+1 OV, centrum, 130m2, nadstandard,
2.590tis Kč
RD Hradčany, 2+1, velká zahrada
550tis Kč
RD Nezamyslice, 3+1, velká zahrada. 1.650tis Kč

www.cmreality.cz
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

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

Prodej dvoupodlažního komerčního objektu
s využitým podkrovím u centra Prostějova.
V objektu se nacházejí obchodní a kancelářské
prostory.Zásobování z dvorního traktu, kde jsou
situovány i garáže a parkoviště. Bližší info v RK.
Cena:osobní jednání

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

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

Tel.: 606 922 838

* NOVINKA* RD 2+1 v Plumlově, k celkové
rekonstrukci, zastavěná plocha 98m2, zahrada
219m2, elektřina, vodovod, odpad do septiku,
plyn před domem. Pěkné místo v blízkosti zámku
Plumlov a Podhradského rybníka, vhodné k trvalémubydleníinachalupu.
Cena390.000Kč.
* RD 3+kk v Alojzově, lux. novostavba, zastavěná plocha 270m2 včetně garáže, okr. zahrada s
altánem, gril, terasa 30m2 atd. Pozemek celkem
940m2. Dům je nový, 100% stav – bez dalších investic. Skvělý výhled na Prostějov a okolí!!
Cena 5.900.000Kč.
* 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.

PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA

Plumlovskápřehrada
Prodej chaty na klidném místě. 1 místnost + obytná
veranda, na pozemku studna kopaná i vrtaná. Zast.
plocha32m2,zahrada1.232m2 Cena:Kč440.000,-

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

Hradčany–Kobeřice,okr.Prostějov
Prodej rozsáhlé, zrekonstruované, komfortní usedlosti
5+kk (obytná plocha 200 m2), průjezd, 2 garáže. Zast.
plocha693m2,zahrada1506m2, stodola220m2.
Cena:Kč3.900.000,-

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,-

Určice,okr.Prostějov
Rodinný dům se 2 byty 3+1, průjezd, dvojgaráž, terasa,
dvůr se zahradou. Byt v 1. patře po rekonstrukci, ihned
k bydlení. Plyn. ÚT, samostatné měřiče energií. Zast.
plochavč.dvora382m2,zahrada84m2.
Cena:Kč1.590.000,-

KUCHYŇSKÁ LINKA ZDARMA!

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 !!.

POZEMKY

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

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.

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

Prodej patrového podsklep. domu 3+1+Z
s teras. ve Vrahovicích. Cena 2.690.000 Kč

Prodej RD 4+1, PV-Dolní ul., k rekonstr.,
vhod. i ke komerc. účel.. Cena 2.490.000
Kč
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

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 3+1 s balk., Kostelec n. H., 3. p. s
výtah., po rek., 72 m2.Cena 1.300.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
Prodej DB 3+1 Němčice n.Hanou,
75 m2, balkon, zvýš. přízemí.
CHATY PRODEJ

RODINNÉ DOMY, CHATY

Tel.: 606 922 838

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

Mobil: 775 246 321
Prodej nového RD 3+kk v Alojzově. Terasa,
garáž, zahrad. altánek, zahrad. gril. Okrasná
udržovaná zahrada. Vše perfektní stav!
Bližší informace v RK!
Pronájem nebyt. prostoru 90m2 v centru města.
Přízemí, dlažba, kamer.systém. Vhodné na služby.
Cena: 7500Kč/měs. + ink.

PROJEKTY-VÝSTAVBA

* Prodej zahrady v Soběsukách o výměře 840m2. Elektřina a plyn u pozemku.
Cena 130.000Kč.
* Prodej stavebního pozemku v centru ob2
ce Vřesovice o výměře 1057m . 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

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

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 obchodu s výlohou v širším
centru PV, 38 m2, přízemí, ihned volné,
15.000 Kč/měs.
Pronájem kanceláře 38m2, PV-centrum.
4500 Kč+en.
Pronájem kanceláře 36m2, PV-centrum.
4300 Kč+en.
Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a podkr.bytemvprům.částiPV,ZPcelkem1765m2,
nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
Prodej zavedené pivnice v centru nám. T. G. M.,
140 m2, momentálně pronajato. Cena: 2.490.000,Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního
domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou,
vitotékouadvěmaobchodyvhistorickémcentru
Prostějova.
Cena v RK.
Prodej/pronájem prům. budov 252 m2, 390
m2, 413 m2, 544 m2, 594 m2, 1050 m2, 1155 m2
v prům. části PV
Cena dohodou
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15.000 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul.
10.000 Kč/měs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice
3.000.000 Kč
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!
POZEMKY PRODEJ
PV-Držovice 3389 m2,
480 Kč/m2
Prodej zahrady 1781 m2, Otaslavice
130.000 Kč
PROSTĚJOV, st. poz. 5218m2 1290 Kč/m2
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

www.realitycz.net

Rubriky, rozhovor

20. září 2010

Sta
alo se před....

TV tipy

perlička týdne
Toto místo patří nejrůznějším pikantériím ze zákulisí sportovního prostředí, které se Večerníku podaří vypátrat, zjistit či třeba dostaneme nějaký zajímavý tip...
V uplynulém týdnu jsme zaznamenali jednu veskrze skutečně kořeněnou událost, které si nešlo nepovšimnout. Vždyť osmadvacet branek v jednom mistrovském
fotbalovém zápase seniorské kategorie přece stojí za zmínku! Aco na tom, že hrály ženy... Co vy, víte o nějaké perličce? Napište nám na adresu: sport@vecernikpv.cz!

18. 9. 2000
►VÍTĚZNÁ PREMIÉRA HOKEJISTŮ
Úspěšně vstoupili do první ligy hokejisté Prostějova.
Svěřenci trenéra Kamila Přecechtěla sehráli první
dva zápasy na vlastním ledě a nejdříve po heroickém
výkonu zdolali velmi silný Chomutov 5:1, což ocenily
čtyři tisícovky diváků! Branky „žlutomodré síly“
vstřelili Šakarov, Černý, J. Hradecký, T. Hradecký
a opět J. Hradecký. Ani ve druhém zápase tým HC
nepadl. Ambiciózní Liberec si odvezl z Hané pouze
bod za remízu 2:2, k níž střelecky přispěli Palinek a
Šakarov. V tabulce se tak Prostějov usadil na solidní
čtvrté příčce.
► REMÍZA LeRKU V DERBY
Prostějovští fotbalisté odehráli v rámci dalšího zápasu
2. Gambrinus ligy hanácké derby proti FK Holice 1932
(dnešní 1.HFK Olomouc). Prestižní souboj nalákal
takřka třináct stovek příznivců, kteří viděli zajímavou
podívanou a také šest branek, po třech na každé straně.
Lépe do utkání vstoupili svěřenci trenéra Trnečky, kteří
se zásluhou Cigánka a vlastní trefy hostujícího Řeháka
ujali dvougólového vedení. Ještě do poločasu ale snížil
Zavadil a ve druhé půli otočili Derco a Stráněl. Naštěstí
osm minut před koncem vyrovnal Spáčil a LeRK
zachránil alespoň bod, s nímž nakonec byli spokojeni
všichni. V tabulce patřila Prostějovu po osmi kolech
sedmá pozice.
► KOSTELEČTÍ HÁZENKÁŘI VYHRÁLI
Po nevydařené premiéře zabrali házenkáři Kostelce na
Hané, kteří ve svém premiérovém vystoupení na vlastní
půdě zdolali nebezpečný Dvůr Králové o dvě branky
(27:25). Nejlepším kanonýrem výběru trenéra Grepla byl
stejně jako v prvním dějství Rudolf Vařák. Posila „last
minute“ se zabydlela skutečně rychle, tentokrát nastřílela
sedm branek. Z výhry se radoval i Prostějov, který zdolal
Napajedla vysoko 23:14.
-pk-

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-

Fotbalistky Brodku u Konice dostaly osmadvacet zářezů!

„Holky jsem pochválil, pro mě jsou hrdinky,“

konstatoval přesto trenér Josef Takáč
HOLEŠOV/PROSTĚJOV
- Nevídaný zápas odehrály
předminulý víkend fotbalistky
Jiskry Brodek u Konice. Tamní
ženské fotbalové družstvo se
již druhým rokem účastní
Moravskoslezské divize a její
skupiny „C“, v níž však zatím
sbírá především zkušenosti
a ostruhy. Jednu takovou
pořádnou „školu“ prožily
svěřenkyně trenéra Takáče na
půdě Holešova. Lídr soutěže
jim totiž bez slitování nasázel
osmadvacet branek, přičemž
sedmnáct z nich vstřelil již v
první půli! Výsledek utkání
DFK Holešov - Jiskra Brodek
u Konice 28:0 (17:0) se tak
nesmazatelným písmem
zapsal do análů obou klubů
i celého ženského fotbalu...
Vzhledem k síle největšího
favorita je však možné, že
tento rekord dlouho nevydrží.
„Holešovský tým sestoupil do
divize ze druhé ligy a kvalita

jeho hráček je o dva stupně výš.
Do této soutěže vůbec nepatří,“
pronesl totiž kouč brodeckých
fotbalistek Josef Takáč.
Další domácí zápas DFK
Holešov nenechal přihlížející
diváky od počátku na pochybách,
kdo bude dirigovat dění na hřišti,
a kdo bude řídit průběh utkání.
Od úvodního výkopu se pustily
domácí hráčky v nejsilnější
sestavě do naopak oslabeného
soupeře, jenž po zranění jedné
fotbalistky dokonce dohrával
zápas v deseti, jako tygr do své
právě ukořištěné potravy. A ani
tak nebylo divu, že branky na
sebe nedaly dlouho čekat. Po
pěti minutách vedly holešovské
holky 3:0, ve 13. minutě to
bylo po spolupráci slováckých
prvoligových dvojčat již 6:0 a
ve 21. se „čepovala“ desítka.
Pak sice nastala „hluchá“
desetiminutovka, přesto do
přestávky nastřílely domácí
fotbalistky ještě sedm kousků...
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Brankostroj domácích
pokračoval i ve druhé půli a k
vidění byly velmi pěkné akce.
Skóre se nakonec zastavilo
na počtu osmadvaceti zářezů
v brodecké svatyni! Přestože
výsledek zápasu byl pro
nezkušený celek hostů až příliš
krutým vysvědčením, vzhledem
k průběhu zápasu a síle obou
týmů se asi nic jiného nedalo
čekat...
„Osobně jsem říkal, že pokud
nedostaneme více jak třicet gólů,
budu spokojen,“ přiznal Josef
Takáč, lodivod ženského týmu
Jiskry Brodek u Konice. „Holky
jsem po zápase pochválil. Řekl
jsem jim, že jsou pro mě hrdinky!
Máme totiž mladý výběr, v němž
je spousta hráček kolem patnácti
roků a v soutěži se tak učíme.
Před utkáním navíc byla sama
děvčata nervózní. Když zjistila,
že Kostelec dostal doma od
Holešova deset branek, čekala,
že ony dostanou padesát gólů...

FOTBAL
GAMBRINUS LIGA
- 9. kolo
SK Slavia Praha - AC Sparta
Praha (ČR)
PONDĚLÍ 20. 9. 2010
18:00 hodin

Nakonec to bylo o trochu lepší,“
pousmál se Takáč, který bral
debakl vyloženě s nadhledem.
„Jsem rád, že holky mají o fotbal
zájem. A jestliže si opravdu
uvědomíme stav věcí, že náš
celý tým prakticky začíná a
v Holešově hraje mimo jiné
i reprezentantka Skupinová,
která nám sama dala dvanáct
branek, netřeba dělat z výsledku
tragédii. Holky se otřepaly
a v následném domácím
střetnutí proti Šternberku už
byly mnohem vyrovnanějším
protivníkem. A to je dobře,“
sdělil kouč brodeckého něžného
pohlaví den po mnohem mírnější
porážce 2:4 (obě branky Brodku
u Konice vstřelila Jelínková
- pozn.red.). Jeho ovečky tak
na premiérový bod v divizní
soutěži stále čekají... Příležitost
nyní budou mít v derby, neboť
již tuto neděli 26. září po poledni
je čeká prestižní duel na trávníku
Kostelce na Hané!
-pk-

LEDNÍ HOKEJ
O2 EXTRALIGA
HC Eaton Pardubice - HC
Sparta Praha
ČTVRTEK 23. 9.2010
18:05 hodin
BASKETBAL
MISTROVSTVÍ
SVĚTA ŽEN
Česká republika - Rusko
PÁTEK 24. 9. 2010
17:45 hodin
FORMULE 1
VELKÁ CENA
SINGAPUR
přímý přenos
15. závodu seriálu MS
NEDĚLE 26. 9.2010
13:30 hodin

rozhovor týdne
K dalšímu exkluzivnímu inteview si PROSTĚJOVSKÝ Večerník pozval jednoho z nejlepších světových sportovců ve svém odvětví, který své kvality dokazuje každoročně a letos dokonce dosáhl na
vůbec nejlepší výsledek. Pozvání před diktafon přijal rodák ze Šternberku, jenž už dobrých osm let žije v Prostějově, kam se přestěhoval za manželkou. Asi už víte, že čest tentokrát máme s českým
reprezentačním motokrosařem Martinem Žeravou. Vzhledem k velkému rozsahu našeho rozhovoru vám v tomto čísle stejně jako v případě předsedy 1.SK Prostějov Jiřího Kocourka (hledejte na straně
12 dnešního vydání) předkládáme „pouze úvodní část, s další budeme pokračovat hned za týden.

„Být čtvrtý na světě? Zatím normálka...“

Motokrosař Martin Žerava dosáhl
svého nejlepšího výsledku v kariéře
Jaké to je, být čtvrtým nejlepším motokrosařem světa?
I když to nakonec není to
vysněné medailové umístění, jsem rád, že jsem konečně prolomil bariéru toho
šestého místa a umístil se v
nejlepší čtyřce. Kdybych
však řekl, že mě nemrzí,
že je to ta brambora a není
to medaile, lhal bych. Necítím
ale zklamání, čtvrtého místa si
cením, spíše jsem z toho trochu
smutnej. Třetí místo bylo nadosah a v jednu chvíli jsem na něm
i byl... I tak jsem ale rád. Musím
také říct, že Slovinec Irt byl od

Foto: martinzerava.cz

začátku sezony lepší a medaili
si zasloužil víc. O první dvojici
se ani nebavím, ta jezdila svůj
vlastní šampionát.“
Zaznamenal jste se
svým nejlepším výsledkem v kariéře nějakou životní změnu?
Vůbec ne. Sice mě čekají ještě
závody domácího mistrovství
republiky jednotlivců i družstev,
tak už se vše pomalinku připravuje na další sezónu.
Žádný zvýšený zájem o moji osobu,
či něco podobného
jsem tak nezaznamenal. Je to normálka.. (úsměv)
Pár lidí, co sledují
moje vystoupení celoročně,
mi poslalo
mejlíka či
smsku s
gratulací
ke čtvrtému
místu, za
což jim i
touto cestou děkuji,
ale jinak se
nestalo nic
mimořádného.“

Nemrzí vás to
trochu? Být
čtvrtý na světě
některý z čes-

Obchodní partneři:

kých sportovců v jiném odvětví, asi by se strhla daleko
masovější odezva, která by se
mohla odrazit i na zájmu
sponzorů...
Mrzí, nemrzí, český motokros
na tom je tak, jak je. Já to ale dělám hlavně pro sebe, že mě baví
jezdit, ten sport se mi prostě líbí.
Jsem rád, že jsem si dokázal své
kvality, že pořád umím závodit.
I když mám nějakých šestatřicet let,
stále se můžu měřit
s mladými kluky kolem
dvaadvaceti let a
jsem schopnej s nimi držet
tempo. To je pro mě nejpodstatnější. Jak říkám,
závodím především kvůli
sobě a své rodině. Přestože
jsem třeba více jak půl
roku od ní odtrženej, vidí, že to k
něčemu vede
a výsledky
tam nějaké jsou.
Že to

jaký opěrný bod, který vyplývá z vašeho vyzrálejšího věku
a ke čtvrté příčce vás dovedl?
Asi znalost tratí. Je výhoda, že
většinu z nich už dost dobře znám
a jelikož nové dějiště se objeví jen
málokdy, téměř pokaždé tak vím,
na co se mám připravit. Mladší
jezdci, kteří naskakují do seriálu,
tak jsou sice možná rychlejší, ale
zato častěji chybují. Vzhledem k
tomu, že i když se jezdci mění,
kvalita startovního pole je každoročně na stejně vysoké úrovni,
takže právě nejrůznější detaily
mohou rozhodovat. Záleží také
na tom, jak to komu v ten daný
závod sedne.“
Když se ohlédnete za
celým průběhem šampionátu, mrzí vás něco?
Zatímco v loňském ročníku
jsem třikrát vystoupal na bednu, letos se mi to ani jednou
nepovedlo... To mě dost mrzí.
Několikrát mi alespoň třetí místo uteklo o bod, nebo jsem měl

stejně bodů jako jezdec přede
mnou, ale v jeho prospěch rozhodl lepší výsledek z jedné rozjížďky... Stalo se mi to dvakrát
nebo třikrát. To jen potvrzuje, jak
bylo mistrovství světa vyrovnané.“
Na druhou stranu čeho si nejvíce ceníte?
Co vás na čtvrtou pozici vyneslo?
Zatímco v předchozích letech
jsem vždy něco ztratil a měl
výpadky, tentokrát jsem až na
jednu jízdu ve Finsku dokázal
všechny rozjížďky dojet, což
se jen tak někomu nepovede.
Navíc jsem měl celou sezónu
stabilní výsledky, když jsem
se povětšinou motal kolem
čtvrtého či pátého místa. Řekl
bych, že právě vyrovnanost
mě vynesla mezi ty nejlepší v
celém pořadí. Když to shrnu,
tak s umístěním v seriálu mistrovství světa jsem opravdu
spokojený.“
Petr Kozák

KONEČNÉ POŘADÍ SERIÁLU MS V MX3 2010:

prostě
nedělám
jen tak.“
Dá se za
vaším
historickým umístěním v
seriálu mistrovství světa najít ně-

1. Jiminez Campano (Španělsko)
2. Alex Salvini (Itálie)
3. Matevz Irt (Slovinsko)
4. MARTIN ŽERAVA (ČR)
5. Milko Potisek (Francie)
6. František Smola (ČR)
7. Victor Dario Arco (Argentina)
8. Petr Michalec (ČR)
9. Gregory Wicht (Švýcarsko)
10. Markus Staufer (Rakousko)

526 bodů
502 bodů
376 bodů
352 bodů
290 bodů
249 bodů
247 bodů
208 bodů
177 bodů
87 bodů

jjízda
ízda m
martina
artina žžeravy
eravy
1 závod
1.
á d 4.
4 4.
4 2010 Cortelha
C t lh (Portugalsko)
(P t l k )
7.
7 místo
ít
2. závod 11. 4. 2010 Castelnau de Levis (Francie) 6. místo
3. závod 2. 5. 2010 La Rioja (Argentina)
6. místo
4. závod 9. 5. 2010 Laguna Caren (Chile)
ZRUŠENO
5. závod 23. 5. 2010 Troyan (Bulharsko)
5. místo
6. závod 30. 5. 2010 Kozani (Řecko)
5. místo
7. závod 13. 6 2010 Holice (Česká republika) 4. místo
8. závod 20. 6. 2010 Šenkvice (Slovensko)
4. místo
9. závod 4. 7. 2010 La Baneza (Španělsko)
4. místo
10. závod 11. 7. 2010 Orehova Vas (Slovinsko) 5. místo
11. závod 1. 8. 2010 Schwedt (Německo)
7. místo
12. závod 22. 8. 2010 Vantaa (Finsko)
20. místo
13. závod 5. 9. 2010 Ženeva (Švýcarsko)
8. místo

29 bodů
bd
28 bodů
30 bodů
34 bodů
33 bodů
36 bodů
35 bodů
33 bodů
33 bodů
26 bodů
8 bodů
23 bodů

ssvětovým
větovým ššampionátem
ampionátem
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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:

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

Nabízíme:
RD – PRODEJ

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

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

RD Suchdol
Tel: 777 231 606
Řadový RD vhodný i k rekreaci. Zast.pl. 464
2
2
m + zahrada 502 m . Dispozičně 3+1 s komorou. Vodovod, studna, plyn, septik, plyn.
topení. Ihned k bydlení. Cena: 450.000 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

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!

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

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!

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

DOPORUČUJEME!

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
RD Klužínek
Tel: 777 231 606
Sam. Stojící RD s bytem 4+1 a nebyt. prostory. Zast.pl. 693 m2, dvorek. Garáž a přístavby
ve dvoře. Část. podsklepený. Dům lze využít
k bydlení i k podnikání! Cena: 495.000 Kč
Výrobní a skladovací areál Čelechovice na Hané,
pražírny kávy v obci Čelechovice na Hané
sestávající z administrativní budovy s bytem
4+kk, výrobních a skladovacích prostor o
celkové ploše cca 640 m2. Výměra pozemků 1142 m2.
Bližší informace v RK.

NEBYTOVÉ PROSTORY
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.

Byty prodej:
1+1 C.Boudy, Prostějov, OV, 32m2, cihla,
3.nadzemní podlaží, topení WAF, vana, el.bojler-voda, parkety, plastová okna, nízké měsíční náklady, krásné umístění domu u lesoparku Hloučela.
Cena:690.000,-Kč
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
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

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/c, Brněnská, PV
7.000,-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 Tvorovice

550.000,- Kč

Široká nabídka kanceláří, nebytových a obchodních prostor

VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
NA PROSTĚJOVSKU, PENÍZE IHNED

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

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
◘ 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:
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.
CENA:vRK
Výměra pozemku 330 m2.
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností
rozšíření do podkroví. Dům
je vhodný ihned k bydlení.
Vytápění ústřední na zemní
plyn, el. 220/380 V, voda z vlastní studny, vodovod
před domem, kanalizace do žumpy. Za domem je
hospodář. přístavek (garáž) a kolny, následuje zahrada s vjezdem na pozemek. Zastavěná pl. 369 m2,
zahrada 155 m2.
NOVÁ CENA! 570.000,- Kč
RD Skalka - prodej novostavby řadového rodinného domu, jednopodlažního, se sedlovou střechou s
vestavbou v podkroví. Jedná se o nedokončený
dům o velikosti 4+kk, chybí dokončit obklady
v koupelnách, podlahy v pokojích, dveře s obložkou, schodiště, fasáda. El. 220/380V, plyn,
obecní vodovod. Celková výměra pozemku je
CENA k jednání v RK
269 m2.
CHALUPA - Raková u
Konice - Prodej rekreační
chalupy včetně selského
zařízení. Vytápění je lokální na tuhá paliva, voda ze studny, záchod je suchý, el. 220/380 V. K hranici pozemku je přivedena voda a plyn. Za domem se nachází zahrada
se zemním sklepem. Celková výměra pozemku
je 584 m2.
CENA: k jednání 750.000,-Kč
PRONÁJMY
BYT 1+1, ul. Vodní, 45 m2, 2.NP, byt po rekonstrukci, dvorek se zahradou,
CENA: 5.000,-Kč+ink.
OLOMOUC, Byt 2+1, 59 m2, 2.NP, výtah,
CENA: 5.600,-Kč + služby
OLOMOUC, Byt 3+1, 75 m2, 1.NP a 8.NP,
výtah,
CENA: 6.900,-+služby
Pronájmy - BYT 1+1, ul. Pod Kosířem 1+1,
2
CENA: 4.500,-+ink.
40 m
BYT 1+1, Sídliště svobody, 40 m2, 4.NP bez
výtahu, zařízený CENA: 6.500,-Kč vč. inkasa
BYT 1+1, ul. Pod Kosířem, 40 m2, 1.NP, dvorek.
CENA: 4.500,-Kč+ink
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.
2
plocha 75 m , 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
2
m , zahrádka, topení ÚT/plyn, obecní voda, kanalizace, volný
ihned.
1 550 000,- Kč

Sleva! RD 3+1 Těšice u Nezamyslic, zahrada 3064 m2, zděná
stodola, hospodář. budovy, garáž. Nové ÚT/plyn,koupelna,
WC. vlastní voda, septik. V tichém prostředí. 930 000,- Kč
SLEVA! RD Stařechovice 2+1 k rekonstrukci, velká
zahrada, celková plocha poz. 1567 m2, studna, obec.
voda, žumpa,
plyn.
650 000,p p
y
, Kč
POZEMKY
2
Stavební pozemek Mostkovice, 1900 m , oploceno,
v okolí již probíhá stavba. V blízkosti tenisových kurtů,
krásná lokalita.
1000,- Kč/ m2
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2, el., voda, plyn u pozemku, studna. Oploceno, možnost ihned stavět.
540 000,- Kč
Stavební pozemek Krasice, Zahradní ul., 1000 m2, všechny
sítě u pozemku
1 600 000,- Kč
Pozemek Stařechovice., el., voda, plyn. přípojka. Pozemek
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
p j
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!
B Y T Y prodej
570.000,-Kþ
1+kk,OV,sídl.E.Beneše
1+kk,OV,M.Pujmanové
599.000,-Kþ
1+1,OV,Dolní,34m2,lodžie
650.000,-Kþ
650.000,-Kþ
1+1,DB,Kostelecká,34m2
2+1,OV,V.Ambrose,56 m2
870.000,-Kþ
2+1,OV,ProstČjov, 55m2
650.000,-Kþ
2+1,OV,Svatoplukova,50m2 949.000,-Kþ
2+1,OV,Miliþova,55m2,1.p
999.000,-Kþ
2+1,OV,sídl.Svobody,58m2 930.000,-Kþ
1.650.000,-Kþ
3+1,OV,Martinákova,
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
VÝMċNA!!!!!
Luxusního bytu 2+1,OV s alkovnou po
kompl.rekons.,2.p,lodžie,výmČna za 3+1
v OV,i v pĤvodním stavu-DOHODA.
NOVINKA!!!
3+1,OV,B.Dvorského,81m2,cihla,lodžie,
Prostor.,pČkný byt cena v RK-DOHODA
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!!!
3+1,OV,B.NČmcové,cihla 1.400.000,-Kþ
D O M Y prodej
Novostavba,BedihošĢ 5+kk,dvojgaráž,krb,
okrasná zahrada,2xkoupelna,terasa, za domem
je samost.parcela-staveb.,VOLNÝ!
Bližší info i cena v rk
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
Krásný RD v ProstČjovČ,3 bytové jedn.
garáž,vhod. jako sídlo fy.cena DOHODA!
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
2+1,cihla,vþetnČ inkasa
6.600,-Kþ
Nadstandard.3+1,90m2,vþ.ink. 9.600,-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.

20. září 2010

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184
reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

NOVINKY:
Byty:

1+kk OV panel, E.Beneše, 29 m2, lodžie
659 tis.Kč
1+1 DB panel, E.Beneše 2
730 tis.Kč
735 tis.Kč
1+1 OV cihla, Krapkova, 40 m
1+1 OV cihla v RD, vybavený
830
tis.Kč
855 tis.Kč, NOVINKA
1+1 OV Sídl.Svobody, 37 m2
1+1 OV, Krasická
990
tis.Kč
1230 tis.Kč
1+1 v OV, Krasická, 45 m2, vl.kotel
1075 tis.Kč
1+1 DR cihla, Studentská, 61m2, vl.kotel
780 tis.Kč, NOVINKA
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2 2
900 tis.Kč
2+1 DB, Holandská, 44 m , pěkný 2
940 tis. Kč
2+1 DB cihla, Svatoplukova, 58 m2
989 tis.Kč
2+1 OV panel, Sídl.Svobody, 55
m
2
1160 tis.Kč
2+1 OV cihla, Moravská, 61 m
1289 tis.Kč
2+kk DR cihla, Studentská, 682 m2 (vl.kotel)
1290 tis.Kč, NOVINKA
2+1, DR cihla, Bulharská, 54 m
1.395 tis.Kč
2+1, cihla, Dykova, 58 m22,
285 tis.Kč
3+1 Městský byt, 124 m , v centru
3+1 Okál, Pěnčín
410 tis.Kč
3+1 Okál, Přemyslovice
410
tis.Kč
835 tis.Kč
3+1 OV panel, Bohuslavice, 71 m2
995 tis.Kč
3+1 DB panel, Němčice n/H, 742 m2
e
1139 tis.Kč
3+1 OV, panel, E.Beneše, 61m , 2 lodži
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 110 m2,(zrekonstr.byt) 1450 tis.Kč
1485
tis.Kč
3+kk DR, Janáčkova, 79 m2, zrekonstr.
1499 tis.Kč
3+1 DR panel, Anglická, 79 m2, (lux.kuchyně)
1650 tis.Kč,
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 75 m2, s garáží
NOVINKA
3+1 OV panel, Sídl.E.Beneše, 78 m2, zděné jádro 1679 tis.Kč
1750 tis.Kč
3+1 OV, cihla, Sídl.Sport Kostel.n/H,2 80 m2
1760 tis.Kč
3+1 OV, panel, Martinákova, 852 m
3+1 OV, cihla, Brněnská, 81 m , (nadstandartní) 1790 tis. Kč
3+1 OV cihla, Vojáčkovo
nám.,
(nádherný
byt)
1960
tis. Kč
3,5+1 DR cihla, 86 m2, krásný, podkr.ložn., pracovna, spíž, zahrada, garáž,exklusiv
1990 tis.Kč/měs.

Pronájmy :

Apartmány - 6x, vhodné pro cesťáky, stavaře, kuchyně, roh.
vana, satelit,
400 Kč/postel, 600 Kč/2 postele, NOVINKA
1+1 Husovo nám.
5 tis.Kč + inkaso
1+1 Kostelecká,
5,5 tis.Kč/měs.+ inkaso
1+1 Slovenská
6 tis.Kč/měs.vč.inkasa
1+1 Krasická
7 tis.Kč/měs. vč.inkasa
1+1 Studentská
7 tis.Kč/měs. vč.inkasa
1+1 Čelechovice n/H,
3,9 tis.Kč/měs.+ inkaso
1+1 Pujmanové
6 tis.Kč+inkaso
1+1 Nerudova, v RD zařízený
6 tis.Kč vč.inkasa
1+1 E.Beneše,
5,1tis.Kč/měs.+ink.
1+1 Libušinka,
4,9 tis.Kč+ink., část.zař.
1+1 Určická,
5,5 tis.Kč vč.ink.
1+1 Krasická, část.zař.,
6,8 tis.vč.ink.
1+1 V.Outraty, část.zař.,
5,1 tis.Kč + inkaso
1+1 Vodní ul.
5 tis.Kč + inkaso.
1+1 C.Boudy,
5,5 tis.Kč vč.inkasa
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
1+1 Sídl.Svobody
5 tis.Kč + ink., NOVINKA
1+1 Resslova
5 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
2+1 Čelechovice n/H,
4,8 tis.Kč/měs.+ inkaso
2+1 Fanderlíkova
5,8 tis.Kč + ink.
2+1 Tyršova
5 tis.Kč + inkaso
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 Určice, v RD, zahr.,
7 tis.vč.ink., NOVINKA
2+1 Tylova
5 tis.Kč + inkaso, 1x kauce
2+1 Dolní,
9,5 tis.vč,ink, NOVINKA
2+1 Určice, v RD, zaříz.,
6 tis.+ ink.
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
7 tis.Kč + ink.
3+1 Olomoucká, 100 m2, 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 Krasická,
8 tis+ink., část.zaříz., NOVINKA
3+1 Vápenice, podkr.byt,
7,5 tis.+ink.,NOVINKA
3+1 Brno Řečkovice, vhodné pro studenty 11 tis.Kč+inkaso
2+kk Melantrichova, v RD, sam.vch, gar., terasa, vybav.,
12,5 tis.Kčvč.ink.
5+1 RD v Držovicích, s garáží, zahr., saunou 13 tis.Kč/měs.
40 tis./rok
RD V. Outraty, 80 m2, nejl.jako neb.prost.

Rodinné domy:

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
620.000Kč
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+1 Holandská 68m2+ lodžie
1.040.000Kč
3+1sidl. Svobody OV po celk rek. 58m2 1.140.000Kč
3+1 B.Dvorského cihla 80m2 OV rek. 1.350.000Kč
4+1Moravská 94m2 cihl.+možnost garáže1.445.000Kč

Volejte: 723 335 940
2+1 u centra 60m2 cihla
1.350.000Kč
2+kk Janáčkova cihl. po celk. rek.55m2 1.190.000Kč
3+1 Kepky 72m2, po kompl. rek. 1.450.000Kč
3+kk po rek. cihla, 100m2
2.000.000Kč

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

1.490.000Kč

DOMY

Komerční prostory:

Sklad.prost u rybníka
2400 Kč/měs.
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:

Volejte: 739 322 895
Chata Přemyslovce zahrada 700m2
RD 2+1 Určice
RD 2,5+1 Hradčany
Chata 3+1 Ptení zánovní
Chata 2+1 Stínava

2+1 Otaslavice, k rekonstr., i jako chalupa
380 tis.Kč
3+1 Čechy p/Kosířem, i jako chalupa
565 tis.Kč
3+1 Dub nad Moravou, rekonstr. 2
890 tis.Kč
1020 tis.Kč
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem,
101 m
2
1950
tis.Kč
5+2 Vrchoslavice, zahr.516
m
3+kk Mostkovice, 430 m2, blízko Pluml.přehrady 2 280 tis.Kč
4+1 Plumlov, s dvor.a zahr.
2560 tis.Kč
5+1 Hruška, 2 garáže
2580 tis.Kč, NOVINKA
3+1 Prostějov u Aquaparku,
se zahr., garáží
2575 tis.Kč
2270 tis.Kč
7+1 Vřesovice, 280 m2, velmi pěkný 2
2760 tis.Kč
3+1 Plumlov, v nádherné lokalitě,155 m
4+1 Hrdibořice
2770 tis.Kč (nový, s garáží, zahradou)
Rozest. RD v Kralicích n/H s garáží, dílnou, zahrad. 1460 tis.Kč
Další byty a RD - viz web RK.

280.000Kč
350.000Kč
350.000Kč
739.000 Kč
750.000 Kč

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 6+1 Výšovice zahrada
1.595.000Kč
RD 3+1 Mostkovice po celk. rek. 1.990.000Kč

Volejte: 732 285 189
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

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
TEL.ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

reality

reality

reality

reality

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

BYTY PRONÁJEM PROSTĚJOV:
1+kk, 30 m2 sídl. Svornosti
5.500 vč. ink
1+1, 34 m2 Libušinka, 5.500 Kč vč. ink
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.
2+kk, 34 m2 Hvězda, 3.200 Kč + el.
2+1, 80 m2 Olomoucká
6.000 Kč + ink.
2+1, 60 m2 Moravská 7.000 Kč vč. ink.
2+1, 60 m2 V. Špály 7.000 Kč vč. ink.
3+1, 62 m2 Vrahovická 4.500 Kč + ink.
2+1, 60 m2 Českobratrská 7.500 vč. ink.
3+1 Komenského, 92 m2
5.500 Kč + ink.
3+1 Jihoslovanská, 63 m2
5.500 Kč + ink.
3+1, 100m2 Křížkovského
6.000 Kč+ ink.
3+1, 106 m2 Daliborka 7.000 Kč + ink.
3+kk RD Kostelecká 8.000 Kč + 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.

Prodám RD v Křenůvkách. Cena dohodou. Opravy nutné. Tel.: 731 26 46 26.

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

Pronajmu nebytové prostory v PV, cca
90 m2, velké výlohy, vhodné na kadeřnictví, kanceláře, obchod. Cena
12.000 Kč. Tel.: 724 337 984..
Pro naše klienty hledáme
• rod. dům se zahradou
• byt 1+1, do 700.000,-Kč
• byt 2+1, nižší patro nebo výtah
• větší byt (3+1, 4+1) s 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
Aktuálně nabízíme k prodeji tyto
nemovitosti
• byty 1 + 1, sídl. E.Beneše,
od 620.000 Kč
• byty 2 + 1, Okružní, Dykova,
Dolní, cena od 900.000 Kč
• byty 3+1, Anglická, sídl.Svobody,
Martinákova od 1.250.000,- Kč
• zděný byt 3 + kk, 96 m2,
Studentská, 1.400.000 Kč
• novostavbu půdní byt, 100 m2,
Tovačovského, 1.900.000 Kč
• rodinný dům 3+1, zahrádka 80 m2,
2.700.000 Kč
Celou nabídku a více informací naleznete na: www.byty-gfb.cz
Kontakt: Garanční fond bydlení,
Ing.Zuzana Kučerová
tel. 774 409 430
nebo prostejov@byty-gfb.cz

Prodám RD s hospodářským stavením po rek. Tel.: 724 337 984
Pronajmu obchod v centru Pv, 100 m
od radnice. Tel.: 724 337 984.
Prodám pozemek cca 3.000 m2 v PV.
cena 2.500.000 Kč. Tel. 724 337 984.
Pronajmeme garáže na Olomoucké ul.
Tel.: 608 811 174.
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.
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.
Odměním doporučení na nemovitost
k prodeji. Tel. 602 570 658.

1+kk Joštovo nám.
4.200Kč vč. ink
1+1 sidl. Svobody 39m2+lodžie
5.200 vč. ink
1+1 Určická 40m2 cihla
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 Určice v RD 80m2 po rek. 7.000Kč 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+1B. Němcové cihla 76m2+lodžie 8.500Kč vč.ink

Volejte: 723 335 940
2+kk Hvězda suterén 30m2
3.200Kč+el.
2+1 Olomoucká 80m2
6.000Kč + ink
3+1 u Němčic N/H 75m2,po rek. 6.000Kč +el.
2,5+1 Olomoucká cihl. 85m2
8.000Kč vč.ink
3+1 Daliborka cihl. 105m2
7.000Kč+ink

www.realitypolzer.cz

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.
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 2 + 1 v Konici, 1.NP, cihla,
OV. Tel.: 739 097 097.
SLENDER CLUB U DONY nabízí
levně k pronájmu vybavenou PEDIKÉRNU a další místnost k jakékoli
činnosti. Bližší info na 725 634 507.
Pronájem garsonky v centru PV po rekonstrukci. Info: 777 862 900.
Prodám RD ve Skalce, vhodný na chalupu i k trvalému bydlení, veškeré IS,
Cena dohodou. Celk. výměra 367 m2.
Tel.: 608 332 080.
Pronajmu byt 1 + 1 na Kostelecké ul.
Tel.: 607 919 040.
Pronajmu komerční prostory vhodné
jako prodejna, kancelář…o rozloze 50
m2. Na Kostelecké ul. Tel.: 607 919
040.
Prodám cihlový byt 3 + 1 v OV,
Brněnská ul. Neprůchozí pokoje, 2x
balkon, šatna, sklep 10 m2. Po kompletní rekonstrukci. Cena 1.750.000
Kč. Při rychlém jednání možná sleva.
Tel.: 604 487 707.

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.
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.

Pronajmu cihlový byt 3 + 1, 82 m2, vl.
topení, sklep, parkovací místo, lodžie.
Část. zař. 774 86 45 88.

Pronajmu garáž u Cílu, 20m2, ponk,
svěrák, 800 Kč/měs. Tel.: 606 712
341.

Koupím byt 2 + 1 nebo 3 + 1 i v původním stavu v PV. Platba hotově.
Tel.: 776 878 002.

Pronájem bytu 2 + 1, 58 m2, V.Špály,
737 939 586- volat po 15. hod.

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 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 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.
Pronajmu byt 1 + 1 v PV, cena vč. ink.
6.500 Kč/měs. Ne RK! Tel.: 732 548
756.
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 199 000 Kč. Bližší info: 603 598
193.
Prodej RD - Vrbátky, okr. PV. Řadový,
podsklepený 4 + 1, 2 + 1, zahrada, garáž. Po celk. rekonstr. 2.690.000 Kč.
739 248 597. Ne RK!!!
Prodám rodinný dům v Čechách pod
Kosířem. 4 místnosti + kuchyňka, balkon, dvorek, hloubková kanalizace,
elektřina, plyn, voda. Bez koupelny a
zahrádky. Vhodné k rekreaci, po menších úpravách i k trvalému bydlení.
Cena 530.000 Kč. Platba hotově. Tel.:
608 761 614.

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

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

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

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

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

Pronájem garážového stání v suterénu
novostavby v Krasicích. 602 558 388

Pronajmu 2+1 cihlový, 1 poschodí,
plastová okna, parkety. Solidní nájem.
Tel.: 777 973 937

Prodám chatu na Stražisku, podezděná, 500 m2 pozemek, voda, el., krásné
prostředí. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.

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.

Prodám chatku se zahradou u PV, zahrada 640 m2, pěkný výhled. 95.000
Kč. Tel.: 724 337 984,

Prodám zemědělskou usedlost 8 km
od Olomouce. Tel.: 739 510 836.

Pronájem 1 + 1, 4.800 Kč + ink., 2 +
kk, 5.800 Kč + ink. 608 100 405.

Pronajmu byt 1 + 1 (bez provize) od
1.11.2010 Sídl. svobody, 5.000 Kč +
ink. Tel.: 608 71 75 28.
Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 v
Prostějově. Tel. 602 570 658.
Prodej bytu 3 + 1 ul. St. Manharda, PV,
cihla, OV, kompletně zařízený, vlastní
topení. Cena 2.350.000 Kč. Tel.: 607
829 380.
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.

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

Pronajmu byt 2+1a 3 + 1 v centru města. Tel.: 777 618 587, 602 787 096.

Pronájem bytu v RD 2 + kk 1. patro,
5km od PV. Soc. zař. přes dvůr. Volný
od 1.1.2011. Možno i od vánoc 2010.
Tel.: 773 689 221.

Pronajmu byt 2 + 1, 82 m2, Dukelská
brána č. 3 (naproti OD Prior). Po celkové rek. nová koupelna, kuchyně,
spotřebiče. 7.000 Kč + ink. Tel.: 732
278 268.
Prodám byt 1 + 1 OV, lodžie,
Libušinka, klidná lokalita, parkování,
nízké náklady. RK nevolat! Tel.: 775
607 263.
Pronajmu 3,5 + 1, 135 m2, 2 balkony, Třebízského ul. 9.500 Kč + ink.
10.000 kauce. Tel.: 732 56 57 57.

Pronajmu byt 1 + 1, Určická, část. zařízený, 35 m2, cihla, plast. okna.
5.500 Kč vč. ink. Tel.: 777 18 05 63.

Pronajmu 2+1, 3+1.723 565 897

Pronájem nebytových prostor v centru
PV, 350 m2, 100 m2, 50 m2. Tel.: 777
618 587, 602 787 096.

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!

Hledám pronájem garáže na sídl.
Hloučela nebo v blízkém okolí. Tel.:
605 11 52 89.

Pronajmu garsonku, 608 404 834.
Prodám byt 2+1, po celkové rekonstrukci, ulice V. Špály v PV. Cena dohodou. RK nevolat! Tel.: 776 854 886.

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

Prodám RD 3 + 1, zahrada 340 m2, 13
km od Ol - Dub n. M. Dobré dopravní
spojení. Dohoda jistá! Tel.: 732 617
076.

Prodám/pronajmu byt 2,5 + 1 v OV na
Sídl. svob., Dům po revitalizaci, nová
plast. okna, kuch. linka, rozvody el. 1.
NP, 55 m2. Cena 1.100.000/8.500 Kč.
Volný ihned. Tel.: 605 864 719.

Pronájem bytu 2 + 1 v PV – Západní
ul. Info: 777 862 900.

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

Pronajmu byt 2 + 1 v RD, nové koupelna – renovace. Krásné, slunné, tiché místo, soukromí. PV 8km.
Zahrada možná. Vhodné pro děti, pozdější prodej možný. Tel.: 608 927
854.
Pronajmu cihlový byt 2 + 1 v centru
města PV. Tel.: 776 894 323.

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

PR O N Á J MY

Volejte: 739 322 895
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Koupím pozemek pro výstavbu RD
v Prostějově a okolí do 7km. Tel: 777
602 873.

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Pronajmu pěkný byt 2 + 1 v Kostelci
na Hané. Tel.: 777 888 067.
Koupím byt 2+1 v PV, nejlépe OV po
rekonstrukci. 739 356 746.
Prodám 1 + kk, ul. Krasická, novostavba, 38 m2, balkon, sklep, kuch.
linka, vybavení. Cena 990.000 Kč.
Tel.: 775 709 407.
Prodám pěkný jednopokojový byt s
lodžií na sídl. E. Beneše. Tel. 776 330
365.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1 v PV. Ne
RK. Tel. 777 710 285.
Pronajmu podkrovní byt 3 + 1, v centru PV s parkováním. Tel. 777 710
285.
Pronajmu byty 2 + 1, 60 m2, 4.800 Kč
+ ink., dále BYT 1 + 1, 40 m2, 3.300
Kč + ink. Moderně zrekonstruovány.
Užívání zahrady, posezení a gril, sklep,
internet. 5 km od PV. 777 11 89 11.
Prodám byt 3 + 1 v centru města po
celk. rek., cena 1.380.000 Kč. Tel.:
604 576 769. RK nevolat!
Prodám 3 + 1, S.svobody, p/OV, 3/4p.,
dům i byt po celk. rek. 1.150.000 .T.:
725 110 083. RK nevolat!
ROZVOJ, SBD nabízím DB 3 + 1
(72 m2) na Brněnské ulici v
Prostějově s možností okamžitého
převodu do OV. Cena: 1.080 tis. Kč.
Tel. 736 488 061.
ROZVOJ, SBD nabízí cihlový DB 3
+ 1 (75 m2) s vlastním topením na
Vojáčkově nám. v Prostějově. Cena:
1.610 tis. Kč. Tel. 736 488 062.
Prodám cihlový RD 3 + 1 s malou zahrádkou, v blízkosti centra, cena
1.700.000 Kč. RK ne! 604 821 332.
Pron. 2 + 1 po rek. v PV, 608 839
131.
Prodám řadový RD ve Vrahovicích v
klidné ulici, připojen na všechny IS.
Dům má 6 místností, kuchyň a nefunkční koupelnu. Z jedné místnosti
lze zbudovat garáž. Za domem je
dvůr se studnou a zahrádka.
Rekonstrukce nutná. Cena 1.800.000
Kč. Tel.: 736 201 907, 736 613 930.
Pronajmu garáž na ul. B. Šmerala.
Tel.: 723 039 347.
Pronajmu byt 3 + 1 v PV, Pod
Kosířem 40, tel.: 739 142 338.

Řádková inzerce

20. září 2010

práci
nabízí

práci
nabízí

práci
hledá

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.

Přijmu strojníka – řidiče na traktor,
bagr JCB. Prostějov. Tel.: 777 959
343.

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

Hledáme muže do výroby – vyučen
ve strojním oboru – dvousměnný provoz – zaškolíme. Composite s.r.o.,
Mostkovice 529, tel. 582 330 218 –
po telefonické dohodě s pí Klíčovou.

Hledám práci v rozmezí od 8 – 15.30
hod. Praxe především jako prodavačka, ale budu dělat cokoliv kromě půjček a pojištění. Tel.: 733 196 538.

POZOR!!! Úspěšná zahraniční společnost – pobočka v Olomouci přijme
4 šikovné komunikativní lidi, bez
vstupních poplatků. Práce 20 hod.
týdně, výdělek nad 30 tisíc korun,
volná pracovní doba, zaškolení zdarma. Rychlý kariérní postup.
Neváhejte a volejte 737 465 727.
Práce i brigáda! Potřebujete vydělávat? Pro cílevědomé 5.000,- Kč/měsíc. Základní kanc. administrativa.
Volná 3 místa. Tel.: 777 095 442.
www.domajob.cz Práce z domu.
Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Přivýdělek, Tel.: 602 810 644.
Hledám brigádníka na ankety. Tel.:
603 469 575.
Přijmeme řidiče MKD na turnusové
výjezdy. ŘP. skupiny C, E. Tel.: 777
707 921.
Hledáme kandidáta na klíčovou manažerskou pozici: OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
–
MANAGER.
Ambiciózní člověk s obchodním
myšlením, praxe ve finančním poradenství, pojišťovnictví výhodou ne
podmínkou. Nabízíme: zázemí silné a
stabilní společnosti, propracovaný
systém vzdělávání – zdarma, příležitost budovat kariéru. Životopis zašlete
na e-mail: Galerie68@seznam.cz, info na tel.: 737 648 690.
Přijmeme telef. operátory, asistenty,
referenty, managery, obchod. zástupce. Praxe v oboru není podmínkou.
Nabízíme 22-50 000 Kč. měs. firemní
vůz a telefon. T: 605 254 556.

LIFEMAX vstupuje do ČR
Network marketingová společnost z
USA- LIFEMAX známá svým produktem MILA (biopotravina s nejvyšším a nejbezpečnějším zdrojem
OMEGA 3 na světě a mnoho dalších)
vstupuje do ČR. Revoluční produkt v
oblasti zdraví a výživy. Chcete zlepšit
svoje zdraví, finanční situaci a hlavně
byt úplně první v ČR? Zajímavý finanční plán- (8 způsobů odměn,
kombinace 2 systému). Hledáme ambiciózní lidi do týmu, kteří mají vůli,
motivaci, chuť pracovat a hledají finanční nezávislost. Jedinečná pracovní příležitost. Výše výdělku je neomezena a zavisí jen na Vás. Nejedná
se o žádný prodej. Angličtina výhodou, ne podmínkou. Informace o produktu najdete na www.igodiamondguest.com . Možno přeložit google
překladačem, český překlad k dispozici. Pro vážné zájemce podrobnější
informace. Kontakt: David Umlauf,
Email: d.umlauf46@gmail.com,
Skype: david_umlauf
Knižní velkoobchod přijme muže,
ženy s vlast. os. autem, k rozvozu
zboží. 777 572 555 9 – 10 hod.
Dopravní společnost GEILT Czech
s.r.o. hledá řidiče na pozici řidič dodávkového vozu mezinárodní dopravy do 3.5t. Na cesty do EU D,NL,B,F,E,P,I,GB. Praxe nutná,
znalost Nj, nebo Aj (komunikativně). Vlastní automobil na dojíždění
do práce podmínkou. Flexibilita,
pracovitost. Životopisy posílejte: geilt@seznam.cz, Tel.: 777 776 778.
GEILT Czech s.r.o., průmyslová zóna Žárovice, CZ-79803 Žárovice.

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.

Přijmu kosmetičku a maséra/ku na
ŽL. Tel.: 607 634 098.

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.

Nabízíme práci v kanceláři v PV,
možný výdělek až 25.000 Kč/měs.
Info na 776 248 323.

SKVĚLÁ PRÁCE BEZ PODVODU. Potřebujete peníze a chcete si přivydělat k mateřské nebo důchodu?
pichlova.darja@centrum.cz
Zdravé hubnutí za málo peněz. Chcete
zhubnout a vyvarovat se jo-jo efektu?
Vyzkoušejte EMULIPS SLIM od českého výrobce. Možnost spolupráce:
www.okg-fit.cz/darzdravi
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.

Přijmeme pracovníka do pneuservisu
v PV. Praxe v oboru výhodou. Nástup
možný ihned. Tel.: 608 824 136.
Přijmeme řidiče na MKD, řp. sk. E.
Tel.: 603 534 795.

Pila Žešov přijme brigádníka.
Kontakt osobně.
Strojírenská firma se sídlem v PV hledá opraváře zemědělských strojů, zámečníky, svářeče. Možno i brigádně.
Tel.: 603 274 269.
Hledáme spolupracovníky do nového
týmu pojišťovny KOOPERATIVA.
Nabízíme zajímavou práci na IČ v oblasti komplexního pojištění osob a firem. Lidická 38, Prostějov, tel. 777 164
309, www.kooperativa-prostejov.cz
10.000 Kč týdně, 603 300 574.
Nabízím práci lidem s obchodní zkušeností. Nejde o dealer, poj., ani podomní prodej. Výrazné příjmy. Tel.:
605 247 968.

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.
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.

VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.
SMS PŮJČKA
Zašlete SMS: PV, jméno, příjmení
rč, výši příjmu, kolik chcete
půjčit. Ozvu se Vám a řeknu,
zda mohu půjčit. OSVČ, důchodci
a zaměstnaní. 775 709 579.
BEZ POPLATKŮ.
Jste v koncích? Nabízíme nebankovní
hypotéky od 200 tis. Kč. Úrok 5,9%
ročně. Výplata do 48 hodin! Bonus –
kreditní karta zdarma. Kancelář Olomouc. Tel.: 731 735 891.
Úvěry na byty a nemovitosti na světové úrovni od přímého poskytovatele. Máme pro vás řešení na vaše finanční problémy. Bez registru, bez
příjmu. Tel.:774 664 892.
Na zást. soukr. inv. Tel.: 739 905 611.
Půjčka na směnku. Tel.: 731 242
729.
Pozor, žhavá novinka! Nebankovní
úvěry od přímého poskytovatele,
bez registru, bez příjmu. Tel.: 608
134 329.
Dlouhodobé nebankovní úvěry, vyplatíme exekuce, konsolidace.
Kompletně vám odlužíme vaši nemovitost, bez prokazování příjmu.
Tel.: 777 095 442.
WWW.VYPLATIMEDLUHY.CZ ,
T: 731 231 318.
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.
Nebank. půjčky do 100.000 Kč bez
prokazování příjmu, 731 128 385.

Pozor!!! PŮJČKY!!! Pozor!!!
Neplaťte žádné poplatky předem,
nevolejte na žádná podvodná čísla
začínající 900! Pobočka Prostějov,
tel.:777 910 973,www.diravpenezích.cz
SPOLEHLIVÁ PŮJČKA ZAMĚSTNANCŮM A DŮCHODCŮM. Půjčíme až 2 mil Kč bez nahlížení do reg. Volejte t.: 737 610
839.
Dobře dostupné nebankovní půjčky! Výše dle Vaší možnosti. Odmítli Vás v bance? 604 430 422.

přivýdělek,

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.

finance

různé

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

Dne 21. září 2010
oslaví své krásné
95. narozeniny
paní Kristýna PAVLÍČKOVÁ
z Hamer.
Hondě, štěstí, zdraví
a spokojenosti ji touto
cestou přejí dcera, vnoučata
a pravnoučata.

Hledám učitele němčiny pro pokročilé - studium a konverzaci. Tel.: 720
656 446.
MÖLLTAL – Rakousko, 28. –
31.10.2010 - 3 dny lyžování na ledovci. CK Mini trans a Svaz lyžařů.
Inf a přihl. OS ČSTV Česká 15, PV.
Po a stř. 13.30 – 15.30 hod. Tel.: 671
104 776 (kdykoliv). Zábavný program (Laufer, Pitkin).
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služby

prodám

oznámení

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.

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

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

Prodám brambory na krmení. Cena
300 Kč/q. Tel.: 731 209 035.

Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně. Prostějov 604 389 367.

Prodám slivovici – švestka, balení
0,75l. rok 2009 cena 250Kč. Prostějov 776 26 86 57

Provádíme dokonalé strojové čištění
sedacích souprav a koberců. Milan
Revay, tel.: 582 38 23 25, 604 43 93
02.

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.

BAR HERNA JOKER ,
Kostelecká 39, PV
NABÍDKA AKCÍ:
22.9. středa Vodka + energy drink 40 Kč
24.9. pátek Becher + tonic 35 Kč
29.9. středa Tequila 30Kč
1.10. pátek Absinth 35 Kč
6.10. středa Fernet + tonic 30 Kč
8.10. pátek Rum + kofola 30 Kč
13.10. středa Pivo Holba
(každé 3 = plechovka zdarma)
15.10. pátek Jack Daniels 40 Kč
Dále nabízíme: stolní fotbálek, šipky,
Digi-sportovní přenosy, juke- box.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

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.
Čištění hrobů z terasa - přebroušením přímo na místě. Tel.: 721 817 009
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
Provádím malířské, zednické, obkladačské práce a nivelace podlah. Tel.:
775 288 421.
Vodo-topo.plyn a veškeré vodoinstalatérské práce, 608747788.
PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8 000 Kč. Tel: 605 254 131.
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.
Stolařství Filouš
Tel.: 605 90 50 87
Vyrábíme:
- kuchyně
- vestavěné skříně
- posuvné dveře
- schody
- nábytek ze dřeva
- opravy starožit. nábytku
Doučím ČJ na ZŠ. Tel.: 776 002
688.
Zednické práce od A do Z.
www.matovcik.cz, 602 941 681.
Malířské a natěračské práce i s
úklidem. Zn. Levně. T. 777 818
463.
Údržba a práce na zahradě, hrabání
listí, pletí záhonů, osazování, zástřih
živých plotů i keřů a dřevin, sečení i
křovinořezem. Rychle, kvalitně.
Tel. 737 867 950.
Renovace, opravy čalouněného
nábytku. Tel.: 608 938 178.
Provádíme montáž a instalaci satelitní sestavy Digi TV. Tel.: 722 905
902.
Pletené svetříky pro chlupaté mazlíky. Ruční práce. Zn. Velikost není
problém, oblečeme i ty nejmenší!
Prostějov, tel.: 606 166 853.
Malá stavební parta provádí práce
všeho druhu, zámková dlažba, fasády, ploty, omítky a to vše rychle,
levně, kvalitně. Kontakt: 721 548
304, 582 334 689.
Pomůžu s drobnými pracemi v domácnosti, úklid, žehlení atd. Solidnost, ochota, diskrétnost zaručena.
Jen PV. Tel.: 731 416 716.
Odvoz fekálií,
čištění kanalizace a odpadu.
Svoboda 774 368 343.

zvířata
Našel se toulavý kocour bílo – zrzavé
barvy, s modrým obojkem. Info na
tel.: 774 09 10 87.

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

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.
ZAHRADNICTVÍ DRŽOVICE
nabízí:
Krouhané a hlávkové zelí, cibuli a
brambory na uskladnění, česnek a
jiné vypěstované produkty. Pracovní
doba: Po – pá: 8.00 – 16.00. So 8.00
– 12.00 nebo dle domluvy na tel.č.
737 681 404 pí. Krčmářová.
Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/99 Kč. Objednávky
na tel.: 777 936 723.

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
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

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

auto - moto
SOBRA – AUTO.CZ, Žeranovská 3,
PV, Tel.: 608 93 30 33, 582 331 800.
Provádí veškeré opravy vozidel, diagnostika, ME a TK, náhradní díly –
prodejna, PNEUSERVIS.
Koupím Škoda Octavia, Fabia,
uvítám 1. majitele, TDi i LPG, není
podmínkou. Tel.: 731 164 916.
Koupím Škoda Felicia, jakýkoliv
stav 1,3 i 1,9D. Tel.: 603 710 012.
Prodám os. vozidlo Renault Laguna
1,8 HDI, přebudováno na LPG.
Komfortně vybavené, po 1. majiteli.
Rok výroby 2002. Cena 100.000 Kč.
Kontakt: 777 582 980.
Prodám zimní sadu kol. Pneu 4ks SP
Winter Sport M2 DUNLOP
165/70R13 79Q, vzorek 6,5 - 7mm +
4 ks plechové disky 4 x 100, cena
1.900 Kč. Prostějov. Tel.: 777 862
510.
Prodám skútr zn. Kingway 50. Nový
– nejetý. Velká sleva. Tel.: 728 771
723.

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

Řádková inzerce, cyklosport

20. září 2010
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Pořadatelé Memoriálu Otmara Malečka jsou i přes trable s počasím spokojeni.
Jedenáctý ročník se vydařil, říkají

vzpomínáme

Petr Šrámek: „Déšť? Jediným řešením je velodrom zastřešit...“

S bolestí v duši vzpomínáme
denně na naší dceru,
paní MUDr. Milenu
PROKEŠOVOU
roz. Kalčíkovou,
která nás tragicky opustila
21.9.2008.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče a bratr.

Dne 17.9.2010
by se dožila 56 roků
paní Eva KOŘÍNKOVÁ
z Čechovic.
S láskou vzpomíná
dcera a syn s rodinami.

Právě dnes vzpomínáme
nedožité 75. narozeniny
paní Marie KREJSOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná dcera
Jana s rodinou.

Dne 22. září 2010 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Aleny CRHONKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Alena s rodinou.

PROSTĚJOV - Jak jsme
slíbili, tak i činíme. Na
stránkách Večerníku, který
se stal mediálním partnerem
letošního, v pořadí již
jedenáctého ročníku Grand
Prix Prostějov 2010, nebo
chcete-li „Memoriálu
Otmara Malečka“, který
se konal poslední srpnový
pátek na velodromu Za
Kosteleckou ulicí, dostává
prostor avizované ohlédnutí.
V jeho úvodní části (ty další
přineseme postupně
ně v
příštích vydáních
- pozn.red.) jsme
vyzpovídali
zástupce
jednoho
z
pořadatelských subjektů
Petra Šrámka, předsedu
SKC Prostějov. „Po stránce
sportovní dopadly závody
velmi dobře, po stránce
organizační, nebýt toho deště,
taky,“ svěřil se svými pocity
v současnosti první muž
prostějovské cyklistiky.
„Zdá se to sice zvláštní, říct, že
akce dopadla dobře, když se
celé odpoledne nejezdilo, ale
já si opravdu myslím, že jsme
pro uskutečnění závodů udělali
vše, co bylo v našich silách a
následný večerní či skoro noční
program, jenž sice proběhl ve
zkráceném harmonogramu, vše
příznivcům, kteří měli trpělivost,
vynahradil. Myslím, že těm, co
tu výdrž měli, se to líbilo,“ uvedl
Petr Šrámek. Nejvíce jej mrzely
zrušené disciplíny mládežníků.
„Zveme mladé naděje na tyto
závody zejména z důvodu, aby
viděli, jak jezdí evropská špička

a nasáli atmosféru podobného
podniku. To nám letos déšť
překazil, stejně jako sprinterské
souboje, což je velká škoda,
neboť do Prostějova dorazila
výborná konkurence z Polska,
Švýcarska i dalších zemí. Vše
se muselo vtlačit do keirinu,
klasický sprint neproběhl.
Další program už se odjel,
sice s velkým zpožděním, ale
zaplaťpánbů za to,“ oddechl
si těsně před půlnocí, kdy
závodníci opouštěli velodrom
Šrámek, který se vzápětí
Šrá
přiznal, že v něm v jednu
přiz
chvíli byla malá
dušička.. „Už jsem si
myslel, že se letošní
memoriál neodjede...
Náhradní plán sice počítal
s přesunutím na sobotu, ale u
něj visel velký otazník, jak to
bude se startem zahraničních
jezdců, neboť řada z nich měla
domluvený další program. Asi
by se to odjelo, ale startovní pole
by nejspíš prořídlo. Lepší to
bylo takhle.“
Opět se totiž potvrdilo, že
pořekadlo „všechno zlé, je
pro něco dobré“, má svoji
pravdivost. Zhruba dvě stovky
cyklistický přívrženců si
tak nakonec užili atraktivní
podívanou za umělého
osvětlení, což „Memoriálu
Otmara Malečka“ dodala pro
letošek zvláštní a ojedinělou
atmosféru. „Měli jsme to
naplánované tak, že poslední dva
závody by se jely už za umělého
osvětlení, neboť to je skutečně
divácky velmi atraktivní, takto
jsme tak odjeli celý mužský
program a myslím, že kulise to

opravdu jen prospělo,“ pousmál
se P. Šrámek. „Je však škoda,
že spousta diváků právě kvůli
počasí na velodrom nedorazila.
To mě mrzí snad ze všeho nejvíc.
Zájem příznivců před letošním
ročníkem byl totiž velký. Volali
nám z Litovle, Olomouce,
Zábřehu, Šternberku, za
Lojzou Kaňkovským dokonce
dorazily dokonce dva plné
autobusy s bubny, ale po
několikahodinovém čekání to
většina z nich vzdala a odjela
domů. Málokdo věřil, že se
počasí umoudří a závody se
pojedou. Bohužel s tím ovšem
nemůžeme nic dělat. Jediným
řešením je velodrom zastřešit...,“
řekl s potutelným úsměvem šéf
prostějovského cyklistického
oddílu, moc dobře si vědomý,
že tato myšlenka je obzvlášť v
současné době utopií...
Mezinárodní klání „Grand Prix
Prostějov“ byl pro rok zařazen
do kategorie „UCI 2“, což se
stalo vůbec poprvé v historii
tuzemských dráhových závodů.
A organizátoři se netají tím, že
ani v této společnosti nevidí
svoji konečnou! Už příští rok
chtějí poskočit opět o kategorii
výš. Jak k tomu přispěl letošní
ročník? A nemohou problémy s
počasím tyto snahy zhatit? Tyto

DOSTAL DÁREK. Bezprostředně po slavnostním vyhlášení vítězů letošního ročníku „Memoriálu Otmara Malečka“ předal předseda
SKC Prostějov Petr Šrámek Aloisi Mačákovi, náměstkovi hejtmana
Olomouckého kraje a zastupitelovi města Prostějova, zlatou sponu s vyrytým
nápisem oddílu SKC Prostějov.„Vztah našeho klubu s ním a vzájemná spolupráce je na výborné úrovni. Pan Mačák je velký fanoušek sportu a nám nabízí
velkou pomoc finanční i organizační,“ sdělil Šrámek. Foto: Zdeněk Pěnička
otázky napadly asi každého...
„Myslím si, že nic podstatného
se směrem k našim jednáním o
podobě dalšího ročníku neudálo.
Spíše si myslím, že hodnocení
bude pozitivní, neboť i ty potíže
s deštěm závody proběhly, navíc
v dobré atmosféře a za vysoké
sportovní úrovně,“ zůstal před
letopočtem 2011 optimistou
Petr Šrámek, jenž poděkoval
všem, co se na organizaci
a samotném uspořádání
jedenáctého ročníku podíleli.
„Bez finanční podpory Českého

svazu cyklistiky, Olomouckého
kraje a města Prostějova
bychom na takovou parádu
nemohli ani pomyslet. Velké
poděkování patří i náměstkovi
hejtmana Olomouckého kraje
Aloisi Mačákovi, který jako
již tradičně převzal nad akcí
záštitu,“ dodal Šrámek. V ýtěžek
z dobrovolného vstupného
a tomboly pak organizátoři
stejně jako v minulých letech
věnovali onkologickému
oddělení Fakultní nemocnice v
Olomouci.
-pk-

Obchodní partneři SKC Prostějov

Memoriálem cyklistický víkend neskončil

Dne 24. září 2010,
by se dožila 60 let
paní Alena POLÁKOVÁ
z Prostějova.
A dne 5. října uplynou smutné
2 roky od jejího úmrtí.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Dcera Jana a syn Radek
s rodinami

Dne 22. září 2010
by se dožil 55 let
pan Jan MAREŠ
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.
Děkuje manželka Marie,
syn Jan a dcera Monika
s rodinou.

Dne 23. září 2010
vzpomeneme smutné 12. výročí
od úmrtí
pana Karla MRÁZKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Dne 23. září 2010
si připomeneme 20. smutné
výročí úmrtí
pana Jaroslava KVAPILA
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku děkuje
a nikdy nezapomene rodina
Kvapilova a Nedvědova.

Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 18. září 2010 jsme
vzpomenuli nedožitých 90 let
pana Oldřicha ZATLOUKALA
ze Štětovic.
S láskou vzpomínají dcery
Dana a Liba s rodinami.

Dne 22. září 2010
by se dožil můj manžel
pan Karel POŘÍZKA
z Prostějova 68. roků.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Hana a synové
Karel, Petr a Pavel s rodinami.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
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Kdo v srdci žije, neumírá …
Naši rodiče Květoslava
a Vladimír JELÍNKOVI
by se v letošním roce dožili
90. let.
S láskou na ně vzpomínají
dcery Vlaďka, Dana a Květa
s rodinami.

Na velodromu se rozdělovali seniorské medaile,
o body do Českého poháru bojovali mládežníci
PROSTĚJOV - O posledním srpnovém víkendu
po pátečním večeru, který
patřil evropské elitě v rámci Grand Prix Prostějov
„Memoriál Otamara
Malečka“, zaplnili prostějovský velodrom ryze
nejlepší tuzemští jezdci a
mládežníci.
Nejdříve přišel na řadu hlavní program, kterým bylo
Mistrovství České republiky v keirinu a madisonu
- bodovacím závodě dvojic
mužů. Ve větrném a oblačném počasí se na start
mistrovského závodu
v keirinu postavilo
celkem čtyřiadvacet
závodníků, z nichž
do finálové jízdy vykrystalizovalo přesně
šest sprinterů Dukly
Brno, aby tak potvrdili specializaci i suverenitu v
českých vodách a disciplínu
očekávaně opanovali. První
místo obhájil Tomáš Bábek
před Denisem Špičkou a
Adamem Ptáčníkem. Na
čtvrté příčce se umístil exprostějovský jezdec Filip
Ditzel, který je taktéž členem
brněnského oddílu. Na pátém a šestém místě se skončili Karel Matějka a Luboš
Vojta. Skutečnou dominanci
brněnského Dukly pak stvrdil
Martin Feiferlík prvenstvím
ve finále „B“.
Stejně tak, jako se očekávala
suverenita brněnské Dukly
v keirinu, tak i v madisonu
nikdo nečekal vítězství někoho jiného, než závodníka
oblékajícího dres Dukly
pražské. A tak zvítězilo duo
Milan Kadlec s Aloisem
Kaňkovským, před týmovými kolegy Hochmannem

s Bláhou a Dostálem
s Vendolským.
Junioři, kadeti a žáci změřily své síly v omniových
disciplínách. V žákovské
kategorii, kde startují žáci společně s kadetky, se
dobře uvedla Kateřina
Uhrová, která po delší
tréninkové odmlce způsobené zdravotními problémy obsadila čtvrté místo.
Kategorii kadetů opanovali domácí borci prostějovského SCM. Na prvním
místě se umístil Ondřej

Ponikelský,
klubově
člen Mapei
c y k l o
Kaňkovský,
před týmovým kolegou
Luďkem Lichnovským a
Tomášem Heřmanovským
z TJ Uničov. V juniorské
kategorii skončil za prvním
Davidem Rajsem z Plzně
na místě druhém závodník
SKC Prostějov Jakub Filip
a slovenský reprezentant
Filip Taragel.
V závěrečný den nabitého
cyklistického programu na
konci srpna se mládežníci
utkali v rámci omnia dvojic.
Mezi žáky dosáhla na druhé místo Kateřina Uhrová
společně s Luďkem Heliem
z Mairacing team Kroměříž,
když suverénními vítězi se
stala pražská dvojice Skaloš

VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY MUŽŮ,
PROSTĚJOV, 28. SRPNA 2010
MADISON - bodovací závod dvojic: 1. Kadlec Kaňkovský (ČR), 2. Bláha - Hochmann, 3. Dostál Vendolský (všichni Dukla Praha)
KEIRIN - jednotlivci: 1. Bábek, 2. Špička, 3. Ptáčník, 4.
Ditzel, 5. Matějka, 6. Vojta (všichni ASO Dukla Brno)

- Fanta a na místě třetím
se umístili rovněž pražští
cyklisté Šipoš s Bečajem.
V kadetech potvrdili dobrou
formu olomoučtí talenti
Ponikelský s Lichnovským,
jenž zvítězil před další dvojicí
domácích závodníků Malec
- Heřmanovský. Na místě
třetím se pak umístily závodnice pražské Dukly Záleská
- Labáková. V juniorech
vybojovala první místo smíšená dvojice SKC Prostějov
a Dukly Praha Jakub Filip
- František Sisr, před plzeňskou dvojicí
j Rajs - Rubáš a
dalším
smíšeda
ným
ný duem, tentokrát
tok pražské a
brněnské
Dukly
brn
Mráček
- Kraus.
Mr
„Myslím,
že or„M
M
Mys
ganizačně
jsme
ganniz
jak
šamj
pionát
mužů, tak
i Český
pohár
mládeže
zvládli.
Díky
zvl
podpoře Města Prostějov,
Olomouckého kraje a dalších
našich partnerů proběhly závody naprosto bezchybně. Po
pátečním dešti se nám také
vyčasilo a absolvovali jsme
vše, co bylo naplánováno,“
uvedl spokojený Petr Šrámek,
předseda pořádajícího oddílu
SKC Prostějov. „Mistrovství
republiky mělo podobně jako
Memoriál Otmara Malečka,
jenž mu předcházel, taktéž
skvělou sportovní úroveň.
Kvalitní výkony byly vidět
také v mládežnických zápoleních,“ dodal Šrámek.
Jeho slova potvrzuje skutečnost, že Český
svaz cyklistiky svěřil
Prostějovu další vrcholný
podnik. Aby toho nebylo
málo, už tuto sobotu 25.
září 2010 se na prostějovském velodromu Za
Kosteleckou ulicí uskuteční další Mistrovství České
republiky v Madisonu
- bodovací závod dvojic,
tentokrát v kategorii kadetů a juniorů. Startuje se ve
13 hodin, tak přijďte!
-pk-

výsledky Českého poháru mládeže
v omniu, Prostějov, 28.-29. 8. 2010
Junioři: 1. Rajs (TJ ZČE Cyklistika Plzeň), 2. Filip (SKC
Prostějov), 3. Taragel (Slovensko), ... 14. Wagner (SKC
Prostějov)
Junioři - dvojice: 1. Sisr - Filip (ASC Dukla Praha/SKC
Prostějov), 2. Rajs - Rubáš (TJ ZČE Cyklistika Plzeň),
3. Mráček - Kraus (ASO Dukla Brno/Dukla Praha), ...
5. Cetkovský – Wagner (ASC Dukla Praha/SKC Prostějov)
Kadeti - jednotlivci: 1. Ponikelský, 2. Lichnovský (oba Mapei
cyklo Kaňkovský), 3. Heřmanovský (TJ Uničov), 4. Malec,
10. Křivánek, 14. Čech, Hnízdil (všichni SKC Prostějov)
Kadeti - dvojice: 1. Ponikelský - Lichnovský (Mapei cyklo Kaňkovský), 2. Heřmanovský - Malec (TJ Uničov/SKC
Prostějov), 3. Záleská - Labáková (ASC Dukla Praha), ...
7. Křívánek - Hnízdil (SKC Prostějov), 8. Šorm - Čech (TJ
Kovo Praha/SKC Prostějov)
Žáci+kadetky - jednotlivci: 1. Fanta (TJ Cykloprag), 2.
Skaloš (TJ Kovo Praha), 3. Hynek (Mapei cyklo Kaňkovský),
4. Uhrová, .. 18. Oříšek, Mráčková (všichni SKC Prostějov)
Žáci+kadetky - dvojice: 1. Skaloš - Fanta (TJ Kovo Praha/
TJ Cykloprag), 2. Uhrová - Helis (SKC Prostějov/Mairacing
team), 3. Šipoš - Bečaj (CK Bítovská/TJ Cykloprag), ..
7. Mráčková - Hájková (SKC Prostějov/TJ Favorit Brno),
10. Trávníček - Oříšek (TJ ZČE Cyklistika Plzeň/SKC
Prostějov).
-pk-

6 roþ. Cyklistický závod škol
o pohár mČsta ProstČjova.

PoĜadatel:

SKC-ProstČjov (cyklistický klub)
firma: Václav Répal
MAWS - PVs.r.o
Dopp Bodihoštß s.r.o
SPORTCENTRUM – DDM ProstČjov

Vedoucí þinovník:

Mgr. VaþkáĜ Vladimír (mistr svČta) 777 033 462
Šrámek Petr (pĜedseda klubu)
777 337 368
Ejem Petr
608 111 622
Ondra Hnízdil
603 327 490
závod bude dokumentován ProstČjovskou kabelovou televizí
pro závodníky zajišĢuje firma NUTRIPRODUCT
ejator@seznam.cz, budeme vdČþni – vše se urychlí
24.9.2010. Bedihoštß- na okruhu Jiráskova – Komendova – Zátiší.
u místního vlakového nádraží
Registrace od 8hod.
Start
v 9hod.
jakékoliv fungující kolo (silniþní, horské, po tátovi i mámČ),
bezpeþnostní pĜilba a chuĢ závodit.
dČvþata D1 - 4a5tĜída
chlapci CH1 - 4a5tĜída
D2 - 6a7tĜída
CH2 - 6a7tĜída
D3 – 8a9tĜída
CH3 - 8a9tĜída
prvních pČt závodníkú v každé kategorii bude ocenČno - pohár
a medaile pro tĜi nejlepší + cukrovinky, vše po ukonþení závodu,
cca 11hod.
u každého smíšeného družstva jedné školy
(D1,D2,D3,CH1,CH2,CH3) se bude sþítat nejlepší umístČní dvou
jednotlivcĤ v každé kategorii, celkové vyhlášení a pĜedání hlavní
ceny:6roþ. Poháru mČsta ProstČjova – v11.30hod

OrganizátoĜi závodu:

Obþerstvení:
PĜihlášky:
Datum a místo konání:

Podmínka úþasti:
Kategorie:

Hodnocení:

Hodnocení ŠKOL:

Doporuþení:

postavit do závodu co nejvíce družstev i jednotlivcĤ minimálnČ dva v každé kategorii,

kontakty : sportovní manager - Vladimír VaþkáĜ 777033462
pĜedseda klubu – Petr Šrámek 777337368
email : skcpv@seznam.cz

marketingový manager - Petr Ejem608111622
místopĜedseda klubu - ing. Vladimír Zatloukal 604222241
www.skcprostejov.cz

Házená

20. září 2010

O

22-23

N
NADCHÁZEJÍCÍM VÍKENDU SE ROZTOČÍ KOLOTOČ NIŽŠÍCH HÁZENKÁŘSKÝCH SOUTĚŽÍ S TOTOŽNÝM REGIONÁLNÍM OBSAZENÍM - KOSTELEC NA HANÉ BRÁZDÍ PRVOLIGOVÉ, SOKOL II. PROSTĚJOV DRUHOLIGOVÉ VODY
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Tak a je to tady. Letní přestávka
utekla doslova jako voda a po
Extralize se o slovo hlásí i nižší
házenkářské soutěže. Prostějovský
region vstupuje do nadcházejícího
ročníku 2010-2011 v totožném
obsazení. Zatímco tým TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK se chystá
na vystoupení v prvoligovém
rybníčku, výběr TJ Sokol II.
Prostějov musí absolvovat další
představení v druholigových
vodách jihomoravské skupiny.
Obhajovat přitom budou takřka
shodné pozice. Prvoligový
Kostelec na Hané skončil v
uplynulé sezoně pátý, Prostějov
ve druhé lize obsadil šesté místo. A
právě za boji obou těchto mužstev
v předchozím ročníku se ještě
předtím, než odstartují úvodní
boje nové sezony, ohlédneme v již
dříve avizovaném hodnocení. To
se nese v obdobném duchu jako
v letech minulých. Že by sezona v
podání prvoligového Kostelce na
Hané či druholigového Prostějova

byla na nějaké juchání, to se říct
nedá, o zklamání však také nemůže
být ani v jednom případě řeč. A tak
pokud bychom si měli vypomoct
známkováním jako ve škole, byl
to lepší průměr. Kostelečtí pátým
místem potvrdili, že patří do první
poloviny druhé nejvyšší soutěže,
Prostějov zase ukázal, že po
sestupu má na čem stavět a šestá
příčka obrozeného mužstva není
úplně k zahození, byť do ideálu to
mělo daleko...
Nyní je otázkou jak se zástupci
klubů, trenéři i samotní hráči
činili přes léto a jakou budoucnost
svým příznivcům nalinkují. Podle
stanovených cílů a jednotlivých
hlasů, ať už z Kostelce na Hané
či z prostějovské Studentské
ulice to však vypadá, že vše
má pokračovat v dosavadních
zaběhnutých kolejích. Ale kdo ví,
sport - házenou nevyjímaje - už
ve své historii připravil nejedno
překvapení, tak třeba bude v
nadcházejících měsících na území

Prostějovska hodně veselo...
V každém případě ze svého
spánku se probudilo sportovní
odvětví, které bezesporu patří
k nejoblíbenějším kolektivním
kláním v hale na světě. Dámy
a pánové, zbystřete pozornost
- nastává čas házené! A
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto největší regionální
týdeník, u toho samozřejmě
nemůže chybět, tudíž vám na
stránkách budeme přinášet
veškeré
zpravodajství
z jednotlivých utkání či
aktuální informace z tábora
jmenovaných celků. Servis s
názvem „HÁZENKÁŘSKÁ
SEDMIČKA“ startuje.
Vše podstatné najdete nejen
na této dvoustraně, ale také na
straně 25. Všem házenkářským
přívržencům a našim čtenářům
přejeme kvalitní počteníčko,
regionálním zástupcům pak
hodně štěstí v jejich snažení na
palubovkách.
Petr Kozák

Ohlédnutí za soutěžním ročníkem 2009-2010 v podání TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

„Páté místo je slušné, ale kluci
měli i na víc,“ shodli se činitelé
KOSTELEC NA HANÉ Prvoligové házenkářské družstvo
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
sehrálo v uplynulé soutěžní sezóně
celkem dvaadvacet zápasů, v nichž
dosáhlo na pouhých osm vítězství,
hned sedm remíz a připsalo si také
stejný počet prohraných utkání.
Celkový zisk bodů tudíž činil
třiadvacet, což v koneční tabulce
1. ligy ČR stačilo na 5. místo.
„Předsezónní ambice vedení se
nenaplnily. Družstvo získalo dvě
posily a očekával jsem tak umístění
mezi nejlepší trojicí. Páté místo
je určitým zklamáním, ale při
podrobnějším rozboru situace se
jeví jako přijatelné,“ sdělil Petr
Kudláček, předseda kosteleckého
házenkářského oddílu.
Při pohledu do statistik uplynulé
sezony snadno zjistíme, že v tabulce
pravdy nezískal tým Kostelce ani bod,
naopak se zhoršil o jeden bod. Skóre
594:610 také není zrovna lichotivé.
V tabulce vstřelených branek si
Kostelečtí polepšili oproti předchozí
sezóně o pětatřicet branek, v počtu
inkasovaných branek si naopak
pohoršili o osmadvacet gólů. Co se
týče disciplíny, v součtu obdrželo
mužstvo celkem 222 trestných minut
a jednu přímou diskvalifikaci (Čech).
V kádru družstva se vystřídalo
dohromady jednadvacet hráčů:
Brankáři: Kaláb, Varha, Navrátil a
Zacpal. Křídla: Vasyliev, J. Grepl,
Čech, Vymětal, L. Chalupecký
a M. Grulich. Spojky: M. Grepl,
T. Grulich, Kosina, Paták, Petr,
Švec, Varhalík, Zajíček a pivoti: I.
Chalupecký, Jurka, Ševčík
Počet zápasů/vstřelené branky:
Jurka 22/120, Kosina 22/113, Paták
21/84, Varhalík 20/70, T. Grulich
9/43, M. Grulich 17/32, Ševčík
18/29, Čech 22/27, Zajíček 12/24,
Vasyliev 10/21, Vymětal 17/16,
Grepl 18/9, I. Chalupecký 19/4, L.
Chalupecký 9/2.
Počet zápasů/trestné minuty:
Jurka 22/46, Paták 21/42, Kosina
22/34, Vymětal 17/32, Ševčík
18/26, R. Grulich 9/8, I. Chalupecký
19/8, Varhalík 20/6, M. Grulich
17/6, Vasyliev 10/4, Petr 5/4, Čech
22/2 – 1x D, L. Chalupecký 9/2,
Švec 9/2.
„Zadaný úkol před sezónou, který
stanovil, aby se družstvo umístilo v
horní polovině tabulky a vyhnulo
se tak bojům o záchranu, byl
jednoznačně splněn. Třetí sezónu v
prvoligové soutěži můžeme brát jako

starousedlíci a určitě jsme si vydobyli
respekt u soupeřů. Zdá se tedy, že z
pohledu trenéra panuje spokojenost,
ale k pravdě to má daleko,“ ohlédnul
se za vystoupením v dnes již minulé
sezónaAlois Jurík, kouč kosteleckých
házenkářů. Ten si dále posteskl:
„Různorodost kvality hráčského
kádru je zřejmá a pokud vypadne
některý hráč základní sestavy pro
nemocnebozranění,taksetookamžitě
projeví. Celou podzimní část soutěže
chyběli Tomáš Gulich a Vasyliev a
teprve zhruba v polovině podzimní
části naskočil Vymětal. Ovšem to, co
mě nejvíc irituje, je tréninková účast.
Vím, že studijní, pracovní a rodinné
problémy jsou velice závažné, ale
taky vím, že v tomto mají hráči
rezervy. Je problém něco natrénovat,
když dvakrát v týdnu je tak pět šest
hráčů na tréninku a v pátek, když
přijdou všichni, místo toho, abychom
ladili tréninkovou náplň na soupeře,
musíme dělat základní věci, jako jsou
přihrávky a střelba, není to dobré....
Výkaz práce trenéra to jasně dokazuje
a většinou jsem si na tréninku připadl
jako trenér dorostu či ´béčka´! Hráči
si musí sáhnout do svědomí, protože
ze vzpomínek se první házenkářská
liga hrfát nedá! A pokud nebudou
kvalitněji trénovat, tak úpadek kvality
hry je nadohled,“ varuje Jurík. Ve
chvíli, kdy tato slova pro Večerník
říkal, ještě ani netušil, jak brzy se
přiblíží jejich naplnění... Alespoň
bilance přípravných zápasů se k tomu
naklání.
Při zhodnocení herních činností
Jurík poznamenal: „S obrannou
fází družstva jsem spokojen. V
prvoligové soutěži jsme měli čtvrtou
nejlepší obranu a nebýt zbytečného
excesu s Bystřicí pod Hostýnem,
mohlo to být ještě lepší. V podzimní
části soutěže jsme praktikovali
obranu 1-5 s Martinem Grulichem
na hrotu, v jarních odvetách jsme
při neúčasti tohoto hráče preferovali
obranu 0-6, kdy Ševčík s Jurkou
dominovali na jejím středu. Tyto dvě
varianty obranného systému máme
zažité a dá se říct, že splňují mojí
představu. Jediný problém jsem viděl
v nedostatečné fyzické kondici, která
ale byla ovlivněna neúčastí hráčů na
tréninkových jednotkách. S útočnou
fází jsem spokonej na padesát
procent. Devátý útok v soutěži jasně
dokazuje, že tady máme obrovské
rezervy. Největší výhrady mám pak
ke hře spojek. Jakmile hráči přestali
plnit zadané úkoly a začali hrát
sami na sebe, vybíjet se v soubojích
jeden na jednoho, byl problém na

KONEČNÁ TABULKA 1. LIGY ČR 2009-2010
1. HK Královo Pole Brno
22
2. HCB OKD Karviná SCM 22
3. TJ Praha Chodov
22
4. TJ Bystřice pod Hostýnem 22
5. Sokol Kostelec na Hané-HK22
6. Sokol Ostrava
22
7. HC Košutka Plzeň
22
8. Tatran Litovel
22
9. HBC Jičín „B“
22
10. TJ Náchod
22
11. Sokol Nové Veselí
22
12. TJ Fatra Slavia Napajedla 22
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světě. Projevuje se i slabší fyzická
připravenost, která dokazovala jenom
ten fakt, že hráči nemají dostatečně
natrénováno.
Pokud si tedy hráči neuvědomí, že
trénink je základem všeho dění na
hřišti a nezlepší svoji docházku, tak
určitě nedojde k udržení těchto pozic,
které prozatím obsazujeme, nota
bene ani ke zlepšení,“ opětovně zvedl
varovný prst Alois Jurík.
„Obsadili jsme pěkné páté místo a
myslím si, že to je úspěch. Osobně
jsem pomýšlel na umístění na bedně,
ale při takovém počtu zranění, které
nás postihly v podzimní části, je pátá
pozice slušná. Bohužel nám uteklo
hodně bodů zbytečnými remízami.
Sedm nerozhodných výsledků v
jednom soutěžním ročníku je dost
velké číslo,“ řekl při zhodnocení
soutěžního ročníku 2009-2010 Petr
Kudláček. A při obšírnějším pohledu
zpět pokračoval: „Před minulou
sezónou jsme zdvojili posty a
předpokládali jsme, že budeme moci
hrát dobrou dynamickou házenou.
Bohužel se tak nestalo, nehráli jsme na
rychlé protiútoky, očekávali jsme, že s
rychlou spojkou a křídlem budeme
mít možnost rychlých přechodů do
útoku. Zranili se Tomáš Grulich,
Zajíček, Vasyliev, Vymětal, a to byla
pro nás velká ztráta na obou stranách.
Tím se stalo to, že trenér neměl moc
na výběr, musel často improvizovat
v utkáních, hráči z křídla museli na
spojku a naopak, zaskakovali jak se
dalo. Někteří hráči jako třeba Martin
Grulich, David Ševčík nebo Milan
Varhalík, kteří nemohli z pracovních
důvodů trénovat, podávali přesto
excelentní výkony. Je třeba také
říct, že jsme nečekali, že nováčci z
druhé ligy jako Chodov a v minulém
ročníku sestupující Brno budou na
takové dobré úrovni. Nováček prostě
vždycky překvapí. S těmito mančafty
nikdo moc nepočítal. Předpokládal
jsem, že před námi bude Karviná a
Bystřice pod Hostýnem, ale ukázalo
se, že právě Chodov a Brno měla
výborná mužstva,“ uvedl Kudláček.
Radost mu dělá kostelecká parta.
„Soudržnost družstva je velkou
devizou naší házené. Nezaznamenal
jsem vážnější trhliny a spory mezi
hráči, ani směrem k trenérovi. Kluci
táhnou za jeden provaz a pokud
dojde v šatně k nějakým ´žabomyším
válkám´, pak se rychle urovnají.
Stávající kádr zkušených hráčů
postupně doplňujeme mladými hráči,
ať už jsou to naši odchovanci, nebo
posily z Prostějova.“ I šéf oddílu
vytknul hráčům menší trénovanost.
„Morálka v tomto směru skutečně
nebyla zrovna nejlepší. Bohužel hráči
jsou zaměstnaní, studují a musí plnit
na prvním místě existenční úkoly,
mají rodiny a svůj volný čas rozdělují
mezi rodinu a sport. Na tréninku se
scházela jen část kádru, hráči neměli
natrénováno a v podstatě brali z rezerv
minulosti. Všechny tyto vlivy spolu
se zraněními hráčů nakonec vedly
k tomu výkonu, jaký jsme nakonec
předvedli. Přesto si myslím, že sezóna
byla velice dobrá. A to díky tomu,
že naši kluci jsou srdcaři, házená je
pro ně velkým koníčkem, kterému
někteří obětují hodně,“ dodal Petr
Kudláček.
-jap, pk-

„Ze dne na den skončil talentovaný Čech, navíc se zranil Lukáš Chalupecký...,“
hlásí trenér ALOIS JURÍK. Jeho svěřenci v přípravě ani jednou nevyhráli!

KOSTELEC NA HANÉ - Nevyšla
jim ani generálka, když vypadli z
Českého poháru. Během přípravy
na nový soutěžní ročník 20102011 sehráli kostelečtí házenkáři
osm přípravných duelů, avšak
pocit vítězství neochutnali ani
jedinkrát... Není tak divu, že kouč
Alois Jurík, známý to bouřlivák,
bije na poplach. Současně však
nabádá ke klidu. Ví, že pokud
by se jeho svěřencům podařilo
bodovat v úvodním derby na půdě
Litovle, nezdařilá příprava by
byla zapomenuta. Jestliže ovšem
ne, bude mít zkušený lodivod plné
ruce práce, aby mužstvo po všech
stránkách připravil na domácí
premiéru proti Ostravě, která je
naplánována na neděli 3. října.
„Naším cílem je hrát v klidném
středu tabulky, což je i mé zbožné
přání. Důležité bude, vyhnout
se přímým bojům o udržení,“
prohlásil pro Večerník Alois Jurík.
„Letní příprava pro nás dopadla
výsledkově skutečně velmi špatně,“
neschovává se za žádné výmluvy
Jurík. „Takhle jsme na tom ještě
nikdy nebyli, a nic na tom nemění ani
skutečnost, že jsme hráli povětšinou s
extraligovými týmy. To byl totiž můj
záměr. Že byl znát rozdíl v soubojích s
těmito protivníky, je pochopitelné, že
jsme ale nestačili ani na srovnatelné
soky, to se mi pochopitelně nelíbilo,“
hořekoval kouč TJ Sokol Kostelec
na Hané-HK. Jeho svěřenci v
přípravných utkáních padli s
Hranicemi na Moravě, Brnem,

dvakrát s Přerovem, ale i Bystřicí pod
Hostýnem a na nedávném domácím
turnaji také s rezervou Jičína, juniory
Karviné či Šumperkem! Navrch se k
tomu přidala sobotní prohra na půdě
dokoncedruholigovéhoVsetína...„Je
to výsledkové Waterloo...,“ popsal
stav jasně Jurík. Na druhou stranu
pořád to byla jen a pouze příprava.
V zápasech jsme zkoušeli hráče
širšího kádru a málokdy nastoupili
v optimálním složení,“ pokouší
se neztrácet hlavu zkušený trenér.
„Nyní máme do soboty čas, pořádně
se připravit na utkání v Litovli. Když
budeme bodovat, bude vše špatné
zapomenuto,“ burcuje kormidelník
kosteleckých házenkářů. „Na
druhou stranu nesmíme nic podcenit.
Letošní ročník první ligy totiž bude
opět nesmírně vyrovnaný a také
psychicky náročný. Kdo bude
ztrácet doma, dostane se do velkých
obtíží. Oproti předchozí sezoně totiž
sestupují hned čtyři mužstva a to
přímo bez jakékoliv baráže,“ straší
Juríka možný záchranářský boj.
„Tomu se musíme za každou cenu
vyhnout!“
Těsně před startem nové sezony
však pro fanoušky neměl příliš
dobré zprávy. „Nejenom, že skončil
Zajíček a kariéru přerušil Švec,
nečekané osobní rozhodnutí nám
oznámil také Roman Čech, kterého
už prý házená podle vlastních slov
nebaví, má jiné koníčky a s kariérou
končí! Musím říct, že jsem tím byl
upřímně šokován. Jedná se totiž o
devatenáctiletého kluka, který má

navíc velký házenkářský talent...
Jak si to vysvětluji? Řeknu to
obecně asi tak, mladým chybí vůle
a sebeobětování, například už jen v
samotném boji o místo. Vždyť za
dobu, co jsem v Kostelci, už skončili
Zedníček, Rikan, Drčka a teď Čech...
Můžu jen konstatovat, že je mi to moc
líto,“ sdělil Alois Jurík. A nebyla to
jediná smutná zpráva, se kterou se
kouč vytasil. „Dalším nepříjemným
překvapením je vážné zranění Lukáše
Chalupeckého, který si poškodil
koleno, když si natrhl zadní křížový
vaz. Čeká jej operace menisku a
dlouhá rehabilitace, tudíž sezóna
pro něj s největší pravděpodobností
skončila ještě dřív, než vůbec
začala....“
Vypadá to tedy, že kosteleckou
házená nečeká v příštích týdnech a
měsících nic jednoduchého. Jedinou
posilou se totiž stalo litovelské křídlo
Marek Šuba. „Musíme kádr doplnit
z vlastních řad a věřit vlastním
hráčům,“ potvrzuje Jurík, že sahat do
klubové pokladny se nejspíš nebude.
„V podzimní části také odehrajeme
pouze pět zápasů na domácí půdě,
takže bude skutečně důležitý každý
bodík. Přál bych si, aby nastávající
sezona dopadla tak, jako ta předchozí
a my se vyhnuli záchranářským
pracím. Umístění v první polovině
tabulky je mým zbožným přáním,“
zadoufal Alois Jurík.
Obsáhlejší interview s tímto
ostřílenýmlodivodemvámpřineseme
před domácí premiérou jeho svěřenců
v příštím vydání Večerníku.
-pk-

hráčský kádr TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
pro sezonu 2010/2011
Brankáři:
1975
kmenový hráč
1975
kmenový hráč
1986
kmenový hráč
Křídla:
Marek Šuba
1978
kmenový hráč
6 Anatoliy Vasyliev
1983
kmenový hráč
18 Jiří Vymětal
1985
kmenový hráč
10 Martin Grulich
1983
kmenový hráč
Spojky:
19 Marek Grepl
1988
kmenový hráč
Tomáš Grulich
1982
kmenový hráč
99 Jiří Kosina
1989
kmenový hráč
Jan Paták
1986
kmenový hráč
81 Milan Varhalík
1981
kmenový hráč
Pivoti:
Michal Jurka
1978
kmenový hráč
17 David Ševčík
1972
kmenový hráč
Karel Diviš
1975
kmenový hráč
Lukáš Chalupecký
1975
kmenový hráč
Ivo Chalupecký
1977
kmenový hráč
Odchody: Zajíček, R. Čech (oba ukončili aktivní kariéru), Švec (přerušil
aktivní kariéru), Paták (střídavé hostování do Brna)
Příchody: Šuba (přestup z Litovle), Diviš (přechod z „B“-týmu)
12 Tomáš Varha
1 Michal Kaláb
16 Pavel Navrátil

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér:
Alois Jurík
Hrající asistent trenéra: Anatoliy Vasyliev
Vedoucí družstva:
Radek Navrátil
VEDENÍ ODDÍLU:
Starosta TJ:
Petr Kudláček
Jednatel TJ:
Ladislav Hynek
KLUBOVÉ ÚDAJE:
Rok založení:
1958
Barvy: modrá a bílá
Sponzoři: Město Kostelec na Hané, Olomoucký kraj, Semo Smržice, Aquastyl, Česká Asmont, Prostas, Eurovia, obec Sokolská, Peri, Tiskárna Jola

Obchodní partneři TJ Sokol Kostelec na Hané - HK pro sezonu 2010/2011

účastnické pole v 1. lize mužů
8. kolo, sobota 20. listopadu
1. kolo, sobota 25. září
2010, 17:00 hodin: Litovel pro soutěžní ročník 2010/2011 2010, 17:00 hodin: Kostelec
n.H. - Náchod (sobotu
- Kostelec n.H. (rozhodčí:
TJ Bystřice pod Hostýnem
20.11., 17:00, Novotný,
Paululik, Samek), Dvůr
HCB OKD Karviná SCM
Bauer), Litovel - Nové
Králové n. L. - Nové Veselí,
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
Veselí, Bystřice p.H. - PrahaKošutka Plzeň - Ostrava,
HC Košutka Plzeň
Chodov, Šumperk - Košutka
Šumperk - Náchod
Tatran Litovel
Plzeň (neděle 21.11., 10:30),
(neděle 26.9., 10:30),
Sokol Nové Veselí
Karviná SCM - Bystřice
TJ Náchod
Karviná SCM - Ostrava
p. H. (neděle 26.9., 13:00),
TJ Sokol Ostrava
(neděle 21.11., 13:00), Jičín
Jičín „B“ - Praha-Chodov
TJ Praha-Chodov
„B“ - Dvůr Králové n.L.
(neděle 26.9., 17:00)
1.HK Dvůr Králové nad Labem
9. kolo, sobota 27. listopadu
2. kolo, sobota 2. října
HBC Jičín „B“
2010, 17:00 hodin: Ostrava
2010, 17:00 hodin:
TJ Šumperk
- Šumperk, Dvůr Králové
Kostelec n.H. - Ostrava
n.L. - Kostelec n.H. (sobota
(neděle 3.10., 10:30
27.11., 17:00, Jakub Krafka,
hodin, rozhodčí: Pavlíček, Tokoš), 17:00 hodin: Ostrava - Náchod, Jan Krafka), Košutka Plzeň -Jičín
Bystřice p.H. - Šumperk, Litovel Košutka Plzeň - Bystřice p.H., Dvůr „B“ (sobota 27.11., 17:00), Náchod
- Karviná SCM, Náchod - Jičín Králové n.L. - Litovel, Šumperk - Bystřice p.H. (17:30), Praha„B“ (17:30 hodin), Praha-Chodov - Kostelec n.H. (neděle 24.10., Chodov - Litovel (neděle 28.11.,
- Dvůr Králové n.L. (neděle 3.10., 10:30, Martiník, Petruška), Nové 13:00), Nové Veselí - Karviná SCM
13:00), Nové Veselí - Košutka Veselí - Praha-Chodov (neděle (neděle 28.11., 16:30)
Plzeň (neděle 3.10., 16:30)
24.10., 16:30), Jičín „B“ - Karviná 10. kolo, sobota 4. prosince
3. kolo, sobota 9. října 2010, 17:00 SCM (neděle 24.10., 17:00)
2010, 17:00 hodin: Kostelec
hodin: Ostrava - Nové Veselí, Dvůr 6. kolo, sobota 6. listopadu 2010, n.H. - Bystřice p.H. (neděle 5.
Králové n.L. - Náchod, Košutka Plzeň 17:00 hodin: Kostelec n.H. - 12, 10:30, Tokoš, Pavlíček),
- Praha-Chodov, Šumperk - Litovel Praha-Chodov (neděle 7.11., 10:30, Litovel - Náchod, Dvůr Králové
(neděle 10.10., 10:30), Karviná Kramoliš, Paululik), Bystřice p.H. n.L. - Košutka Plzeň, Šumperk
SCM - Kostelec n.H. (neděle 10.10., - Ostrava, Litovel - Košutka Plzeň, - Nové Veselí (neděle 5.12.,
13:00, Kosa, Švidernoch), Jičín „B“ - Náchod - Nové Veselí (17:30), 10:30), Karviná SCM - PrahaBystřice p.H.
Šumperk - Jičín „B“ (neděle 7.11., Chodov (neděle 5.12., 13:00),
4. kolo, sobota 16. října 2010, 10:30), Karviná SCM - Dvůr Jičín „B“ - Ostrava (neděle 5.12.,
17:00 hodin: Kostelec n.H. - Králové n.L. (neděle 7.11., 13:00)
17:00)
Nové Veselí (neděle 17.10., 10:30, 7. kolo, sobota 13. listopadu 2010, 11. kolo, sobota 11. prosince
Smékal, Steiger), Litovel - Jičín 17:00 hodin: Ostrava - Litovel, 2010, 17:00 hodin: Ostrava „B“, Bystřice p.H. - Dvůr Králové Dvůr Králové n.L. - Šumperk, Dvůr Králové n.L., Košutka Plzeň
n.L., Náchod - Košutka Plzeň Košutka Plzeň - Karviná SCM, - Kostelec n.H. (Kozler, Mošna),
(17:30), Praha-Chodov - Ostrava Praha-Chodov - Náchod (neděle Bystřice p.H. - Litovel, Náchod
(neděle 17.10., 13:00), Karviná 14.11., 13:00), Nové Veselí - - Karviná SCM (17:30), PrahaSCM - Šumperk (neděle 17.10., Bystřice p.H. (neděle 14.11., 16:30), Chodov - Šumperk (neděle 12.12.,
Jičín „B“ - Kostelec n.H. (neděle 13:00), Nové Veselí - Jičín „B“
13:00)
(neděle 12.12., 16:30)
5. kolo, sobota 23. října 2010, 14.11., 17:00, Točík, Průcha)

Domácí turnaj házenkářům Kostelce nevyšel
SEMO CUP 2010
výsledkový servis: Kostelec na Hané - Šumperk 21:27, nejvíce branek
Kostelce: Varhalík a Kosina po 4, Řičař a Vymětal po 3; Jičín - Karviná
20:20; Kostelec na Hané - Jičín 21:22, nejvíce branek Kostelce:
Vymětal 6, Varhalík 4; Karviná - Šumperk 34:28; Jičín – Šumperk
22:23; Kostelec na Hané – Karviná 16:29, nejvíce branek Kostelce:
Kosina 6, Varhalík 4, Vasyliev 3.
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„Hlavním cílem je vybudování venkovních hřišť a oprava šaten vedle Penzionu Sport,“ říká Kudláček
Předsezónní rozhovor s šéfem kostelecké házené nejen o prvoligovém týmu
KOSTELEC NA HANÉ - Ve funkcích starosty Tělovýchovné jednoty
Sokola a předsedy házenkářského
oddílu je sice teprve od počátku února tohoto roku, v kosteleckém sportu
ale není žádným nováčkem. Sám
sportuje od dětství a několik let působí přímo v centru sportovního dění
jako správce Městské sportovní haly.
Navíc byl v předcházejícím období
členem užšího vedení a hospodářem
TJ Sokol-HK, takže už dříve na jeho
bedrech ležela v podstatě veškerá
agenda klubu. Je také aktivním členem komise odboru sportu v České
obci sokolské. V současnosti má ale
Petr Kudláček (na snímku) starostí
ještě více. Zajistit chod prvoligového
týmu a vůbec provoz celého klubu totiž není žádná legrace, obzvlášť, když
ne vždy se věci daří tak, jak mají... „
Nová sezona je doslova za
dveřmi, ale zkuste se z pohledu předsedy házenkářského
oddílu a starosty
TJ ohlédnout ještě
za minulým ročníkem. Jak jste s ním
byli spokojeni, či
případně nespokojeni?
„Byl jsem velkým
optimistou před
zahájením sezony a věřil jsem v umístění
ístění do třetího místa. Do našeho oddílu jsme
z Prostějova přivedli střelce Jiřího
Kosinu a velkého talenta Romana
Čecha. Bohužel před začátkem soutěže se v přípravě zranila dvojice
hráčů Vasyliev, Vymětal a Tomáš
Grulich měl komplikace po operaci
kolene. V průběhu sezony se navíc
se zdravotními problémy potýkali
Richard Zajíček a Michal Kaláb,
který jarní část už vůbec nechytal.
Přes tyto komplikace si tak myslím,
že konečné páté místo bylo velmi
dobrým výsledkem. Pokud mám říct
z ostatních družstev, tak mile mě překvapili hlavně starší žáci, ale i naši
nejmenší, kteří hrají systémem čtyři

plus jedna. U kategorie staršího dorostu a mužského ´béčka´ byla vidět
menší trénovanost a výsledky proto
nebyly takové, jaké jsem očekával.
O víkendu startuje nový ročník, s jakými do něj vstupujete cíli?
„Před nadcházející sezónou si přejeme, vyhnout se záchranářským
starostem, jelikož v nastávajícím
ročníku sestupují do druhých lig
družstva umístěná na devátém až
dvanáctém místě. Moje osobní přání je stejné jako loni, umístit se mezi
prvními třemi.. (úsměv). Bohužel
ani před nastávajícím ročníkem se
nám nevyhnula zranění. Při utkání
rezervy se zranil Ivo Chalupecký a
ani Marek Šuba není zcela fit. S tím se
ovšem musíme vyrovnat. Co se týká
dalších celků, tak naši nejmladší hrající opět čtyři plus jedna, již svoji sezonu
začali a hned turnajovým vítězstvím.
Mladší dorostenci budou hrát opět po
několika letech druhou ligu mladšího
dorostu a ´B´-mužstvo mužů

gového nov áčka z Brna. Jak tedy
nakonec bude jeho působení v
nadcházejícím ročníku probíhat?
„Řeknu to jednoduše, Honza Paták
je na hostování v Brně, ale přednostně bude hrát za Kostelec na Hané.
Brněnský nováček extraligy o něj
projevoval soustavný zájem, takže
jsme hráči nechtěli bránit. Zároveň si
uvědomujeme, že je to pro nás dosti
klíčový hráč a jen tak bez adekvátní
náhrady jsme jej nemohli uvolnit.
Sám Honza vnímá situaci obdobně.

Věřím, že v sezoně, která bude pro
něj hodně náročná, vše zvládne. Přál
bych mu, aby našemu mužstvu pomohl k potřebným bodům a v Brně o
sobě dal vědět!“
Byl o tohoto hráče zájem i v
jiných klubech? A dostali jste
nabídky i na jiné členy kádru, případně na které?
„Osobně jsem dojednával pouze
hostování Honzy Patáka do Brna.
Informace o zájmu o ostatní hráče
bych si nechal pro sebe... Z dorostu js-

kkddo řídí kosteleckou házenou
opět Středomoravskou ligu. Všichni s
cílem odehrát dobrou sezonu a nemít
záchranářské starosti.“
Čeká na fanoušky v této
sezoně například při domácích utkáních, ale i celkově nějaká
novinka?
„Kromě faktu, že termíny domácích
zápasů budeme měnit dle potřeb našich hráčů tak, abychom byli na utkání v co nejsilnějším složení a proto
jsme nahlásili na svaz hlášenky, mohou příznivci očekávat vše tak, jak se
jim to z minulých let líbí (úsměv).“
V létě se hodně probírala budoucnost Patáka, který
koketoval s nabídkou od extrali-

Již počátkem roku jsme vás informovali o změnách, které přinesla
volební valná hromada TJ Sokol Kostelec na Hané-HK, na níž
bylo ustanoveno nové či víceméně staronové vedení tohoto sportovního klubu. Od první únorové neděle je starostou oddílu Petr
Kudláček, vedle něhož rozšířený sedmičlenný výbor dále tvoří:
M. Grepl, J. Grepl, M. Dofek, V. Drčka, L Hynek a I. Svozilová.
„V tomto složení pracujeme doposud a myslím, že jsme nastoupili správnou cestu, byť je naše cesta kvůli ekonomické recesi
složitější,“ nechal se slyšet Petr Kudláček, který má za sebou ve
funkci prvního muže jednoty už více jak sedm měsíců. „Hodnotit
teď něco nechci. Většina věcí jsou v rozběhu a uvidíme, jaký
bude jejich další vývoj. Co se týče práce členů výboru, tak bych
to nechal na svědomí každého z nich, jestli házené a vůbec celému
Sokolu dává vše, co by měl. Hodnotit jejich práci bude opět až
valná hromada,“ sdělil Večerníku Kudláček.
-pk-

me uvolnili na hostování do
Prostějova Honzu Mayera,
Patrika Beneše a Jiřího
Stříže. Do první ligy mladšího dorostu v Hranicích bude
hostovat Honza Smékal,
který však bude stejně jako
Paták přednostně hrát druhou ligu v Kostelci.“
Přesto jste pár od- choh
dů zaznamenali...
„Bohužel ano. S aktivní kariérou se
rozhodl skončit Richard Zajíček, o
roční uvolnění z osobních důvodů požádal Švec a na poslední chvíli jsme
se dozvěděli, že snad chce s házenou
praštit i mladý Čech... Všichni tito tři
hráči nám budou chybět, ale věřím, že
je z vlastních řad nahradíme.“
o se týká doplnění týmu, nebyli jste příliš aktivní. Byl to
účel, nebo vám plánované transakce z nejrůznějších důvodů nevyšly?
„Návrat do vrcholové házené ohlásil
Karel Diviš, který bude určitě posilou
na postu pivota, či v případě potřeby
spojky. Z Litovle k nám přestoupil na
post levého křídla Marek Šuba a určitě
budeme chtít zapracovat mladé vlastní odchovance.“
S jakým rozpočtem vstupuje Sokol-HK do nadcházející
sezony?
„V minulém roce jsme museli rozpoččet snížit asi o pětadvacet
procent a pro
d
letošní
rok počítáme
le
s dalším, asi desetiprocentním
sníti
žením.
Chtěl bych
ž
pproto poděkovat
vvšem sponzorům a
ppřispěvatelům za
projevenou
důvěru
p
a věřím v další spolupráci, bez které
by
b nemohl prvoligový házenkářský
tým,
tý ani celý klub existovat.“
A je chod oddílu vzhledem ke
zmíněné finanční krizi zabezpečený?
p
„Už jednou jsem na tuto otázku odpo„U
vvídal a svá slova víceméně zopakuji.
Myslím, že současná situace je již
M

pevněě stabilizovaná.
Dřívější
finanční
bili
á Dří
ější fi
č í
krizi, kvůli které ukončil Kostelec na
Hané účast v Interlize, je už minulostí. Máme velmi dobrou spolupráci s Olomouckým krajem i městem
Kostelec na Hané a věřím, že tomu tak
bude i nadále. Pomáháme zajišťovat
různé akce pořádané městem jako dětský nebo sportovní den. Letos ani asi
vzhledem k nižším příjmům městské
pokladny nemůžeme očekávat stejnou podporu finančních prostředků,
jako tomu bylo v minulosti, ale přesto
věřím, že chod klubu to nijak nepoznamená. Budeme určitě pokračovat
dál, na fungování se nic podstatného
měnit nebude.“
Co klub čeká v nejbližších
letech? Máte připravenou
nějakou dlouhodobější koncepci,
případně na jaké novinky by se
mohli příznivci kostelecké házené
těšit nebo připravit?
„Našim hlavním cílem je vybudování venkovních hřišť a oprava ven-

kovních šaten vedle Penzionu Sport.
Po sportovní stránce věřím v lepší a
dlouhodobou spolupráci s okolními
kluby...“
Jaké jsou dlouhodobější plány nového starosty a vůbec
celého vedení klubu?
„TJ Sokol-HK má dlouhodobé plány a vize, na jejichž tvorbě jsem

v podání druholigové TJ Sokol II. Prostějov
Bývalý trenér Antonín Krist: „Největším problém byl v tréninkové morálce“
PROSTĚJOV - Prostějovský
druholigový
tým
házenkářského oddílu ukončil
uplynulou soutěžní sezónu
skupiny „Morava-Jih“ na
6. místě. O jediné místo tak
nesplnil cíl, který si vedení
stanovilo před začátkem
soutěže, když z dvaadvaceti
utkání získali bilanci deseti
výher, jedné remízy a jedenácti
proher. „Ze všech těch proher v
rámci uplynulého ročníku mě
nejvíce mrzí ztracené duely v
Kuřimi, Tišnově, Juliánově a
ve Velkém Meziříčí. Všechna
tato utkání jsme totiž prohráli
o jednu branku! Naopak
mezi nejzdařilejší utkání
patřily domácí souboje s
Bohunicemi, s Maloměřicemi a
venkovní utkání v Ivančicích a
Havlíčkově Brodu,“ pustil se do
hodnocení soutěžního ročníku
2009 - 2010 v podání TJ Sokol
II. Prostějov Antonín Krist,
dnes již bývalý trenér družstva.
„Příčin nezdarů v prohraných
utkáních je hned několik. Tou
nejhlavnější byla špatná útočná
hra mužstva, pokud nám soupeř
vzal na osobní bránění Černíčka.
V této fázi se měl prosazovat
hlavně Michal Jurík, který tuhle
situaci vůbec nezvládl. Místo
přímého tahu na branku obíhal
brankoviště, stejně jako hráči
Juráček a Bydžovský. S touto
situací si dokázal poradit pouze
Kosina, ten však sám na všechno
nestačil. V mnoha utkáních jsme
také selhali střelecky, kdy jsme
hlavně v prvním poločase dokázali
mít pouze třicetiprocentní
úspěšnost střelby. Ke všemu nás
v těchto utkáních nepodrželi ani
brankáři. Úspěšnost gólmana pod
čtyřicet procent je málo,“ žehral

CÍL JIM TĚSNĚ UNIKL. Házenkáři Prostějova obsadili v uplynulém soutěžním
ročníku druhé ligy šestou příčku a jen o fous tak nenaplnili předsezónní cíl. KoučAntonín
Krist následně od mužstva odešel...
Foto: Zdeněk Pěnička
nad slabinami svých svěřenců
Krist. „Dalším důvodem našich
nevydařených výsledků bylo
zranění několika hráčů. Ze
zdravotních důvodů dlouhodobě
chyběli Bečička, Krist mladší i
Šestořád. V závěru soutěže se
zranil Juráček, takže jsme na
spojkách střídali pouze čtyři
hráče. Pokud nám neuvolnil
Kostelec na Hané Kosinu, což se
stalo v osmi případech, hráli jsme
pouze na tři spojky, a to je i na
druhou ligu velmi málo.“
Jestliže některé věci člověk
ovlivnit nemůže, tak další
strast někdejšího lodivoda
házenkářů Prostějova vyplývala
přímo od jeho oveček. „Jako
největší problém týmu vidím
malou tréninkovou účast.
Brankář Kamený studuje v
Praze, trénuje pouze jednou v
týdnu. Stejné je to i s pracovně
zaneprázdněným Závodským,
slabou docházku měli také
Bydžovský a Michal Jurík. Když
k tomu připočtu neúčast Kosiny
na našich trénincích, rozpadlo se
nacvičování veškerých útočných

KONEČNÁ TABULKA 2. LIGY, sk. MORAVA-JIH

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. Karviná SCM
2. TJ Šumperk
3. HBC Jičín „B“
4. Sokol Kostelec n.H.-HK

Hodnocení soutěžní sezóny 2009-10

se
s podílel, takže
určitě
se jich budu
u
držet
a postupně je
d
nnaplňovat. Přesto
jje něco, co bych
rrád změnil. A to je
hhlavně přístup člennů házenkářského
kklubu k TJ Sokol!
Zdá se mi,
i žže v poslední době už
není v Kostelci taková ta správná
soudržnost členů, o čemž svědčí
například i malá účast na poslední
valné hromadě... Chtěl bych proto znovu stmelit všechny členy,
všechny generace od těch nejmenších přes mládež až po dospělé. A
taky bych chtěl víc zapojit do dění rodiče dětí, kteří mohou klubu
hodně pomoci. Naše budoucnost
je nejvíce spojena právě s dětmi
a všeobecně s mládeží, protože
ti budou v naší práci pokračovat.
Proto se jim teď musíme věnovat.
Chceme jim ukázat, že mají v
kosteleckém sportu vzor. Vždyť
se tady hrála nejvyšší házenkářská soutěž i mezinárodní Interliga
a dosud jsou tady hvězdy tehdejší doby jako David Ševčík, bratři Grulichové, Richard Zajíček,
Milan Varhalík a Tolja Vasilyev.
Poslední dvě se dokonce věnují
trénování mládeže, což je určitě
správné.
V dlouhodobém
p
horizontu je naším cílem
ho
založení sportovní třídy v
za
místní základní škole zamí
měřené na míčové sporty a
mě
především házenou. Sport
pře
vždy
vž byl a napořád bude
pro děti velice potřebný,
posiluje disciplínu a zdraví
pos
dítěte. K tomu je ovšem podítě
třebná pomoc rodičů.“
o by jste chtěl fandům vzkázat?
„Všechny děti mající zájem hrát
házenou, nebo by si chtěli alespoň
vyzkoušet, mohou každý pátek od
16:00 hodin navštívit trénink ve
sportovní hale Města Kostelce na
Hané.“
Petr Kozák

KOSTELEC NA HANÉ
É - Jak
jjsme zmínili v minulém vydání,
ohlédnutí máme připraveno také
za nedávným kláním „SEMO
CUP 2010“, který v sobotu
11. září napsal svůj další díl.
Letošního ročníku se kromě
domácího prvoligového celku
zúčastnili také další účastníci
druhé nejvyšší soutěže - junioři
Karviné, rezerva Jičína a nováček
soutěže, družstvo Šumperka.
Příznivci házené se tak dva týdny
před startem nové sezony mohli
kochat kvalitními souboji, ovšem
těm domácím výsledky TJ SokolHK radost na duše nepřinesly.
Z prvenství se nakonec radoval
záložní celek Karviná SCM,
který posbíral pět bodů a obhájil
tak loňské prvenství. 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.
„Jelikož upřednostňuji kvalitní
soupeře, byl jsem rád za
kvalitně obsazený Semo Cup.
Menší radost už mi přinesly
samotné zápasy, které se nám
příliš nevydařily, posteskl si po
odehrání posledního souboje
Alois Jurík, trenér kosteleckých
házenkářů. „Velmi dobrý výkon
jsme odvedli proti rezervě Jičína.
To byla zcela vyrovnaná partie.
Horší už to bylo proti Šumperku,
na který se nám již tradičně nedaří
a ani tentokrát tomu nebylo jinak...
No a proti kvalitně trénovanému
výběru Karviné jsme neměli
prakticky žádnou šanci. Fyzicky
už jsme vůbec nestačili, ohlédl
se za třemi duely z pohledu svých
svěřenců Alois Jurík. „Mrzí mě
zejména prohra se Šumperkem,
kterému jsme tím notně zvedli
sebevědomí před jeho nástupem
na prvoligovou scénu..., dodal.
Nejlepším hráčem celého turnaje
byl vyhlášen karvinský brankář
Jakub Lefan. „Z našeho týmu
mě mile překvapil mladý Řičař,
který se tak přidal k dalšímu
příjemnému překvapení přípravy
Divišovi,“ vyzdvihl Jurík dva
jednotlivce ze svého kádru. -pk-

1. Házená Legata Hustopeče22
2. SHC Malom ěřice
22
3. HC Zlín
22
4. Sokol Velké Mezi říčí
22
5. HK Ivan čice
22
6. Sokol II Prostějov
22
7. Tatran Bohunice
22
8. Sokol Telnice
22
9. Sokol Brno-Juliánov
22
10. SK Kuřim
22
11. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 22
12. HC Tišnov
22
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kombinací. Pokud se hráči nad
svým tréninkovým vytížením
nezamyslí, výkon celého družstva
neporoste, ale půjde směrem
dolů. Hráči si musí uvědomit, že
mužstvo, které nemá secvičené
útočné kombinace, se tím pádem
nemá ve vypjatých situacích, jako
jsou přesilové hry, signalizovaná
pasivní hra nebo při rychlém
útoku druhou vlnou, o co opřít,“
uvedl A. Krist.
Nejlepším hráčem a také
střelcem týmu se 147 brankami
byl Černíček. „Dobré výkony
podával také Kosina, Nevrlý a
v brance Hrubý. Ostatní hráči
střídali lepší zápasy s horšími.
Největším zklamáním pro mě
byla hra Michala Juríka. Jako
střední spojka měl tvořit hru,
v určitých momentech zápasu
vzít také na sebe zodpovědnost.
Tomuto úkolu se raději vyhnul.
Snad jedinou pozitivní částí
našeho snažení byla zlepšená
obranná činnost v jarních
utkáních. Na tomto postu byl
jednoznačně nejlepší Raška,“
přidal na adresu jednotlivců kouč,
kkterý mužstvo bezprostředně po
sezoně opustil.
V kádru družstva se vystřídali
hráči (počet utkání/střelba):
Brankáři: Hrubý, Kamený,
B
Micka. Hráč v polii: Závodský
M
18/21, Krist 3/1, R. Nevrlý
220/53, Bydžovský 22/71, Juráček
14/14, Raška 20/7, T. Jurík
222/36, M. Jurík 21/50, Černíček
222/147, Kosina 14/113, Sosík
22/0, Zapletal 2/1, Šestořád 9/14,
Ordelt 21/29, Chytil 15/9, M.
Bečička 7/13, M. Nevrlý 1/2,
B
Burget 4/2, Flajsar 1/2, P. Bečička
B
3/2.
.jap, pk-

Jaká byla příprava házenkářů Prostějova?
PROSTĚJOV - K prvním přípravným zápasům na novou sezonu nastoupili muži TJ Sokol II.
Prostějov v rámci turnaje v domácím prostředí proti dorostu Hranic na Moravě a Maloměřic.
Celkový výkon byl poznamenán začátkem sezony, prostějovští házenkáři měli po absolvování fyzické
přípravy za sebou teprve první týden tréninku s míčem v hale. I přes tento fakt ovšem splnil turnaj
svůj účel, hráči si opět po letní pauze zahráli a družstvo zahájilo proces sehrávání se s novými hráči
Valachem a Jurečkou, kteří tým před sezonou doplnili. Turnaj vyhrálo družstvo Maloměřic před
Prostějovem a dorostenci Hranic. Následně dokázal tým Prostějova uspět v pohárovém utkání v
Uničově, aby z dalšího turnajového klání, tentokrát v Novém Veselí přivezl třetí místo (Večerník
podrobněji informoval v minulém vydání). Celé přípravné období zakončil

TURNAJ, PROSTĚJOV:

Prostějov - Hranice dorost
27:26 (14:15)
Sestava a branky Prostějova: Hrubý, Kamený
- Černíček ml. 5, Nevrlý R. 5, Burget 5, Jurík M.
4, Valach 2, Bydžovský 2, Jurečka 2, Juráček 1,
Ordelt 1, Bečička M., Raška a Jurík T. Trenéři:
Černíček st. a Ordelt
Ve vyrovnaném utkání zvítězili domácí
nejtěsnějším výsledkem. Nutno podotknout,
že dorostenci z Hranic překvapili bojovným
výkonem a byli velmi dobrým soupeřem pro
první zápas sezony.

TURNAJ, PROSTĚJOV:

Prostějov - Maloměřice 25:32 (8:18)
Sestava a branky Prostějova: Hrubý, Kamený
- Černíček ml. 6, Bečička M. 6/1, Jurík T. 4,
Valach 3, Ordelt 3, Juráček 2, Raška 1, Burget,
Bydžovský a Jurečka. Trenéři: Černíček st. a
Ordelt
Ve druhém zápase turnaje nestačili Hanáci na
družstvo Maloměřic. Příčinou porážky byl
nezvládnutý první poločas, ve kterém jsme
nabrali desetibrankovou ztrátu. Zlepšený výkon
v druhém poločase již stačil pouze ke zmírnění
porážky.

přesto podalo prostějovské mužstvo solidní
bojovný výkon a po vyrovnaném orvním
poločase strhlo v koncovce zápasu vítězství
po zásluze na svoji stranu. Naše hra ovšem
nebyla ještě zcela optimální, ve hře se
objevilo dost technických chyb a trápilo nás
také proměňování střeleckých šancí.

TURNAJ, NOVÉ VESELÍ:

Prostějov - Mladá 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.

TURNAJ, NOVÉ VESELÍ:

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.

TURNAJ, NOVÉ VESELÍ:

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.
1. KOLO ČESKÉHO POHÁRU:
Nevrlý,Chytil, Burget 1.Trenéři: Černíček st. a
Uničov - Prostějov 21:24 (11:11)
Sestava a branky: Kamený, Rášo – Černíček Ordelt.
ml. 10/5, Závodský 4, Bydžovský 3/1,Valach
2, Jurík T. 2, Nevrlý R. 1, Burget 1, Juráček 1,
2. KOLO ČESKÉHO POHÁRU:
Jurík M., Ordelt a Raška. Trenéři: Černíček st.
Sokol II Prostějov – Fatra Napajedla
a Ordelt
24:27 (12:13)
Utkání se hrálo v sobotu 28. srpna na
venkovním hřišti za nepříznivého počasí. I
více na straně 25.

Led ještě nestihl skrýt šrámy poslední bitvy,
již nyní vám však přinášíme ty nejaktuálnější

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC FRÝDEK- MÍSTEK
1. třetina 4:1
2. třetina 1:0
3. třetina 3:1
Branky: 1. Zachar (Duba), 2. Čuřík (Halouska, Žajgla), 5. Čuřík
(Šimo, Žajgla), 19. Duba (Zachar, Stejskal), 28. P. Šebek (Bartošek, D.
Šebek), 46. P. Šebek (Stejskal, D. Šebek), 52. P. Šebek (D. Šebek,
Peštuka), 58. P. Šebek (D. Šebek) - 18. Kolařík (O. Sluštík), 42.
Kotásek (Štochl) Střely na branku: 24:15
Rozhodčí: Volf - Hejda, Velínský
Vyloučení:8:5, navíc Šimo (Pv) osobní trest 10 minut
za nesportovní chování - Kotásek, Kudláček (oba FM) oba osobní
trest 10 minut za nesportovní chování

Využití:

2:1

Diváků:

1243

Sestava LHK Jestřábi
Slovák
Paška, Stříteský

Jedlička, Kutmon

Peštuka, Halouska

Doseděl, Kolibár

zprávy z ledové plochy

Hokejisté Prostějova překonali severomoravské nástrahy a bez ztráty bodu vedou druhou

Frýdek-Místek si odvezl z Hané osm kousků
Čtyřmi zářezy se na tom podílel PATRIK ŠEBEK
PROSTĚJOV - Středeční
druholigový program zavál
na Hanou hokejisty FrýdkuMístku. Na ty se Jestřábům
historicky daří a tak po dvou
vydařených kolech byli fanoušci
natěšení na další tříbodový zisk.
Apřestože byli Severomoravané
povzbuzení sobotním skalpem,
v Prostějově byly jakékoli
jejich naděje na bodový
zisk rozprášeny už v samém
začátku. Skóre duelu třetího
kola východní skupiny druhé
ligy se nakonec zastavilo na

osmi zářezech domácího celku
a pouhých dvou úspěchů hostů!
Výrazný podíl na debaklu měl
Patrik Šebek, který si pro sebe
vzal celou druhou polovinu
utkání a nastřílel poslední čtyři
branky svého staronového
zaměstnavatele.
Už během úvodních pěti minut
svítil na ukazateli skóre stav 3:0
a s trochou nadsázky se dalo říct,
že je rozhodnuto. Dva ze tří gólů
obstaral Čuřík, poté ovšem po
něm převzal střeleckou taktovku
Patrik Šebek. Svůj gólový účet

Stejskal - Duba - Zachar
la
Šimo - Čuřík - Žajgla
Šeb
e ek
Bartošek - P. Šebek - D. Šebek
Skácel

Petr Zachar a Martin Kužílek

Výsledkový servis
3. KOLO: HC Uherské Hradiště - VHK Vsetín 4:5 po samostatných
nájezdech (1:2, 2:0, 1:2 - 0:0). Branky a nahrávky: 9. Sladký (Piluša), 29.
Červenka (Schuster), 33. Piluša (Pšeja, Skrajda), 49. Sakrajda (Vodák, Piluša) 12. Bajtek, 15. Sýs, 57. Šafařík, 60. Ševčík, rozhodující nájezd Vaněk ◘ HC Plus
Oil Orlová - SHK Hodonín 8:5 (1:1, 1:2, 6:2). Branky a nahrávky: 8. Hegegy
(Škatula), 36. Ivan (Mičulka, Flašar), 42. Valchař (Javín, Holuša), 51. Štefanka
(Ivan), 52. Valchař (Holuša), 54. Javín (Valchař, Grygar), 55. Valchař (Grygar,
Javín), 60. Ivan - 12. Jurásek (Pokorný, Komárek), 28. Vaškovič (Komárek),
33. Jurásek (Kuba), 46. Tomášek (Rapant), 53. Vaškovič (Rehuš) ◘ TJ Nový
Jičín - HC Bobři Valašské Meziříčí 6:3 (3:0, 2:2, 1:1). Branky a nahrávky: 2.
Pavlačka (Gebauer), 3. Vrdlovec (Pavlačka), 7. Hruška, 33. Macháček (Skaloš,
Hruška), 33. Gebauer (Pavlačka, Vrdlovec), 49. Pavlačka (Gebauer, Vrdlovec)
- 22. Martiník (Balga), 24. Martiník (Blažek, Bacul), 58. Bokroš (Matějný) ◘
HC Slezan Opava - Salith Šumperk 3:4 (0:1, 3:1, 0:2). Branky a nahrávky:
22. Chalupa (Mlýnek), 27. Měch (Grofek), 27. Kocián (Bednárek) - 4. Holík
(Meluzín, Fischer), 22. Novosad (Holík, Meluzín), 47. Velecký (Holík), 53.
Velecký (Ondráček) ◘ HC Břeclav - AZ Havířov 3:2 po samostatných
nájezdech (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0). Branky a nahrávky: 31. Fiedler (Škápík,
Vozdecký), 40. Barták (Novák, Svoboda), rozhodující nájezd Hrůza - 14. Pavlas,
18. Klimša ◘ LHK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek 8:2 (4:1, 1:0, 3:1).
Branky a nahrávky: 1. Zachar (Duba), 2. Čuřík (Halouska, Žajgla), 5. Čuřík
(Šimo, Žajgla), 19. Duba (Zachar, Stejskal), 28. Šebek P. (Bartošek, Šebek D.),
46. Šebek P. (Stejskal, Šebek D.), 52. Šebek P. (Šebek D., Peštuka), 58. Šebek P.
(Šebek D.) - 18. Kolařík (Sluštík O.), 42. Kotásek (Štochl) ◘ HC Uničov - VSK
Technika Brno 1:2 (0:0, 0:2, 1:0). Branky a nahrávky: 50. Dvorčák (Rak) - 26.
Rajnoha (Barus, Mráz), 31. Rajnoha (Bělohlávek) ◘ HC Zubr Přerov volný los.
4. KOLO: HC Frýdek-Místek - HC Uničov 6:7 (1:4, 3:1, 2:2). Branky
a nahrávky: 8. Kudláček (J.Sluštík), 22. Kolařík, 26. Štochl (Mocek), 34.
Kolařík (Štochl), 51. Kolařík (Mocek, Gottwald), 53. J.Sluštík (Hartmann) - 2.
Rak (Dostál ), 5. Dostál (Komínek), 6. Handl (Diviš), 10. Pavlas (Handl), 21.
Diviš (Handl, Pavlas), 46. Frieb, 56. Hodulák (Komínek) ◘ AZ Havířov - HK
Jestřábi Prostějov 4:6 (2:1, 2:1, 0:4). Branky a nahrávky: 6. Pavlas (Krisl),
13. Miczek, 35. Maruna (Prokop, Říčka), 37. Krisl (Potočný, Machálek) - 7.
Žajgla (Šimo, Peštuka), 22. Bartošek (Šebek D.), 45. Doseděl (Šebek P.), 52.
Šebek P. (Duba), 56. Čuřík, 59. Čuřík (Šimo) ◘ HC Uherské Hradiště - HC
Slezan Opava 1:3 (0:0, 1:1, 0:2). Branky a nahrávky: 24. Kotačka - 29.
Měch, 43. Měch (Grofek), 50. Suchánek (Pavelek) ◘ HC Bobři Valašské
Meziříčí - VHK Vsetín 6:1 (4:1, 1:0, 1:0). Branky a nahrávky: 2. Kostelňák
(Růčka), 10. Varga Mir (Bacul), 11. Bacul (Fojtík T.), 16. Fojtík J. (Martiník),
30. Bokroš, 55. David Varga (Matějný) - 8. Tesařík ◘ SHK Hodonín - TJ
Nový Jičín 6:2 (0:0, 2:1, 4:1). Branky a nahrávky: 35. Komárek (Vaškovič),
39. Jurásek (Korotvička), 50. Tomášek (Jurásek), 56. Miklík (Špok), 58.
Jurásek (Pokorný), 60. Špok - 24. Hruška (Pavlačka), 49. Vrdlovec (Pavlačka)
◘ HC ZUBR Přerov - HC Plus Oil Orlová 6:4 (1:1, 3:0, 2:3). Branky a
nahrávky: 19. Kolář (Faltýnek), 34. Kolář (Sprušil, Faltýnek), 36. Kočara,
39. Kotásek (Ferenc), 46. Sprušil (Faltýnek), 60. Hanák (Osina) - 17. Ivan
(Mičulka), 41. Javín (Grygar), 45. Valchař (Holuša, Javín), 54. Valchař (Javín)
◘ Salith Šumperk - HC Břeclav 5:4 (2:2, 2:0, 1:2). Branky a nahrávky: 11.
Meluzín (Novosad), 15. Drtil (Velecký), 29. Novosad (Fischer), 29. Matějka
(Hulva, Malý), 57. Matějka (Hulva) - 5. Paško (Rajnoha), 15. Novák E. (Paško,
Barták), 49. Sedláček (Hrůza), 53. Svoboda (Novák E.) ◘ VSK Techniak Brno
-pkvolný los..

2. LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - ZÁKLADNÍ ČÁST
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 4 KOLECH:
1. LHK Jestřábi Prostějov
4 4 0 0
0 25:10 12
2. HC Plus Oil Orlová
4 3 0 0
1 24:16 9
3. Salith Šumperk
4 3 0 0
1 18:10 9
4. HC Zubr Přerov
3 2 0 0
1 19:12 6
5. SHK Hodonín
3 2 0 0
1 17:12 6
6. HC Slezan Opava
4 2 0 0
2 14:10 6
7. HC Nový Jičín
4 2 0 0
2 15:16 6
8. HC Břeclav
4
1 1 0
2 14:13 5
9. AZ Havířov
3
1 0 1
1 10:11 4
10. HC Uherské Hradiště
4
1 0 1
2 12:18 4
11. HC Uničov
3
1 0 0
2 10:14 3
12. VSK Technika Brno
3 1 0 0
2 6:10 3
13. HC Bobři Valašské Meziříčí4 1 0 0
3 15:24 3
14. HC Frýdek-Místek
4 1 0 0
3 13:24 3
15. VHK Vsetín
3 0 1 0
2 6:18 2
kam za hokejem....
5. kolo, středa 22. září 2010, 18:00 hodin: Vsetín – Hodonín
(17:30 hodin), Nový Jičín - Přerov, Opava - Valašské Meziříčí,
Břeclav - Uherské Hradiště, Prostějov - Šumperk, Uničov Havířov, Technika Brno - HC Frýdek-Místek (hráno v Rosicích),
Orlová volný los
6. kolo, sobota 25. září 2010, 17:00 hodin: Havířov - Technika
Brno, Uherské Hradiště - Prostějov, Valašské Meziříčí - Břeclav,
Hodonín - Opava, Přerov - Vsetín, Orlová - Nový Jičín, Šumperk
- Uničov (neděle 26.9., 17:00), Frýdek-Místek volný los
-pk-

načal v 28. minutě a dokončil zpět tříbrankové vedení a první domácí přesilovou hru, když byl
přesně o půlhodinu později. Do dvacetiminutovku vyhráli 4:1. vyloučen Martin Mintěl za faul
této doby vměstnal čtyři zásahy Od druhé třetiny se do frýdecko- kolenem. Tu sehráli prostějovští
a stal se mužem večera. Frýdek- místeckého brankoviště postavil před jejím skončení na výbornou.
Místek se nemohl dostat do hry Dalibor Polonyi. Ve 28.minutě Stejskal vypálil pořádnou
a porážka již zmíněným 8:2 je se Prostějov dostal do přečíslení, dělovku na Polonyie a jeho střelu
v situaci dva na jednoho našel tečoval Patrik Šebek mezi betony
jasným obrazem dění na hřišti.
Jak padly góly? Hned v první Bartošek dobře postaveného Frýdeckého brankáře a zvýšil na
minutě vybojoval Duba puk a Patrika Šebka, který zvýšil 6:2. V 50.minutě podrazil svého
svou přihrávkou našel před naší náskok domácích na 5:1. To protihráče Kudláček a byl za
brankou osamoceného Davida byla jediná branka prostřední to odměněn dvouminutovým
Zachara, který skórovali již po 54 dvacetiminutovky. Třetí třetinu trestem. Jeho vyloučení potrestal
vteřinách hry - 1:0. Domácí borce začali lépe hráči Frýdku-Místku hattrickem Patrik Šebek, který
rychle vstřelená branka nabudila a na konci 42.minuty Kotásek upravil již na 7:2. Konečný účet
a po svém prvním úspěchu propálil z buly vše, co mu stálo zápasu stanovil v oslabení opět
se dočkali za pouhých 18 v cestě - 5:2. Ve 44.minutě hráli Patrik Šebek - 8:2.
vteřin druhého gólu.
Jakub Čuřík rozjásal
domácí příznivce,
když překonal Vašíčka
ve frýdecko-místecké
10
brance podruhé –
2:0. Na konci 5.
9
minuty si opět
8
Čuřík blafákem položil
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brankáře a pohodlně
zvýšil náskok na 3:0.
V rámci našeho hokejového servisu budeme oceňovat vždy jeden 7
V polovině 18.minuty
individuální výkon či mimořádný počin jednotlivce, který si za- 6
usedl na trestnou lavici
slouží všeobecné uznání. Dnes začínáme...
Zachar a z početní
A hned na úvod to byl pořádně těžký oříšek. Výkony centrů
5
výhody uběhly pouze
druhého a třetího Jakuba Čuříka, resp. Patrika Šebka snesly
4
tři vteřiny, které stačily
ta nejpřísnější měřítka a měly na výsledky týmu obrovský
na to, aby Kolařík po
vliv. I přesto, že „Šeba“ nasbíral ve dvou zápasech uplynu3
vyhraném buly z první
lého týdne hned šest bodů za pět branek a jednu asistenci,
krásně vymetl šibenici
rozhodli jsme se pro pětadvacetiletého forvarda, jenž v dresu
2
domácí svatyně – 3:1.
Jestřábů hostuje z Olomouce. Ten zaznamenal v obou utkáních shodně
Poslední slovo v úvodní
po dvou gólech, přičemž jedna z nich byla jak proti Frýdrku-Místku, tak 1
části však měli znovu
i v Havířově vítězná! Bravo, Kubo!
Jestřábi, kteří díky gólu
Lukáše Duby získali

ze střídaček
Petr ZACHAR - trenér LHK Jestřábi Prostějov:
„Tohle se nestává často, abychom po minutě patnáct
vedli 2:0. A to ještě zůstala spousta šancí nevyužitých.
Za to jsem mohl kluky jen pochválit. Poté se utkání
sice trošku srovnalo, ale za stavu 3:0 je velmi těžké
hráče nějak motivovat. Musím vyzdvihnout fakt, že se tým,
když dostal gól na 3:1, dokázal znova zmobilizovat a odskočit
opět na rozdíl tří branek a tento rozdíl nejen držet, ale později
i navyšovat..
Michal PISKOŘ - trenér Frýdku-Místku: „„To nebylo o štěstí,
ale o výkonnosti. Zaspali jsme začátek a Prostějov má takový
tým, že si to úplně v pohodě pohlídal. Musíme se soustředit na
soupeře, které mají výkonnost podle nás, Prostějov je někde

Jaku
ub
b Č u ř íík
k

Machrometr
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Famózní třetí třetina přinesla další tři body!
HAVÍŘOV/PROSTĚJOV - tomto střetnutí? Domácí se ujali Danečka prostřelil Bartošek – 2:2.
Loňské trápení je zapomenuto? vedení v šesté minutě, kdy v Jestřábi ve druhé třetině doplatili
Zdá se, že ano! Prostějovští přesilové hře překonal Slováka na zbytečná vyloučení. Nejdříve
Jestřábi si v uplynulé sezoně Robin Pavlas – 1:0. Za necelou dvojnásobnou početní výhodu
museli doslova prožít muka, minutu ale tvrdou ranou mezi zužitkoval se štěstím Maruna –
když sváděli marný boj o play- betony havířovského gólmana 3:2, aby se ještě před odchodem
off, letos se ale karta výrazně srovnal stav utkání Žajgla – 1:1. do šaten trefil Krisl – 4:2. Jestliže
obrátila. Nezastavitelnou Havířovští šli opět do vedení by si však někdo myslel, že
mašinu nevykolejil ani ve 13. minutě. To se mezi je rozhodnuto, mýlil by se.
ambiciózní Havířov, ačkoliv k prostějovské beky vřítil Miczek Prostějovští hokejisté jsou totiž
tomu v průběhu zápasu měl a bekhendem vrátil vedení na v úvodu sezony v neuvěřitelné
velmi blízko. Prostějov sice domácí hokejky – 2:1. Jestřábům pohodě a po uklidnění v kabině
držel v úvodních minutách krok se do první pauzy již vyrovnat na to v závěrečném dějství
a na vedoucí branku soupeře nepodařilo, ale dočkali se hned vletěli. Nejdříve ve 45. minutě
dokázal vždy rychle odpovědět, na začátku druhé třetiny, když vyhrál vhazování Patrik Šebek a
v závěru druhé
třetiny se ale trefili
Maruna s Kristem a
AZ jasně směřoval za
vítězstvím. Nicméně
ani dvoubrankový
náskok se s odstupem
času neukázal jako
dostatečný. Doseděl
se Šebkem nejprve
Jan Daneček - trenér AZ Havířov: „Dneska se
vyrovnali, načež si
projevil náš úzký kádr. My se můžeme rovnat s týmy,
vzal hlavní slovo
které jsou na tom kondičně stejně jako my. Ale ne se
pětadvacetiletý
silným Prostějovem. V poslední třetině hráli výborně
útočník Jakub Čuřík,
a jasně nás přehráli. Naši hráči už bohužel nestíhali,
který po příchodu z
útočníci se nestíhali vracet. A jejich zkušení hráči jako Šebkové
Olomouce viditelně
nebo Čuřík dokážou své šance proměnit. My jsme do dnešního
ožil a dvěma brankami
zápasu nasadili juniory, kteří mají dva zápasy v nohách, navíc
přivál na konto
Maruna hrál po teplotě. Takže jsme třetí třetinu hráli vlastně na
Jestřábů další cenné
dvě lajny a to se moc nedá...“
tři body. V tabulce
Petr Zachar - trenér LHK Jestřábi Prostějov): „Po vyrovnané
druhé ligy skupiny
úvodní části jsme ve druhé třetině jeli několikrát sami na bránu
Východ se odpoutali
a nedali a pak jsme svými fauly nabídli soupeři přesilovky
pět na tři a oni toho dokázali využít. Klukům jsem říkal, že
od Orlové a na prvním
nehrajeme špatný hokej no a oni to nevzdali. Po gólu na 4:3
místě mají Jestřábi již
Havířov přestal hrát, začal více bránit a to nám pomohlo.“ -redtříbodový náskok.
Jal šel brankový sled v

ze střídaček

Doseděl tvrdou ranou prostřelil
Danečka – 4:3. V 52. minutě
přihrál Duba Patriku Šebkovi,
který bekhendem z úhlu
skvěle trefil volné místečko v
Danečkově brance – 4:4. A za
další čtyři minuty už Prostějov

vedl. Po velké chybě v domácí
rozehrávce se dostal ke kotoučí
dostal Jakub Čuřík a krásnou
ranou trefil pravý horní růžek –
4:5. Definitivní rozuzlení přišlo
v čase 58:59, kdy se trefil opět
Čuřík – 4:6!

AZ Havířov
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
1. třetina
2. třetina
3. třetina

2:1
2:1
0:4

Branky a nahrávky: 6. Pavlas (Krisl), 13. Miczek (Balčík), 35.
Maruna (Prokop, Říčka), 37. Krisl (Potočný, Machálek) – 7. Žajgla
(Šimo, Peštuka), 22. Bartošek (Šebek D.), 45. Doseděl (Šebek
P.), 52. Šebek P. (Duba), 56. Čuřík, 59. Čuřík (Šimo, Šebek D.)
Rozhodčí: Mrkva – Koliba, Mrákava
Vyloučení:
6:7
Využití: 3:0
Oslabení:
0:0
Diváků:
1124

Sestava LHK Jestřábi
Slovák
Paška, Stříteský

Jedlička, Kutmon

Peštuka, Halouska

Doseděl, Kolibár
Stejskal - Duba - Zachar
la
Šimo - Čuřík - Žajgla

Šeb
e ek
Bartošek - P. Šebek - D. Šebek
Skácel

Petr Zachar a Martin Kužílek

O klubové hymně rozhodnuto
Zkraje uplynulého týdne bylo
hlasováním rozhodnuto o tom, která
ze skladeb se stane klubovou hymnou
týmu LHK Jestřábi Prostějov.
Hlasování proběhlo za účasti osmi
členů

redakce webu lhkjestrabi.cz a
Hymna LHK Jestřábi
sekretáře klubu LHK Jestřábi
Prostějov
Prostějov Michala Janečka.
Vítězná skladba pochází z dílny Hudba: Vlastimil Lang
pánů Vlastimila Langa a Zdeňka Text: Zdeněk „Brychta“ Jetelina
„ B r y c h t y “ Zpěv: Zdeněk „Brychta“ Jetelina
Jeteliny.
P ř e d á n í
TEXT HYMNY
f i n a n č n í
odměny autorům
Nána, nananánaná,
a představení hymny Dnes bude hokej, všichni ať s náma jdou,
pak proběhlo v první
natáhnem dresy, vlajky nad hlavou,
přestávce utkání proti
když kotel bouří, Prostějov do toho,
Frýdku-Místku. Hymna ve
tři - čtyři banány, a už je hotovo.
formátu mp3 je ke stažení
na klubových internetových Jestřábi, ať góly padají, Jestřábi, nikdy se
stránkách www.lhkjestrabi.cz,
nevzdají,
a to buďto momentálně na titulní Jestřábí hymna vítězná, Jestřáby Prostějov
stránce, nebo později v sekci „klub“
každej zná.
a záložce „hymna klubu“.
Když někdy prohrajem, sice to zabolí,

tak na to zapomeň, tohle nás neskolí,
století celý, tu hokej fandy má,
a v našich srdcích, navěky zůstává.
Jestřábi, ať góly padají, Jestřábi, nikdy se
nevzdají,
Jestřábí hymna vítězná, Jestřáby Prostějov
každej zná.
Nána, nananánaná, nána, nananánaná.
Hej,
Jestřábi, ať góly padají, Jestřábi, nikdy se
nevzdají,
Jestřábí hymna vítězná, Jestřáby Prostějov
každej zná.
Hej,
hej, hej,
hej,
hej, hej.

Házená

20. září 2010

Házenkářské pohárové WATERLOO...

Házenkáři Prostějova mají opět nového trenéra

„Nabídku jsem zvažoval asi týden,“ říká Tomáš Černíček
PROSTĚJOV - Házenkáři
druholigového týmu TJ Sokol
II. vstupují do dalšího ročníku
opět s novým trenérem.
Antonína Krista, který až tak
nenašel společnou řeč s hráči,
nahradilTomáš Černíšek starší,
který vytvořil rovnocennou
trenérskou dvojici se
Svatoplukem Ordeltem.
„Vzhledem k tomu, že Svaťa
bude ještě pořád připraven i
do hry, bude mít na starosti
koučink při zápasech. Jinak
jsou naše pravomoce stejné,“
objasnil kompetence koučů
Černíček. Jednapadesátiletý
lodivod házenou aktivně hrál v
Prostějově za tehdejšíAgrostroj
(později Agrozet), a to plných
dvacet let od svých 15 do 35
roků. „Po ukončení hráčské
kariéry jsem prostějovskou
házenou sledoval zpovzdálí
a to především mládežnické
kategorie, kterými postupně
procházel můj syn. Před pár
lety jsem se zase vrátil aktivně
do házenkářského dění jako
trenér. Působil jsem u družstva
dorostu, společně s kolegy
Čechem a potom Zedníčkem
jsem trénoval mladší i starší
dorostence až do konce minulé
sezony,“ popsal svoji cestu k
prvnímu týmu TJ Sokol II.
Tomáš Černíček starší (na
snímku).
Jsme těsně před startem
nové sezony, jak jste
spokojeni s průběhem
přípravného období?
„S průběhem přípravy jsem

vcelku spokojen. Tréninkové
jednotky jsme zahájili už 12.
července na stadionu u Kalicha,
po hrubé fyzické přípravě jsme
po pěti týdnech přešli do haly,
kde jsme trénovali již s míčem
a postupně jsme začali hrát
přípravné zápasy.“
Mužstvo jste převzal po
loňském ročníku. Jak se
zrodil váš příchod na lavičku?
Zvažoval jste nabídku dlouho?
„Po ukončení loňského ročníku
jsem byl osloven vedením našeho
oddílu s nabídkou trenérského
postu. Tuto nabídku jsem zvažoval
asi týden, během kterého jsem se
sešel se všemi aktivními hráči a
pohovořil jsem si s nimi o jejich
perspektivě dalšího působení u
mužstva.“
Vaším spolupracovníkem
se stal Svatopluk Ordelt.
Proč zrovna on a jak máte
rozdělené kompetence?
„Se Svaťou tvoříme
trenérskou dvojici
a naše kompetence
jsou prakticky
shodné. Svaťa u
týmu působil již v
loňské sezoně jako
asistent trenéra a je
tedy zajištěna určitá kontinuita ve
vývoji družstva, což považuji za
dobré. Protože můj kolega stále
ještě v našem mužstvu aktivně
hraje, mám více na starost vedení
týmu při zápase.“
S jakými cíli vstupujete do
druholigového ročníku?
„Určitě chceme divákům
předvádět rychlou a pohlednou
házenou. Výkonnostní cíl

příležitost dostane i současný
dorostenec Martin Bečička.“
Byl o některé vaše hráče
zájem i v jiných klubech,
případně o které?
„Družstvo Tatranu Litovel, hrající
první

stanovený naším vedením je
uhrát v jihomoravské skupině
druhé ligy páté místo. Moje
soukromé přání pak je vybojovat
třetí příčku!“
K jakým změnám v
kádru došlo během léta
a jste spokojen se současným
stavem týmu, či jste případně
usiloval o některého hráče, na
něhož jste nedosáhli?

„Oproti
loňské
sezoně již nemůžeme využívat
s legislativních důvodů pomoci
Jirky Kosiny z Kostelce. Naopak
před sezonou se nám vrátil ze
Zubří náš odchovanec Tom
Valach, ještě nedávný juniorský
reprezentant. Novým hráčem
bude také další odchovanec naší
házené David Jurečka, který má
vyřízené hostování ze Zubří. Z
dorostu přišel Michal Burget a

ligu, projevilo
o
li
j il zájem
áj
naše hráče Černíčka a Valacha,
kteří mají povolené hostování v
tomto týmu. Samozřejmě budou
ale přednostně působit v našem
mužstvu.“
Na koho budete v
sezoně ponejvíce
sspoléhat? Kdo by měl být
největší
oporou?
n
„Spoléhám
především na
„
kolektivní
výkon celého
k
týmu,
tahouny by měli být
t
hlavně
zkušenější hráči, kteří
h
již mají
ma něco odehrané.
Čeká na fanoušky v této
sezoně například při
domácích utkáních, ale i celkově
nějaká novinka z prostředím
prostějovské házené?
„Nic nového, hrát se bude opět
ve sportovní hale na Studentské
ulici, povětšinou v tradiční čas
od patnácti hodin. Věřím, že
věrní fanoušci přijdou a naše
mužstvo podpoří. Chtěl bych

pozvat diváky na naše domácí
zápasy, moc bychom jejich
povzbuzování v mistrovských
zápasech potřebovali. Často
je domácí bouřlivá atmosféra
rozhodujícím faktorem ve
vyrovnaném zápase.“
S jakým rozpočtem
vstupuje házenkářský
oddíl TJ Sokol II. do
nadcházející sezony?
„Jako trenér na tuto otázku
nneznám odpověď.“
A co klub čeká v
nejbližších letech?
Máte připravenou nějakou
M
dlouhodobější koncepci,
d
případně na jaké novinky by
p
se mohli příznivci prostějovské
házené těšit nebo připravit?
„Z dlouhodobého hlediska
máme snahu vybudovat v
Prostějově stabilní kádr mužstva,
založený především na vlastních
odchovancích. S perspektivou
dvou až tří let bychom chtěli
usilovat o návrat do první ligy,
kterou jsme v nedávné době čtyři
sezony v řadě hráli.“
Koho považujete za
favority soutěže a
kdo nejspíš bude patřit k
outsiderům?
„Síla družstev se před sezonou
těžce odhaduje, protože
nejsou veřejně známy ještě
všechny hráčské přesuny mezi
jednotlivými týmy. Přesto si
dovolím k favoritům zařadit
mužstva: Hustopeče, Zlín,
Maloměřice a věřím že i
Prostějov. Naopak k outsiderům
budou asi patřit: Havlíčkův Brod,
Kuřim a Juliánov.“ Petr Kozák

2. liga házenkářů ČR 2010/2011 - podzimní část a její jízdní řád
1. kolo, sobota 25. září 2010,
15:00 hodin: Bohunice - Kuřim,
Zlín - Telnice, Velké Meziříčí
- Havlíčkův Brod, Prostějov Ivančice (rozhodčí: Krobothová,
Macharáčková), Maloměřice
- Hustopeče, Brno-Juliánov Sokolnice (neděle 26.9.)
2. kolo, sobota 2. října 2010,
17:00 hodin: Velké Meziříčí Kuřim (15:00), Havlíčkův Brod
- Telnice, Ivančice - Maloměřice,
Hustopeče - Brno-Juliánov
(neděle 3.10., 10:30), Bohunice
- Prostějov (neděle 3.10. , 15:00,
Grimm, Matuška), Sokolnice Zlín (neděle 3.10., 16:00)
3. kolo, sobota 9. října 2010, 15:00
hodin: Kuřim - Havlíčkův Brod,
Zlín - Hustopeče, Prostějov - Velké
Meziříčí (Damek, Kaufman),
Maloměřice - Bohunice (neděle
10.10.), Brno-Juliánov - Ivančice
(neděle 10.10., 17:00)

4. kolo, sobota 16. října
2010, 17:00 hodin: Kuřim Prostějov (Grimm, Matuška),
Velké Meziříčí - Maloměřice,
Havlíčkův Brod – Sokolnice,
Ivančice – Zlín, Hustopeče Telnice (neděle 17.10., 10:30),
Bohunice - Brno-Juliánov
(neděle 17.10., 15:30)
5. kolo, sobota 23. října 2010,
15:00 hodin: Zlín – Bohunice,
Prostějov - Havlíčkův Brod
(Dufek, Malinek), Maloměřice Kuřim (neděle 24.10.), Sokolnice
- Hustopeče (neděle 24.10., 16:00),
Brno-Juliánov - Velké Meziříčí
(neděle 24.10., 17:00), Telnice Ivančice (neděle 24.10., 17:00)
6. kolo, sobota 6. listopadu
2010, 15:00 hodin: Kuřim Brno-Juliánov, Velké Meziříčí
– Zlín, Prostějov - Maloměřice
(Dalajka, Zmeškal), Ivančice
- Sokolnice (17:00), Bohunice
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- Telnice (neděle 7.11.,
účastnické pole ve 2. lize mužů 10. kolo, neděle
15:00), Havlíčkův Brod - pro soutěžní ročník 2010/2011 5. prosince 2010,
17:00 hodin: Kuřim
Hustopeče (neděle 7.11.,
- Hustopeče (sobota
17:00)
Tatran Bohunice
4.12.), Velké Meziříčí
7. kolo, neděle 14.
Sokol Brno Juliánov
- Ivančice (sobota
listopadu 2010, 17:00
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
4.12., 15:00), Prostějov
hodin: Zlín - Kuřim (sobota
Házená Legata Hustopeče
- Sokolnice (sobota
13.11.), Maloměřice HK Ivančice
4.12., 15:00, Smékal,
Havlíčkův Brod, Hustopeče
SK Kuřim
Steiger), Maloměřice
- Ivančice 10:30), Sokolnice
SHC Maloměřice
– Telnice, Havlíčkův
- Bohunice (16:00),
Sokol II Prostějov
Brod – Bohunice, BrnoTelnice - Velké Meziříčí,
Sokol Telnice
Juliánov - Zlín
Brno-Juliánov - Prostějov
Sokol Velké Meziříčí
11. kolo, sobota 11.
(Chalupa, Řeháček)
HC Zlín
prosince 2010, 17:00
8. kolo, sobota 20.
Sokol Sokolnice
hodin: Zlín - Havlíčkův
listopadu 2010, 15:00
hodin: Kuřim – Telnice, Velké 2010, 17:00 hodin: Zlín - Brod, Ivančice – Kuřim,
Meziříčí -Sokolnice, Prostějov - Maloměřice (sobota 27.11.), Hustopeče - Prostějov (neděle
Zlín (Šohaj, Videcký), Maloměřice Ivančice - Bohunice (sobota 12.12., 10:30, Douda, Škroch),
- Brno-Juliánov (neděle 21.11.), 27.11., 17:00), Hustopeče - Velké Bohunice - Velké Meziříčí
Bohunice - Hustopeče (neděle Meziříčí (10:30), Sokolnice - (neděle 5.12., 15:00), Sokolnice 21.11., 15:00), Havlíčkův Brod - Kuřim (16:00), Brno-Juliánov Maloměřice (neděle 5.12., 16:00),
Ivančice (neděle 21.11., 17:00)
- Havlíčkův Brod, Telnice - Telnice - Brno-Juliánov (neděle
5.12., 17:00)
9. kolo, neděle 28. listopadu Prostějov (Grimm, Matuška)

Překvapení na účet Kostelce!
2. kolo ČESKÉHO POHÁRU

KH
K
HZ
Zbrojovka
brojovka V
Vsetín
setín

TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK
Petruška, Martiník Červená karta: 36. Paták (K)
Diváků:
85
5/4:3/3
2:6
Sestava a branky Kostelce n.H.:
Kosina 4,
J. Grepl 1
Navrátil,
Paták 4
Jurka 7/3,
M. Grulich 2,
M. Grepl 3,
T. Grulich 4,
Vymětal 3,
Divi š,

Rozhodčí:
Sedmičky:
Vyloučení:

PORÁŽKA

Alois Jurík

Trenér:

VSETÍN/PROSTĚJOV - K
sobotnímu střetnutí druhého
kola Českého poháru zajížděli
házenkáři Kostelce na Hané
do Vsetína. Na půdě druholigového týmu se účastník o
stupeň vyšší soutěže představil
ve značně okleštěném složení,
když kromě nečekaně skončivšího Čecha mu chybělo dalších
devět hráčů základního kádru!
Příležitost tak dostali borci ze
širší soupisky, kterých nakonec
nastoupilo do pole jen devět,
přičemž celé střetnutí musel
odchytat gólman Navrátil. Tato
skutečnost se také v závěru na
hostujícím celku projevila a
možná to byla i příčina nejtěsnější možné porážky o jeden
gól a tím pádem i nečekaného
vyřazení...
V první půli vyrukovali Kostelečtí
na domácí s obranou 1-5, která jim
však nevycházela. Druholigoví
Valaši předváděli urputnou házenou, v soubojích si počínali
maximálně důrazně a jelikož
dvojice sudích k jejich zákrokům
mnohdy přistupovala s nadhledem, vybudovali si domácí překvapivý náskok, který udrželi až
do přestávky. Do druhého dějství
nastoupili svěřenci trenéra Juríka
s pozměněnou taktikou, zlepšili
se především v obranné fázi a na
palubovce se to začínalo projevovat. Ve 40. minutě se Kostelec

dokázal na Vsetínské dotáhnout
a začínalo se prakticky od znovu.
Vyrovnaný průběh vydržela až
do závěrečných minut, ovšem v
koncovce byli úspěšnější domácí,
kteří nakonec zvítězili těsně, ale
přece 29:28. Kostelci nebylo nic
platné, že druhou půli ovládli jeho
hráči (11:13). Z Českého poháru
se museli nečekaně, ale nutno
podotknout, že asi zaslouženě
poroučet.
„I p řesto, že jsme nastoupili
v hodně oslabeném složené
a v sestavě jsme museli dosti
improvizovat, měli jsme toto
utkání zvládnout a postoupit!
Bohužel nevyvedla se nám první
půle, domácí se dostali na koně
a nadšení jim vydrželo až do
konce,“ konstatoval smutně, ale
smířlivě Alois Jurík, kormidelník
kosteleckého celku. „Musím
také bohužel říct, že střetnutí se
hrubě nepovedlo arbitrům, kteří
tam měli několik podivuhodných
rozhodnutí a například dva fauly
Patáka, po nichž přišlo vyloučení,
neviděl ani Pánbůh, rozhodčí ale
ano..,“ uvedl Jurík a nezapomněl
podotknout, že to říká s naprosto
chladnou hlavou a bez emocí.
„Na to se ale nechci vymlouvat.
I když jsme se ve druhé půli
herně zlepšili, do vedení jsme
jít nedokázali a zaslouženě byli
vyřazeni,“ dodal kouč TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK.
-pk-

Na exprvoligová Napajedla

Prostějov nestačil
2. kolo ČESKÉHO POHÁRU

S o k o l I I . P r o s t ě j ov

Tým TJ Sokol II. Prostějov před sezonou 2010/2011

Fatra Napajedla
Sedmičky:
Vyloučení:
Červená karta:

HRÁČSKÝ
ÁČ Ý KÁDR
Á
TJ SOKOL II. PROSTĚJOV
Ě
pro ročník 2010-2011
Jiří
Štěpán
Ondřej

Brankáři:
HRUBÝ
1987
KAMENÝ
1986
RÁŠO
1983

Robert
Tomáš
Jakub
Svatopluk
Michal
David
Michal

Křídla:
NEVRLÝ
CHYTIL
ZÁVODSKÝ
ORDELT
BURGET
JUREČKA
NEVRLÝ

1981
1978
1982
1976
1991
1992 - hostování ze Zubří
1979 - návrat po pauze

Pavel
Jakub
Tomáš

Pivoti:
ŠESTOŘÁD
RAŠKA
JURÍK

1989
1987
1981

Tomáš
Michal
Tomáš
Pavel
Martin
Marek

Průběh utkání:
0:1, 2:4, 7:4, 9:9, 11:13, 1 3 : 1 4 ,
16:15, 17:18, 21:23, 22:26, 24:27

2/1:4/4
7:4
55. Kašný (N)

Sestava a branky Kostelce n.H.:
Kamený,
Hrubý,
Černíček ml. 11/1,
M. Jurík 3,

Trenéři: Černíček st.- Ordelt

Horní řada zleva: Michal Burget, asistent trenéra Svatopluk Ordelt, Tomáš Jurík, Michal Jurík, Tomáš Černíček mladší,
Pavel Šestořád, Jakub Raška, trenér Tomáš Černíček starší. Spodní řada zleva: Martin Bečička, Martin Juráček, Robert Nevrlý,
Tomáš Chytil. Ležící zleva: Štěpán Kamený, Jiří Hrubý

Spojky:
ČERNÍČEK ml. 1985
JURÍK
1983
VALACH
1991
- z dorostu
BYDŽOVSKÝ
1989
- hostování z Hranic n.M.
JURÁČEK
1987
- hostování z Hranic n.M.
BEČIČKA
1992
- z dorostu

Holky
H
olky a kkluci!
luci!
Sokol
k lIIP
II Prostějov
těj pořádá
řádáNÁBORd
NÁBOR do družstva
d ž
minižáků (ročníky narození 2000 a mladší), mladších
žáků (ročníky narození 1998 a mladší) a starších žáků (ročníky narození 1996 a mladší). Srdečně
zveme všechny chlapce a děvčata. Zájemci se mohou hlásit na trénincích nebo přímo u trenérů.
Minižáci trénují každou středu (v čase 17:30 - 18:30) a čtvrtek (17:00 - 18:00) v areálu U Kalicha.
Trenéři: Stanislav Havlíček - 775 906 746 a Eduard Capay 728 669 918

Odchody: Kosina (ukončeno střídavé hostování z Kostelce n.H.),

Mladší a starší žáci trénují vždy 17:00 - 18:00 přičemž v pondělí U Kalicha a ve středu a čtvrtek v
tělocvičně RG a ZŠ na Studentské ulici (v měsíci srpnu pondělí - čtvrtek U Kalicha). Trenéři: Zdeněk
Čech 608 056 810, Jiří Valach - 603 384 932 a Josef Buriánek - 777 713 732.

Realizační tým:
Trenér:
Tomáš ČERNÍČEK st.
Hrající asistent
a vedoucí družstva: Svatopluk ORDELT

Na všechny nové zájemce se těší nejen trenéři, ale i současní mladí hráči a hráčky.

1959
1976

Juráček,
M. Bečička 3,
T. Jurík 2,
Raška 1,

Chcete si vyzkoušet zahrát házenou?

PROSTĚJOV - Uplynulou sobotu 18. září netradičně již v devět hodin dopoledne přivítali
prostějovští házenkáři v boji o
postup Českým pohárem ještě minulou sezónu prvoligové
mužstvo z Napajedel Po úvodním oťukávání otevřeli hosté
brankový účet zápasu druhého
dějství Českého poháru až ve 3.
minutě a brzy se ujali mírného
vedení. Domácí borci ovšem
zabojovali a v půlce úvodní
půle vedli i zásluhou trháků
Nevrlého 7:4. Poté ovšem prostějovští začali kupit technické
chyby a dovolili soupeři otočit
na poločasových 12:13. V prvním poločase jasně dominovaly obrany podpořené dobrým
výkonem brankářů. S odhodláním zvrátit výsledek na svou
stranu nastoupili k druhému
dějství hráči Prostějova a to se
jjim opravdu podařilo, když ve
38. minutě vedli 16:15. Bohužel
to bylo v tomto zápase naposle-

Šestořad,
Ordelt,
Chytil 1, R.
Nevrlý 3.

PORÁŽKA
dy. Zkušený soupeř začal trestat
rychlými protiútoky chyby prostějovských hráčů a pohlídal si
vítězství v tomto utkání.
„Podali jsme kvalitní výkon
s exprvoligovým celkem, který
m ěl více štěstí a my mu navíc
dopomohli k vítězství na můj
vkus velkým množstvím technických chyb. Chyběli nám na
utkání vlivem zranění či pracovní
zaneprázdněnosti čtyři hráči, se
kterými by se zápas odvíjel zcela
určitě jinak. Chtěl bych pochválit
celý mančaft za bojovný výkon
a z jednotlivců bych vyzdvihl
gólmana Kameného a ještě dorostence Bečičku, který je velkým
příslibem do budoucnosti. Hrála
se rychlá házená s nasazením od
obou týmů,“ zhodnotil utkání
Svatopluk Ordelt, hrající polovina trenérské dvojice. „Byla to pro
nás finální generálka před startem
sezóny a s takovým výkonem
budeme určitě podávat dobré
výsledky,“ dodal.
-tj, pk-

20. září 2010

 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy
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Foto víkendu

Sokol Konice
S

Martin Hlouš
Zkušený útočník se
vrací do sestavy Konice
a je to hned znát. V sobotním utkání proti
Blansku zaznamenal
tento forward krásnou
branku, když zamířil přímo do šibenice.
Tato trefa vynesla jeho
týmu nejen tříbodový
zisk, ale také posun na
první příčku divizní
tabulky skupiny D.

Sokol Čechovice
S
Oresvo Sokol Plumlov
O

TJ Haná Prostějov
T
1.SK Prostějov
1

1
1
5
1
3
3
3
1
1

známkování prováděno jako ve škole od nejlepší 1 po nejhorší 5

První místo trefil Konici Hlouš Fotbalisté Čechovic vyhrály v Tovačově!
KONICE/PROSTĚJOV - Již
osm zápasů v řadě drží fotbalisté
Konice domácí neporazitelnost
v divizní soutěži. V sobotu získali
svěřenci trenéra Procházky
další tři body, když tentokrát
na přírodní trávě svého areálu
zdolali Blansko. Jediný gól
utkání vsítil střídající Martin
Hlouš, který svojí nádhernou
trefou zajistil Konici nejen
vítězství, ale i posun na první
příčku tabulky skupiny „D“.
Stínem zápasu jsou tři vynucená
střídání a další zdravotní trable
opor domácího souboru...
Rozhodující moment utkání
se zrodil po hodině hry, kdy ze
spolupráce s Rajnohou vytěžil
Hlouš skutečně nádhernou ránu,
která skončila přesně v šibenici
hostujícího brankáře – 1:0. „Velcí
hráči dělají velké věci. Martin
Hlouš je žolík, dokáže utkání
rozhodnout,” okomentoval
tento moment Karel Procházka,
lodivod Konice. Mnoho dalších

SOKOL KONICE – FK APOS BLANSKO 1:0 (:)
Branka:
62. Hlouš
Rozhodčí: Drozdy - Volf, Mayer
Žluté karty: Němec, Zich, Janíček, Hájek (všichni B)
Červená karta:
68. Němec (B)
Diváků: 210.
Sestava Konice: Kmecik - Koutek, Vala (73. Rus),
Řehák, P. Křeček – Voral, Klobáska, Rajnoha - J.
Navrátil (38. Hlouš), J. Blaha, Schön
(45. Směták)
pěkných fotbalových momentů
už ale diváci neviděli.
Hrálo se spíše mezi šestnáctkami
a když už se některý z týmů dostal
ke střele, scházela mu přesnost.
Tak dopadly možnosti Řeháka,
Valy či Navrátila na jedné straně,
na protější straně zase musel
jednou zachraňovat Kmecik. Ve

druhém poločase už
se Blansko nedostalo
schopnosti,
ani k jedné střele a tak po
nejlepším
zmíněném momentu Hlouše
hráčem byl
uhájili domácí vítězství.
přesto Hlouš,“
„Doma se nám daří vyhrávat
vyzdvihl znovu svého
a to i přesto, že jsme ve druhé
půli hráli v hodně obměněném hrdinu kouč Karel Procházka.
-pksložení. Mladí kluci ukázali své

SOKOL TOVAČOV - SOKOL ČECHOVICE 1:3 (1:1)
Branky Čechovic: 0:1 Kvapil (Chmelík), 1:2 Kolečkář ( Jáhl ), 1:3 Jáhl ( Konevič )
Sestava: Brablec, Mach - M.Horák - Vinklárek - L.Šťastný
Kolečkář - Zacpal - Haluza - Urbánek
Chmelík - Kvapil
Střídali: Konevič ( Zacpal ), Jáhl ( L.Šťastný )
Trenér : Stanislav Bilík

Asistent trenéra : Karel Hruda

Vedoucí mužstva : Jaroslav Hejduk

Prostějovský 1.SK spustil kanonádu!
1. SK Prostějov - Biskupice 8:0 (4:0)
Branky: Vitásek 3, Gryglák 2, Olejník, Komárek, Kocourek
Sestava Prostějova: Polák – Karafiát (55. Balcarovský), Zbožínek, Olejník, Abrahám (65. Petrásek) - Vitásek,
Ballek, Komárek, Gryglák – Laník (65. Fryšák), Kocourek.
Očima trenéra Pavla Musila:
„Utkání rozhodla branka hned ve druhé minutě. Od té doby byla jen otázka, kde se zastaví skóre. Ještě tak
dalších osm gólových šancí jsme neproměnili. Naše hra ale nebyla žádný zázrak... Těžko totiž mužstvo
motivovat, když cítí, že soupeř neklade vůbec odpor... Chvílemi jsme se tak podřídili a nedalo se na to koukat.
Ale v naší situaci jsou to další tři zlaté body a musíme rychle na tento zápas zapomenout a soustředit se na další
zápas. Na druhou stranu je dobře, že každý zápas ukazuje naše mezery aspoň víme na čem pracovat. Za tento
zápas není třeba nikoho vyzdvihovat, ale musím pochválit celé mužstvo za práci v tréninku. Konkurence se
zvyšuje a to je pro nás jen dobře.“
-pk-

Kralice potvrdily roli favorita Fotbalistky Brodku na první bod v divizi stále čekají
KRALICE NAHANÉ – Sobotní
zápas sedmého kola Přeboru
Olomouckého KFS, který byl
v pořadí osmým vystoupením
pro všechny celky této soutěže,
proti sobě svedl týmy Kralic na
Hané a Ústí u Hranic. Domácí
hájili postavení na špici tabulky,
hosté, pohybující se v suterénu,
mohli jen překvapit...
Ústečtí přijeli s jasnou taktikou
hrát na brejky, místy hlídali
své vápno až v deseti lidech a
kralický tým tak dobýval hostující
tvrz. Oba útočníci hostů ovšem
byli velice nebezpeční, načež
tak domácí obraně několikrát
zle zahrozily. Kralice vsítily
vedoucí branku, když Dostál
zahrával z pravé strany čtyři
rohové kopy v řadě a ve vápně
se z toho posledního prosadil
domácí Pazdera – 1:0. Psala se
šestatřicátá minuta. Hosté ovšem

FC KRALICE NA HANÉ – TJ SOKOL ÚSTÍ U HRANIC
3:1 (1:1)

Branky: 36. Pazdera, 63. O. Petržela, 73. Poláček – 37. Páleník
Rozhodčí: Molík – Válek, Svozil.
Žluté karty: Homola - Bagar, Škařupa.
Červená karta: 45. Plesník, 67. Škařupa (oba Ústí).
Diváků: 200
Sestava FC Kralice na Hané:
Kaštil - Šmíd, Trnavský, Kocourek, O. Petržela – Pořízka, Pazdera
(46. Valtr), Poláček, Homola (83. Růžička) - Dostál, Zdeněk Petržela
(62. Borovský).
Trenér: František Jura.
vyrovnali hned z následující
rozehrávky, kdy tak dokonale
potrestali nekoncentrovanost
domácího celku – 1:1. A tak také
skončil první poločas. Přesto, že
v jeho poslední minutě zastavil
domácího Dostála nedovoleně
hostující obránce a protože byl
posledním hráčem, rozhodčí
Molík vytáhl červenou kartu. Do

druhé půlky domácí vstoupily
aktivněji, hru oživil střídající
Valtr a Kralice si tak začali
vytvářet více šancí. V 60. minutě
byl vyloučen další hráč hostů za
naprosto zbytečný a zákeřný faul
na Poláčka a od té doby už domácí
zcela ovládli hru a dvěma góly
rozhodli utkání Petržela Ondřej a
Petr Poláček. Kralice tak zvítězily

přesvědčivě a zaslouženě 3:1.
„Myslím, že jsme vyhráli
zaslouženě. V prvním poločase
jsme se těžko dostávali do
nějakých šancí, protože Ústí
zalezlo do vápna a my jsme
měli být rychlejší a přesnější
při přechodu do útoku. Hosté
vlastně jen nakopávali dlouhé
míče na dva útočníky, kteří
ovšem hráli velmi dobře, byli
agresivní a tvrdí,což nám třeba
někdy chybí. Ve druhém poločase
už jsme je k ničemu nepustily.
Naší aktivitou jsme je donutili k
nesčetným faulům a nakonec i k
druhé červené. Mrzí mě, že jsme
nedokázali vstřelit více branek,
šance jsme na to měli. Dnes
opět nastoupila hodně změněná
sestava a ti kluci nezklamali,“
poznamenal na adresu zápasu
František Jura, kouč Kralic na
Hané.
-pk-

Šanci bodovat ztratily Určice už v první půli
HOLICE/URČICE - Nedělní
dopolední začátky určickým
hráčům nesvědčí... Do zápasu
dalšího dějství Přeboru
Olomouckého KFS vstoupili
svěřence trenéra Pitroně
příliš vlažně, když zaostávali v
pohybu, chybovali v obranné
fázi a nechávali domácím hodně
volného prostoru. Ti mohli po
prvních pěti minutách vést už tři
nula, ale při hostujících hráčích
stála kupa štěstí. Skóre přesto
otevřel již v 10. minutě střelou
zdálky Čižmár. Druhou branku
přidal ve 24. minutě Filipský a
účet zápasu uzavřel ve 41. minutě
regionálním příznivcům dobře
známý Libor Žondra – 3:0. Ve

1.HFK OLOMOUC „B“ - SOKOL URČICE
3:0 (3:0)
Branky: 10.Čižmár, 24. Filipský 41. Žondra
ŽK:
Kiška (U)
Rozhodčí: Válek - Molík, Demiš.
Diváků: 120
Sestava Určic: Nejezchleb - Ján, Ullmann,Peka, Mlčoch – Coufal
(68.Bokůvka), Hatle, Los, Javořík – Trajer (46.Hochman), Kiška
Trenér Franišek Pitron.
druhém poločase si naši hráči neudělal chybu, zatímco my jsme
sice vytvořili optickou převahu, chybovali, špatně jsme přihrávali,
bohužel si ale nevypracovali pozdě jsme přistupovali na hráče..
pořádnou šanci a domácí hráči Po zisku míče jsme si sice párkrát
si tak výsledek s přehledem přihrávali, ale nebylo to tak kolmé,
nebylo to do koncovky, do nějaké
pohlídali.
„Soupeř nás předčil pohybem, finální přihrávky. Takticky jsme
organizovaností, oproti nám hráli hrozně špatně, Nevraceli

jsme se, Záložníci nechávali
domácím velký prostor. Opticky
to možná vypadalo, že jsme hráli
jakoby fotbal, ale soupeř měl hru
ve své moci a jakmile jsme přišli
blíž tak nás k ničemu nepustil,
připravil nás o balón a my jsme
se pak nestačili vracet. Ve druhém
poločase soupeř pod dojmem
výsledku už nás tak neobsazoval
a my jsme si vytvořili herní
převahu, bohužel do zakončení
jsme se nedostali, neměli jsme
žádnou šanci, chyběla tam ta
finální přihrávka a prakticky jsme
nevystřelili na branku. Dnes jsme
zkrátka podali špatný výkon,“
láteřil na klubovém webu lodivod
Určic František Pitron.
-pk-

Brodek u Konice - Šternberk
2:4( 1:3 )
Branky: Jelínková 2 – Černušková 4
Sestava Brodku: Mikešová – Ošlejšková,
Zapletalová, Machová,Václavková (60.
Koudelková) - Freharová, Hanáková, Hegerová (68.
Burgetová), Bělunková - Jelínková (84. Fedorová),
Urbanová (85. Kozáková)
Trenér: Josef Takáč
„Po těžké prohře v Holešově jsem očekával, že

děvčata budou mít strach v dalším zápase hrát a nad
mé očekávání předvedly výbornou hru. Přispěla
k tomu i nová hráčka z Lipníku nad Bečvou. Její
spolupráce s výborně hrající Jelínkovou byla znát.
Ostatní děvčata předvedla velmi dobrý výkon a za
to jim chci poděkovat. Podle mého názoru se musel
divákům fotbal líbit, protože si děvčata vypracovala
hodně šancí ke skórování a to na obou stranách,“
sdělil po utkání Josef Takáč, kouč brodeckých
fotbalistek. „Už se těšíme na příští týden, kdy
sehrajeme derby s děvčaty z Kostelce na Hané,“
dodal.
-pk-
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Víkend v číslech - tabulky
MS DIVIZE, skupina „D“
7. kolo (8.hrané): Vyškov - Velké Meziříčí, Bystrc
- Napajedla , Rosice - Žďár n.S., Konice - Blansko
, Pelhřimov - Otrokovice, Uherský Brod - Třebíč ,
Vrchovina - Hodonín, Tasovice - Sparta Brno
1. Konice
8 4 2 2 11:8 14
2. Hodonín
8 4 2 2 11:10 14
3. Třebíč
8 3 4 1 12:7 13
4. Blansko
8 4 1 3 13:13 13
5. Sparta Brno
8 4 1 3 8:8 13
6. Velké Meziříčí 8 3 3 2 10:12 3
7. Žďár n.S.
8 3 2 3 19:12 11
8. Rosice
8 3 2 3 14:10 11
9. Vyškov
8 3 2 3 10:9 11
10. Pelhřimov
8 3 2 3 13:12 11
11. Otrokovice
8 3 1 4 15:15 10
12. Uherský Brod 8 3 1 4 7:9 10
13. Napajedla
8 2 3 3 10:10 9
14. Vrchovina
8 3 0 5 8:9 9
15. Tasovice
8 2 3 3 10:16 9
16. Bystrc-Kníničky 8 1 3 4 3:14 6

PŘEBOR Olomouckého KFS
7. kolo (8.hrané): 1. HFK „B“ - Určice 3:0 (3:0), branky:
Žondra,Filipský,Čižmár. Kozlovice - Velké Losiny
3:1 (3:0), branky: Kaďourek 2,Šolín - Navrátil. 1.FC
Přerov - Oskava 0:1 (0:0), branky:Hlaváček. Dolany
- Hněvotín 1:2 (0:2), branky: Holly - Zamykal,vlastní.
Jeseník - Želatovice 1:5 (0:3), branky:Sedlák p.k. Koplík 2,Jemelka 2,Hetych. Lipník - Zlaté Hory 2:1 (0:0),
branky:Srovnal 2 - Adamec. Kralice - Ústí 3:1 (1:1),
branky:Poláček,Pazdera,Petržela O. - Páleník. Hranice
- Litovel 2:2 (1:1), branky:Kundrát 2 - Šilberský 2.
1. Kralice
8 5 3 0 14:5 18
2. Oskava
8 5 1 2 22:15 16
3. 1.FC Přerov 8 5 1 2 17:11 16
4. 1. HFK ‚“B“‘
8 5 0 3 17:15 15
5. Kozlovice
8 4 2 2 14:15 14
6. Želatovice
8 4 1 3 22:15 13
7. Hranice
8 3 3 2 17:15 12
8. Dolany
8 3 1 4 13:13 10
9. Jeseník
8 3 1 4 12:14 10
10. Litovel
8 3 1 4 16:20 10
11. Hněvotín
8 3 1 4 7:11 10
12. Určice
8 3 1 4 11:17 10
13. Velké Losiny 7 2 2 3 19:15 8
14. Ústí
8 2 1 5 12:18 7
15. Lipník
8 2 0 6 10:17 6
16. Zlaté Hory
7 1 1 5 10:17 4

I.A TŘÍDA, skupina „B“
7. kolo: Opatovice - Jesenec 1:1 (0:1), branky: Matýska
- Ullmann. Náměšť na Hané - Kojetín 1:4 (0:1), branky:
Marhoul - Láník 2,Krčmář,Vondra. Tovačov - Čechovice
1:3 (1:1), branky: Nemrava J. - Jahl,Kvapil,Kolečkář.
Dub nad Mor. - Troubky 4:3 (1:2), branky:
Zubal,Kawij,Vaňák,Hégr - Němčák,Kalina,Stoklásek.
Bělkovice - Slatinice 3:0 (1:0) Tureček 2,Vrána. Bělotín
- Brodek u Př. 3:4 (1:2), branky: Cejnar 2,Hanák - Hejč
2,Švára,Čmiel. Klenovice - Plumlov 2:2 (1:1), branky:
Kubíček,Cibulka - Frýbort,Kiška.
1. Troubky
7 5 1 1 23:13 16
2. Kojetín
7 5 0 2 15:7 15
3. Bělotín
7 5 0 2 14:8 15
4. Dub nad Mor. 7 4 2 1 16:10 14
5. Náměšť na Hané 7 4 0 3 20:13 12
6. Jesenec
7 3 2 2 12:13 11
7. Klenovice
7 3 2 2 14:18 11
8. Čechovice
7 3 1 3 20:20 10
9. Opatovice
7 2 3 2 19:13 9
10. Plumlov
7 2 2 3 10:10 8
11. Bělkovice
7 2 0 5 11:17 6
12. Tovačov
7 2 0 5 10:16 6
13. Slatinice
7 0 3 4 8:17 3
14. Brodek u Př. 7 1 0 6 9:26 3

I.B TŘÍDA, skupina „A“
7. kolo: Konice „B“ - Lipová 4:0 (2:0)
Navrátil,Kaprál,Rus,Směták. Mostkovice - Haná
Prostějov 0:4 (0:1) Zbožínek,Krupička,Tomášek,Šind
ler. Všechovice - Býškovice 3:3 (1:1), branky: Zdražil
2,Vašek - Čagan,Tomeček,Mikulík. Pivín - Kostelec 1:1
(0:0), branky: Sedlák - Horák. Nezamyslice - Vrahovice
2:2 (0:0) nehl.. Hor. Moštěnice - Hustopeče 4:1 (3:0),
branky: Suchánek 2,Prachniar,Fikr - Blažek. Radslavice
- Protivanov 2:1 (1:0), branky: Střelec,Zemánek - Pavlů.
1. Haná Prostějov 7 7 0 0 18:6 21
2. Konice ‚“B“‘ 7 6 1 0 23:3 19
3. Kostelec
7 5 2 0 22:5 17
4. Lipová
7 5 0 2 17:10 15
5. Hor. Moštěnice 7 3 1 3 18:15 10
6. Nezamyslice 7 2 2 3 14:11 8
7. Býškovice
7 2 1 4 17:19 7
8. Radslavice
7 2 1 4 14:17 7
9. Všechovice
7 2 1 4 11:17 7
10. Pivín
7 2 1 4 9:16 7
11. Vrahovice
7 1 3 3 7:17 6
12. Hustopeče
7 1 2 4 12:17 5
13. Protivanov
7 1 2 4 7:17 5
14. Mostkovice 7 1 1 5 5:24 4

MS DIVIZE, skupina “D” - starší dorost
7. kolo (6. hrané): Líšeň - Pelhřimov 1:0 (1:0), Břeclav
- Bohunice 4:0 (2:0), Otrokovice - Havl. Brod 2:1 (0:1),
Kroměříž „B“ - 1.SK Prostějov 2:4 (1:1), Velké Meziříčí –
Vyškov 1:4 (0:4), Vrchovina - Veselí n.M. 0:4 (0:2), Žďár n.S.
- Sparta Brno „B“ 2:2 (0:2)
1. Břeclav
6 4 2 0 18:3 14
2. Líšeň
6 4 1 1 15:6 13
3. Pelhřimov
6 3 2 1 14: 11
4. Žďár n.S.
6 3 2 1 12:9 11
5. 1.SK Prostějov
6 3 2 1 13:15 11
6. Vyškov
6 2 3 1 18:11 9
7. Veselí n.M.
6 2 3 1 11:6 9
8. Sparta Brno B
6 1 3 2 7:7 6
9. Otrokovice
6 1 3 2 5:7 6
10. Velké Meziříčí
6 2 0 4 10:15 6
11. Kroměříž B
6 1 2 3 11:18 5
12. Bohunice
6 1 2 3 10:17 5
13. Havlíčkův Brod
6 1 1 4 8:22 4
14. Vrchovina
6 1 0 5 4:17 3

Dočká se divizní Konice výjezdu do Jablonce?
KONICE/PROSTĚJOV - S
předním týmem třetí nejvyšší
soutěže MSFL poměří ve středu 22.
září 2010 síly fotbalisté divizního
celku Sokol Konice. Jediný zástupce
Prostějovska v pohárové soutěži
ČMFS nastoupí už za dva dny v
areálu „Pod Kučerákem“ - tentokrát
na přírodním trávníku - od 16:30
hodin v rámci 3. kola „Ondrášovka
Cupu“ proti 1.HFK Olomouc.
Svěřenci trenéra Karla Procházky
prožívají vcelku vydařený start do sezony.
Z osmi mistrovských zápasů v divizi
dokázali polovinu vyhrát, z dalších dvou
vytěžili bod za remízu a pouze dvakrát
prohráli. Když k tomu připočteme dvě
vítězství z pohárových duelů dostaneme
se na hodně příznivou bilanci 6 - 2 - 2.
„Jsme teprve ve čtvrtině celé sezony.
Myslím, že většina zápasů se nám
vydařila, ale jak dopadneme, o tom je ještě
pořád předčasné spekulovat,“ nepouští se
hlavní kouč konického celku do žádných
spekulací. Nyní jej ale čeká velká výzva
a na první pohled jednoznačný vrchol
sezony. Vždyť hrát proti krajskému
rivalovi 1.HFK Olomouc, v jehož
řadách působí řada známých jmen, ve
třetím klání tuzemského poháru, má
nepochybně svůj zvuk. „To určitě,“
souhlasí Procházka. Ihned však dodává:

„Říkal jsem to již několikrát, naší prioritou
zůstává pořád divize. A jelikož má hned
několik hráčů zdravotní potíže, těžko říct,
v jaké sestavě budeme muset nastoupit.
Pro to je jasným favoritem mužstvo
1.HFK,“ zopakoval lodivod již taktéž
dříve vyřčenou myšlenku. Jaké jsou tedy
šance Konických na další postup, který
by jim mohl vynést vysoce atraktivní duel
proti vicemistrovi z Jablonce? „Upřímně?
Asi hodně malé,“ pokrčil rameny
Karel Procházka. „Už když jsme proti
tomuto týmu hráli přípravné utkání před
sezónou, prohráli jsme 0:3 a to jsme byli
ještě rádi... Když Holice zapnula na plné
obrátky, měli jsme problém, dostat se za
půlku,“ uvedl Procházka, že o favoritovi
utkání nemůže být vůbec sebemenších
pochyb. Ostatně tyto argumenty mají
opodstatněný základ. Vždyť olomoucký
1.HFK zůstal i ve druhé sezoně po
sestupu ze druhé ligy profesionálním
týmem, zatímco Konice pracuje na
takové poloprofesionální až amatérské
bázi. „V Holici trénují dvakrát denně,
my se připravujeme čtyřikrát až pětkrát
týdně. Ten tréninkový rozdíl, vůbec
celková připravenost hráčů a hlavně
fotbalová kvalita tedy musí být znát,“
podotkl dále kouč konického výběru.
A jeho role je po sobotním střetnutí s
Blanskem ještě těžší. Za další výhru totiž

draze zaplatil, z trávníku musela hned
trojice hráčů! „Start Jonáše Navrátila a
Schöna je prakticky vyloučen. Zatímco
prvně jmenovaný má natržený stehenní
sval, druhého podvrtnutý kotník šel do
sádry. S tříslem laborují i všichni tři stopeři
Vala, Řehák a Rus, Vorala zase tížila v
posledních dnech nemoc. Nakopnutý je
také Hlouš. Kdo z nich bude hrát, v tuto
chvíli vůbec netuším. Vše se rozhodne
až těsně před zápasem. Nastoupí ale
stoprocentně zdraví hráči, před sobotním
těžkým zápasem ve Žďáru nad Sázavou
nechceme nic riskovat. Příležitost tedy
nepochybně dostanou hráči z béčka.“
Koničtí fotbalisté prošli do třetího
dějství nejdříve přes třetiligový Zábřeh
na Moravě, který zdolali 3:1, divizního
konkurenta ze skupiny „E“ Valašské
Meziřící pak vyřídili dokonce 5:1.
„Využili jsme poměrně dobrého losu
a můžeme si zahrát mezi dvaatřicítkou
nejlepších. To je ale všechno. Jsme realisté
a víme, že nadcházející souboj bude pro
nás konečná. Kdybychom byli v plné
síle, mohli jsme si proti velmi kvalitnímu
týmu zahrát pěkný zápas, takto jsou naše
šance skutečně omezeny,“ konstatoval
K. Procházka. „V každém případě se ale
budeme snažit o co nejlepší výsledek.
Hrajeme na domácí půdě, vedení
rozhodlo, že se tak stane na horním hřišti,

kde je přírodní tráva, takže se moc těšíme.
Věřím také, že přijde hodně příznivců. Jen
z Holice mají dojet dva autobusy, tak snad
se naši diváci nenechají zahanbit,“ vyzývá
konické publikum kouč Sokola.
Olomoucký tým 1.HFK na cestě do
třetího kola zdolal Blansko 3:0, aby
následně vyhrál ve Vyškově 3:1. „Určitě
se chceme pokusit postoupit co nejdále.
Momentálně ale myslíme jen na to,
jak uspět v Konici, což nebude lehké, i
když jsme ji v přípravě v Hodolanech
vysoko porazili. Vzpomínám si, že
před několika lety vyřadila Sigmu
Olomouc, takže to nebude vůbec
jednoduché utkání,“ sdělil sympaticky
Karel Trnečka, asistent trenéra 1.HFK,
který je rodilým Prostějovanem. A právě
i z tohoto důvodu bude souboj ještě
pikantnější. Jeho nadřízený přitom není
nikdo jiný než populární Petr „John“
Uličný! V kádru je navíc také útočník

pivínský odchovanec Libor Žondra
a Josef Hořava, bratr olomouckého
reprezentanta do jednadvaceti let, který
dříve hostoval v Lipové. Fotbaloví
příznivci budou jistě zvědaví i na známé
borce typu Kováře, Onofreje či Petra
Kobylíka. To vše činí ze zápasu třetího
pohárového kola atraktivní a prestižní
duel. Ovšem ještě lákavější představa
se nabízí pro čtvrté kolo. To se hraje již
systémem doma - venku, což znamená,
že nejenže by do Konice dorazil FK
Baumit Jablonec, úřadující vicemistr
ČR a finalista posledního ročníku
Poháru ČMFS Ondrášovka Cup, ale
Procházkova ekipa by zavítala také na
sever Čech! Jablonečtí ovšem musí
ještě přejít přes druholigovou Duklu
Praha. Naplní se papírové předpoklady,
nebo budeme svědky překvapení? To
poznáme ve středu na hřišti v Konici od
16:30 hodin!
-pk-

vítězné pohárové sestavy obou soupeřů
Sokol Konice z utkání 2. kola proti Valašskému Meziříč: Kmecík - Koutek
(46. L. Bílý), Řehák, Vala, Křeček - Klobáska - J. Navrátil (72. Schön), Voral,
Rajnoha, Blaha - Hlouš (68. Směták)
1.HFK Olomouc z duelu 2. kola ve Vyškově: Šrom - Dadák, Polák, Lukášek,
Kopecký (68.Richter) - Hořava, Tögel, Onofrej, Čtvrtníček - Zedníček (46.
Kobylík), Žondra

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov
na svém 7. řádném zasedání dne
15. září 2010 rozhodla:

13. září 2010, dle DŘ 1/7b o udělení nepodmíněného trestu pro Josefa
Dostála (FC Výšovice) na 3 soutěžní utkání od 13. září 2010, dle DŘ
1/7a o udělení nepodmíněných trestů pro Antona Hangurbadža (Sokol Klenovice na Hané) a
Jiřího Motyčku (Sokol Držovice) oba na 2 soutěžní utkání od 13. září 2010, dle DŘ 1/1 o udělení
nepodmíněného trestu pro Radima Chytila (Sokol Vícov) na 1 soutěžní utkání od 13. září 2010.
* žádost o prominutí zbytku trestu:
- v případech Robina Návrata (Sokol Tištín) a Zbyňka Lišky (Sokol Otaslavice) se dle DŘ VII/31
žádostem vyhovuje - činnost v obou případech uvolněna od 17. září 2010
* pokuty:
- 500 Kč pro Davida Nováka (vedoucí družstva dorostu Sokol Klenovice na Hané) dle RS čl.23,
bod 11
* různé:
- člen DK Emil Škultéty byl poučen o svých pravomocech. Na svou obhajobu při vniknutí na hrací
plochu v přerušené hře v utkání III.třídy TJ Sokol Horní Štěpánov - FC Výšovice řekl, že se pouze
dotazoval na pořadatelskou službu.
- na příští zasedání DK pozvala zástupce oddílů:
TJ Sokol Horní Štěpánov - hráč Kamil Pitner, trenér František Grenad, hlavní pořadatel Jaromír
Bořil
FC Vyšovice - kapitán Marcel Škop, vedoucí družstva Ladislav Okleštěk
hlavní rozhodčí utkání Libor Doležel Libor
Všichni byli pozvání k objasnění situací v utkání 6. kola III. třídy Sokol Horní Štěpánov - FC
Vyšovice
- DK dále pozvala zástupce 1.SK Prostějov k projednání nepřístojného chování diváků na hřištích
soupeřů.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Pavel Winkler, místopředseda DK

* KONTUMACE:
- STK ruší výsledek mistrovského utkání Přeboru OFS dorostu Sokol Vrahovice - Sokol Klenovice
na Hané 1:10, utkání se kontumuje 3:0 a 3 body ve prospěch Sokola Vrahovice z důvodu
neoprávněného startu hráče hostů!
* POTVRZENÍ KLUBŮ O HOSTOVÁNÍ MLÁDEŽE:
předložily oddíly Sokol Vrchoslavice, Sokol Bedihošť, FC Hvozd, SK Jesenec
* RŮZNÉ:
- STK zve do příštího zasedání dne 22. 9. 2010 na 14:30 hodin předsedu oddílu FC Doloplazy
p.Michala Fišera z důvodu podání vysvětlení k neodeslanému zápisu mistrovského utkání 3. kola
IV. třídy, skupiny „B“ FC Morávia Doloplazy - FC Hrubčice
POKUTY STK :
- 50 Kč oddílu Sokol Protivanov za nenahlášení výsledku utkání 6. kola staršího žactva Sokol
Protivanov - Haná Nezamyslice dle RS čl. 23, bod 2
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Ladislav Dvořáček, předseda STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém
6. řádném zasedání dne 16. září 2010 rozhodla:
- dle DŘ 1/7d o udělení nepodmíněného trestu zákazu činnosti pro Michala Žocha (FC Výšovice)
na 8 soutěžních utkání od 13. září 2010, dle DŘ 1/3c o udělení nepodmíněného trestu pro Jaroslava
Stančíka (Sokol Bedihošť) na 6 soutěžních utkání od 12. září 2010, dle DŘ 1/10b o udělení
nepodmíněného trestu pro Michala Mirgu (Sokol Klenovice na Hané) na 4 soutěžní utkání od

IV. TŘÍDA, SKUPIA „A“ OFS PROSTĚJOV
8. kolo, neděle 26. září 2010, 15:30 hodin: Plumlov „B“ - Rozstání, Brodek u K. - Zdětín „B“,
Lipová „B“ - Drahany (sobota 25.9., 15:30), Přemyslovice „B“ - Ptení (sobota 25.9., 15:30),
Mostkovice „B“ - Malé Hradisko (sobota 25.9., 15:30)
IV. TŘÍDA, SKUPIA „B“ OFS PROSTĚJOV
8. kolo, neděle 26. září 2010, 15:30 hodin: Biskupice - Pivín „B“, Hrubčice - 1.SK Prostějov,
Doloplazy - Tvorovice, Otaslavice „B“ - Ivaň (sobota 25.9., 15:30), ěmčice n.H. „B“ - Želeč
(sobota 25.9., 15:30), Brodek u Pv „B“ volný los
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTEECKÁ DIVIZE, SKUPIA „D“ - STARŠÍ
8. kolo : 1.SK Prostějov - Velké Meziříčí (hřiště: Olšany u Prostějova, neděle 26.9., 10:15, Horák - Polanský, Majer)
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTEECKÁ DIVIZE, SKUPIA „D“ - MLADŠÍ
8. kolo : 1.SK Prostějov - Velké Meziříčí (hřiště: Olšany u Prostějova, neděle 26.9., 12:30, Polanský - Horák, Majer)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - STARŠÍ DOROST
8. kolo (6. hrané): Kralice n.H. - FKM Konice (sobota 25.9., 10:00, Svozil - Majer, OFS Pv), Čechovice - Nezamyslice (sobota 25.9., 10:00, Kopecký - Vedral, OFS Pv).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - MLADŠÍ DOROST
8. kolo (6. hrané): Kralice n.H. - FKM Konice (sobota 25.9., 10:00, Svozil), Čechovice - Nezamyslice (sobota 25.9., 12:15, Kopecký).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ OLOMOUCKÉHO KFS, SKUPIA „B“ - DOROST
8. kolo: Kostelec n.H. - Lipník n.B. (sobota 25.9., 10:00, Boček), Určice - Hlubočky (sobota
25.9., 13:15, Milar)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - DOROST
8. kolo, sobota 25. září 2010, 10:45 hodin: Olšany u Pv - Pivín, Výšovice - Němčice n.H., Protivanov - Brodek u K. (11:00), Vrahovice - Otaslavice (neděle 26.9., 10:00), Brodek u Pv - Držovice (neděle 26.9., 10:00), Klenovice n.H. - Mostkovice (neděle 26.9., 13:00), Lipová volný los
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽE, SKUPIA „C“
6. kolo (5. hrané): Kostelec na Hané - Brodek u Konice (neděle 26.9., 12:30, Stloukal - OFS
Pv, OFS Pv)
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-pk-

ODRÁŠOVKA CUP - Pohár ČMFS
3. kolo: Konice - 1.HFK Olomouc (středa 22.9., 16:30 hodin, rozhodčí: do uzávěrky vydání nebyla delegace zveřejněna)
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPIA „D“
7. kolo (8.hrané): Žďár n S. - Konice (neděle 26.9., 16:00, Fridrichovský - Kůrka, Zadinová)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
předehrávané 15. kolo: Dolany - Určice (středa 22.9., 16:30, Částečka - Štětka, Kubíček), Kralice n.H. - Hranice n.M. (středa 22.9., 16:30, Slabý - Knoll, Vachutka)
8. kolo (10.hrané): Zlaté Hory - Kralice n.H. (sobota 25.9., 15:30, Křepský - Machala, Niederle),
Určice - Ústí u Hr. (neděle 26.9., 15:30, Vičar - Knoll, Zika)
I.A TŘÍDA, SKUPIA „B“ OLOMOUCKÉHO KFS
8. kolo: Plumlov - Bělkovice-Lašťany (sobota 25.9., 15:30, Zika - Vičar, Kopecký), Kojetín Klenovice n.H. (sobota 25.9., 15:30, Částečka - Štětka, Sigmund), Jesenec - Čechovice (hřiště:
Dzbel, neděle 26.9., 15:30, Molík - Šmíd, Pivoňka)
I.B TŘÍDA, SKUPIA „A“ OLOMOUCKÉHO KFS
8. kolo: Haná Prostějov - Býškovice/Horní Újezd (sobota 25.9., 15:30, Valouch - Polanský,
Svozil), Kostelec n.H. - Radslavice (sobota 25.9., 15:30, L. Knoll ml. - Vachutka, Motal), Vrahovice - Horní Moštěnice (sobota 25.9., 15:30, Tomášek - Petr, Lasovský), Protivanov - Všechovice (neděle 26.9., 15:30, Anton - Hetmánek, OFS Pv), Lipová - Pivín (neděle 26.9., 15:30, Válek
- Zemánek, Motal), Hustopeče n.B. - Konice „B“ (neděle 26.9., 15:30, Kubíček - Bognár, OFS
Př.), ezamyslice - Mostkovice (neděle 26.9., 15:30, Lasovský - Oulehla, Sigmund)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDA
8. kolo, neděle 26. září 2010, 15:30 hodin: Určice „B“ - Čechovice „B“ (sobota 25. září 2010,
15:30), Vrchoslavice - Otinoves, Otaslavice - Zdětín, Držovice - Bedihošť (sobota 25. září 2010,
15:30), Olšany u Pv - Němčice n.H. (sobota 25. září 2010, 15:30), Kralice n.H. „B“ - Hvozd, Brodek u Pv - Přemyslovice
III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV
8. kolo, neděle 26. září 2010, 15:30 hodin: Kladky - Dobromilice, Horní Štěpánov - Čechy p.K., Jesenec „B“ - Vícov, Tištín - Pavlovice u K., Kostelec n.H. „B“ - Haná Prostějov „B“, Vrahovice „B“ Výšovice, Nezamyslice n.H. „B“ - Smržice (sobota 25.9., 15:30)

Moravskoslezská divize žen, sk. "C"

Víkend v číslech - tabulky
PŘEBOR OFS Prostějov
7.kolo: Brodek u PV-Určice B 5:2 (1:1), Fialka,
Hodulák, Soldán, Zapletal, Zbořil - Hochman,
Mohelník, Přemyslovice „A“-Kralice 1:2 (0:2), Vévoda
- Bohdan, Petržela, Hvozd-Otaslavice 3:2 (2:1),
Továrek 2, Grulich - Koudela, Štefka, Zdětín-Olšany
0:4 (0:2), - Šulc 2, Hošák, Mucha, Němčice-Držovice
2:3, Jurásek 2 - Hrazdil, Zelina, Šatný, BedihošťVrchoslavice 0:3 (0:1), - Horák 2, Lacina, OtinovesČechovice „B“ 1:0 (0:0), Piňos.
1. Otinoves
7 5 2 0 19:3 17
2. Olšany
7 5 1 1 24:7 16
3. Otaslavice
7 5 1 1 15:7 16
4. Vrchoslavice 6 4 1 1 20:9 13
5. Hvozd
7 4 0 3 18:16 12
6. Brodek u PV 7 3 2 2 21:14 11
7. Kralice
6 3 2 1 12:8 11
8. Zdětín
7 3 1 3 8:10 10
9. Držovice
7 3 0 4 5:14 9
10. Určice B
7 2 1 4 12:22 7
11. Němčice
7 2 0 5 11:16 6
12. Čechovice „B“ 7 2 0 5 6:16 6
13. Přemyslovice „A“ 7 1 1 5 7:11 4
14. Bedihošť
7 0 0 7 4:29 0
Kanonýři: 11 - Bureš Tomáš (Brodek u PV), 6 - Grulich
Petr (Hvozd), Jurásek Vítězslav (Němčice), Škvára
Pavel (Otinoves), Šulc Jiří (Olšany), 5 - Hrdlovič Patrik
(Olšany), Lacina Martin (Vrchoslavice), Rolný Jaroslav
(Určice B), Sedláček Roman (Olšany).

III. TŘÍDA OFS Prostějov
7.kolo: Smržice-Kostelec B 3:1 (1:0), Nezamyslice
B-Vrahovice B 1:1, Vyšovice-Kladky 1:2,
Dobromilice-Horní Štěpánov 0:1 (0:1), Čechy pod
Kosířem-Jesenec B 3:1, Vícov-Tištín 2:1, PavloviceHaná Prostějov B 1:2.
1. Haná Prostějov B 7 5 1 1 17:8 16
2. Vícov
7 5 0 2 20:11 15
3. Horní Štěpánov 7 4 2 1 12:9 14
4. Tištín
6 4 1 1 15:9 13
5. Kladky
7 4 1 2 16:12 13
6. Smržice
7 4 1 2 14:11 13
7. Dobromilice
7 4 0 3 25:15 12
8. Nezamyslice B 7 3 1 3 14:15 10
9. Vrahovice B
7 2 1 4 12:17 7
10. Kostelec B
7 2 0 5 13:15 6
11. Jesenec B
7 2 0 5 15:22 6
12. Pavlovice
7 2 0 5 13:26 6
13. Vyšovice
6 1 2 3 7:8 5
14. Čechy p.K.
7 1 0 6 12:27 3
Kanonýři: 8 - Sipěna Milan (Tištín),6 - Křeček David
(Kladky), 5 - Nevrla Tomáš (Vícov),Vozihnoj Luboš
(Dobromilice), .

IV. TŘÍDA, skupina „A“
7.kolo: Přemyslovice B-Mostkovice B 0:0 (0:0), PteníPlumlov B 1:1, Rozstání-Brodek u Konice 1:6 (0:2),
Zdětín B-Lipová B 2:1, Drahany-Malé Hradisko 0:2.
1. Zdětín B
7 4 3 0 19:8 15
2. Brodek u Konice 7 4 2 1 15:8 14
3. Plumlov B
7 4 1 2 15:7 13
4. Ptení
7 4 1 2 16:13 13
5. Lipová B
6 3 0 3 15:10 9
6. Mostkovice B 6 2 3 1 8:4 9
7. Malé Hradisko 7 2 2 3 9:12 8
8. Rozstání
7 2 1 4 17:23 7
9. Přemyslovice B 7 0 4 3 9:20 4
10. Drahany
7 0 1 6 6:24 1
Kanonýři: 7 - Petržel Aleš (Rozstání), 6 - Hrazdil
Dušan (Zdětín B), 4 - Konečný Pavel (Přemyslovice
B), Kroutil Lukáš (Plumlov B), Peterka Ondřej (Ptení), .

IV. TŘÍDA, skupina „B“
7.kolo: Němčice B-Volno, Želeč-Doloplazy 5:5,
Tvorovice-Otaslavice B 8:1, Ivaň-Hrubčice 1:1 (1:0),
1.SK Prostějov A-Biskupice 8:0 (4:0), Pivín B-Brodek
u PV B 6:0 (3:0), .
1. 1.SK Prostějov A 6 6 0 0 28:2 18
2. Hrubčice
6 4 2 0 11:6 14
3. Želeč
7 3 1 3 18:18 10
4. Tvorovice
7 3 0 4 19:21 9
5. Němčice B
5 2 2 1 11:7 8
6. Ivaň
6 2 2 2 8:11 8
7. Otaslavice B 6 2 2 2 11:17 8
8. Pivín B
5 2 1 2 12:6 7
9. Doloplazy
6 2 1 3 17:15 7
10. Biskupice
7 2 0 5 15:26 6
11. Brodek u PV B 7 0 1 6 8:29 1
Kanonýři: 5 - Kolečkář Petr (Tvorovice), Simon
Petr (Biskupice), 4 - Jurásek Vítězslav (Němčice
B), Rozsypal Petr (Želeč), 3 - Bukovec Miroslav
(Biskupice), Chvála Radek (Doloplazy), Gryglák
David (1.SK Prostějov A), Khýr Richard (Hrubčice),
Kocourek Michal (1.SK Prostějov A), Komárek
Miroslav, Olejník Martin, Smékal Lubomír .

MS DIVIZE, skupina “D” - mladší dorost

PŘEBOR O KFS - starší dorost

PŘEBOR O KFS - mladší dorost

7. kolo (6. hrané): Líšeň – Pelhřimov 1:1 (0:1), Břeclav Bohunice 0:0, Otrokovice - Havl. Brod 1:1 (1:0) Kroměříž
„B“ - 1.SK Prostějov 0:1 (0:1), Velké Meziříčí - Vyškov 0:8
(0:3), Vrchovina - Veselí n.M. 1:0 (1:0), Žďár n.S. - Sparta Brno
„B“ 1:0 (0:0)
1. Vyškov
6 4 2 0 23:4 14
2. Žďár n.S.
6 4 2 0 13:4 14
3. Líšeň
6 3 2 1 15:5 11
4. 1.SK Prostějov
6 3 1 2 17:12 10
5. Brno-Bohunice
6 3 1 2 8:8 10
6. Břeclav
6 2 3 1 13:9 9
7. Vrchovina
6 3 0 3 14:13 9
8. Sparta Brno „B“
6 2 2 2 11:9 8
9. Havlíčkův Brod
6 2 2 2 10:14 8
10. Velké Meziříčí
6 2 1 3 9:20 7
11. Pelhřimov
6 1 3 2 10:12 6
12. Veselí n.M.
6 1 2 3 2:13 5
13. Otrokovice
6 0 3 3 4:15 3
14. Kroměříž „B“
6 0 0 6 4:15 0

7. kolo (5.hrané): Černovír - 1. HFK „B“
4:2 (2:1) nehl.. FKM Konice - Šternberk
1:1 (0:0), branky: Antl - Běhal. Čechovice
- Mohelnice 3:0 (1:0) Jahl 2,Procházka.
Nezamyslice - Kralice 1:2 (0:0) nehl..
Jeseník - Vikt. Přerov 6:0 (3:0) Kysela
4,Nepožitek 2.

7. kolo (5.hrané): Černovír - 1. HFK “B” 0:1 (0:0)
nehl.. FKM Konice - Šternberk 1:1 (1:1), branky:
Kováč - Sláma. Nezamyslice - Kralice 1:8 (0:4)
nehl.. Čechovice - Mohelnice 2:1 (0:1), branky:
Helešic,Pospíšil - Procházka. Jeseník - Vikt.
Přerov 11:0 (8:0) Mačkal 3,Macura 2,Vavrač
2,Lanč,Dlouhý,Procházka,Schneider.

5. kolo (4.hrané): Kotvrdovice - Ráječko 8:0, Kunštát - Drnovice 5:0, Lažany Okresní přebor dorostu
Boskovice 1:0, Holešov - Brodek u Konice 28:0 (12:0), Šternberk - Kostelec
n.H. 4:3(3:1), branky Kostelce: Tomešová, Pitáková, Páleníková
7.kolo: -Klenovice, Lipová-Vrahovice 1:0,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.1. HFK ‚“B“‘
2.Čechovice
3.Vikt. Přerov
4.Mohelnice
5.Šumperk
6.Šternberk
7.Černovír
8.Jeseník
9.Kralice
10.FKM Konice
11.Nezamyslice

NEÚPLNÁ PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Holešov
3
3
0
0 50:2
2. Kunštát
3
3
0
0 14:0
3. Kotvrdovice
3
2
0
1 10:1
4. Lažany
3
2
0
1 7:3
5. Drnovice
3
2
0
1 6:6
6. Šternberk
4
2
0
2 8:19
7. Kostelec n H
3
1
0
2 8:14
8. Boskovice
3
0
1
2 1:3
9. Ráječko
3
0
1
2 2:14
10. Brodek u K.
4
0
0
4 2:46

Mohelnice
Čechovice
Jeseník
Šternberk
FKM Konice
Černovír
1. HFK ‚“B“‘
Vikt. Přerov
Šumperk
Kralice
Nezamyslice

5
4
4
5
4
5
5
5
4
5
4

4
4
3
2
1
2
1
1
1
1
0

0
0
0
1
3
0
2
2
1
1
0

1
0
1
2
0
3
2
2
2
3
4

25:8
13:1
15:6
15:13
6:5
11:16
12:10
4:10
9:9
5:20
2:19

12
12
9
7
6
6
5
5
4
4
0

5
4
5
5
4
5
5
4
5
4
4

5
3
3
3
3
2
2
1
1
0
0

0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
1
2
1
2
3
3
4
3
4

31:0
7:2
18:16
12:6
10:7
9:7
11:11
15:14
13:14
4:18
1:36

15
10
10
9
9
7
6
3
3
1
0

Otaslavice-Protivanov 3:7, Brodek u Konice-Olšany

6. kolo (5.hrané): Kostelec na Hané - Kotvrdovice nehlášeno, Brodek 6:1, Pivín-Výšovice 5:0, Němčice-Brodek u PV 7:3,
u Konice - Šternberk 2:4, Boskovice - Holešov, Drnovice - Lažany, Ráječko - Držovice-Mostkovice 0:2 (0:0), .
Kunštát
1. Pivín
7 5 1 1 21:7 16
9
9
6
6
6
6
3
1
1
0

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Protivanov
Držovice
Němčice
Lipová
Vrahovice
Klenovice
Mostkovice
Brodek u Konice
Otaslavice
Výšovice
Olšany
Brodek u PV

6
7
7
7
6
6
6
7
7
6
6
6

4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
0

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

1
2
3
2
2
3
2
3
4
3
4
5

28:14
13:10
22:15
25:11
18:11
20:13
10:8
16:19
15:16
8:15
9:31
9:44

13
13
12
11
10
9
8
8
7
7
4
1

20. září 2010

28

Raftový tým TOMI REMONT Prostějov Nad překážky zářil Svoboda

je absolutně nejlepší v ČR
Hanácké posádky ovládly tuzemské šampionáty ohromujícím způsobem
O minulém víkendu se konalo
Mistrovství České republiky
v raftingu, a to v Roudnici
nad Labem, kde poměřily síly
čtyřmístné rafty a na Trnávce,
kde se utkala kategorie R6.
Raftový tým Tomi Remont
Prostějov potvrdil na obou
šampionátech svou dominanci
a získal úplně všechny
tituly! „Jsme tak maximálně
spokojení,“ zářil Zbyněk
Netopil, šéf prostějovských
raftařů.
V prestižních šestimístných raftech se
stalavkategoriiženposádkaTRTECA
Tygříci (Kaňkovká, Kratochvílová,
Procházková, Balatková, Slováková,
Vacíková a Lagnerová), které zároveň
získaly 1. místo i ve sjezdu a sprintu. V
nominačních závodech na mistrovství
světa vyhrály čtyři jízdy ze šesti.
Své ženské kolegyně více než
napodobili jejich týmoví kolegové.
Posádka Tomi Remont-WC
nepoznala letos porážku a získala
úplně všechny tituly - slalom,
sprint, sjezd a kombinace, když
triumfovala mezi padesátkou
posádek! A aby toho nebylo málo,
vyhrála i všech šest nominačních
závodů pro světový šampionát,
což se ještě nikdy v historii raftingu
nikomu nepodařilo! Takže bratři
Hricové, Pospíšil, Kabrhel,

raft Tomi Remont-CVOK ve
složení Daněk, Šťastný, Havlíček
a Pinkava.
V kategorii R4 juniorů se může
pochlubit titulem výběr Tomi
Remont JUNIOR „B“ v sestavě
Pavlík, Rolenc, Kristek a Šťastný, u
veteránů zase nenašel přemožitele
raft Tomi Remont Veterán, jedoucí
ve složení Netopil, Hajský, Vrba a
Herzán.
„V našem klubu tak panuje
absolutní spokojenost. Po ziscích
titulů na mistrovství Evropy a světa
je tohle výborné zakončení domácí
sezony,“ usmíval se jako sluníčko
Netopil.
-pk-

mistrovství světa Vítězslav Podrobnější zpravodajství z této
Veselý, který zaznamenal hod akce najdete ve Večerníku za
78,93 metru.
týden.
-pk.-

Petr Svoboda (druhý zprava) časem 13,61 sekund překonal svůj vlastní rekord
z předchozícho roku.
Foto: Michal Kadlec

Boxery čeká těžká šichta v Ústí

Zájezd se NEKONÁ
PROSTĚJOV - Už je to tady! Tým

výpomoci maďarských či slovenských

Polakoviče. „Měli jsme na naše finanční

ŽŽenská a mužská sestava raftových týmů BC DTJ Prostějov odpočítává již reprezentantů, na jejichž body bylo možnosti až příliš široký kádr, který jsme
TTOMI REMONT Prostějov. Foto: Z. Pěnička jen dny a hodiny do startu nového z drtivé většiny spolehnutí. Jak jsme museli zeštíhlit. Poohlížíme se však po

Bozděch, Mrůzek a Novosad si
stejně jako ženy vyjeli účast na MS
2011 v Kostarice, kam také za dva
týdny odjíždí na PRE World. Celý
úspěch je ještě umocněn druhým
místem další prostějovské posádky
Tomi Remont CVOK.
V katerorii R4 se stali Mistry ČR
posádky TR Kočičky (Halašková,
Mrůzková, Lagnerová a
Schneiderová), u mužů zvítězil

Čeští tenisté měli finále Davis Cupu

nadosah, nakonec však padli!
BĚLEHRAD
(Srbsko)/
PROSTĚJOV - Čeští tenisté
nezopakují loňskou účast ve finále
Davisova poháru. Vše sice začalo
dobře, když Radek Štěpánek zvítězil
ve čtyřech setech nad Troickim, který

PROSTĚJOV – Tradiční největší
atletický svátek na Prostějovsku
proběhl včera v areálu ZŠ a RG ve
Studentské ulici, kde se uskutečnil
již čtyřiašedesátý ročník Velké
ceny města Prostějova na 110
metrů překážek, jednadvacáté
klání v pořadí oštěpařského
Memoriálu Ed. Rozbořila i
dalších rámcových závodů.
Stejně jako loni, i tentokrát se
z vítězného času nad překážky
těšil nejlepší tuzemský borec
Petr Svoboda, který časem 13,61
sekund překonal svůj vlastní
rekord podniku z předchozího
roku. Oštěpem hodil nejdál další
reprezentant a účastník letošního

nečekaně nahradil pro úvodní dvouhru
Djokoviče, následně ale Tomáš
Berdych neoslavil své narozeniny
druhým bodem a překvapivě padl
s Tipsarevičem. Sobotní čtyřhru
ale pár Berdych – Štěpánek zvládl

s bravurou, dokonce se zdálo, že
podrážděný srbský pár Djokovič Zimonjič vnese do vlastního tábora
pořádnou nervozitu. Nic takového
se však nestalo. Ba právě naopak...
Závěrečné nedělní dvouhry totiž

nezvládli jak Tomáš Berdych, tak i
Radek Štěpánek! Berdych nejprve
prohrál s Novakem Djokovičem a
poté neuspěl ani Štěpánek v souboji
s Tipsarevičem. Srbové tak porazili
na své půdě Českou republiku 3:2 a
poprvé v historii si tak zahrají finále
Davisova poháru. Jejich soupeřem
bude Francie. Zklamaná se domů
vrací nejen celá tenisová výprava, ale
také prostějovští fanoušci, kterých
se busem vypravilo do Bělehradu
na pětadvacet a přestože byli ve
značném oslabení, v hale pro téměř
osmnáct tisíc diváků je bylo slyšet!
Po proměněném mečbolu Srbů
v rozhodujícím utkání jim však
zůstaly jen oči pro pláč.. Fanoušci
tak poděkovali našim hráčům a
vydala se zpět na Hanou. Čekala je
desetihodinová cesta autobusem do
Prostějova....
Poznatky jednoho z přímých
účastníků společně s ohlasy
zainteresovaných vám přineseme v
příštím vydání Večerníku.
-pk-

Davis Cup 2010, semifinále:
Bělehrad: Srbsko – Česká republika 3:2
Viktor Troicki – Radek Štěpánek
6:4, 2:6, 4:6, 4:6
Janko Tipsarevič – Tomáš Berdych
7:5, 6:2, 2:6, 7:6 (7:5)
Djokovič, Zimonjič - Berdych, Štěpánek
6:3, 1:6, 4:6, 1:6
4:6, 6:3, 6:2, 6:4
FANDILI, ALE NESTAČILO TO.. Tenisoví příznivci opět vyrazili z Prostějova na utkání Novak Djokovič - Tomáš Berdych
Janko Tipsarevič - Radek Štěpánek
6:0, 7:6 (8:6), 6:4
Davisova poháru, ze srbského Bělehradu se však v noci vrátili smutní...
Foto: Zdeněk Pěnička, Bělehrad

LETECKÉ SPORTY

BASKETBAL

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

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
BK PROSTĚJOV - NH OSTRAVA
ÚTERÝ 21. 9. 2010
18:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum-DDM

LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - 5. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC SALITH ŠUMPERK
STŘEDA 22. 9. 2010 18:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

CYKLISTIKA

HÁZENÁ

BASKETBAL

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA MORAVA-JIH - 1. KOLO
TJ SOKOL II. PROSTĚJOV
HK IVANČICE
SOBOTA 25. 9. 2010 17:00 HODIN
hala ZŠ a RG, Studentská u

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
BK PROSTĚJOV
BC KOLÍN
SOBOTA 25. 9. 2010 17:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum-DDM

boje na zelených trávnících aneb

zmínili již před týdnem, fanoušci
Hanáků 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. Do Prostějova přestoupili Dušan
Chromý z Ústí nad Labem, Ruslan
Šakaldajev z Českých Budějovic a
Marek Špringl z Ostravy! „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, který se však již musí
obejít nejen bez cizinců, ale také bez
Jana Baloga, který zamířil do profiringu
či olomouckých mladíků Balásze a

PROSTĚJOV - Seniorský tým SK
RG Prostějov vstupuje do své sedmé
extraligové sezóny 2010/2011,
do níž kromě „áčka“ nasazuje
korfbalový oddíl dalších sedm
družstev! Zatímco ale prvoligové
„béčko“ SK RG zahajuje 9. října
proti Táboru, extraligový dorost
ještě o týden později v Děčíně. Po
dvou výběrech staršího a mladšího
žactva vstoupí do sezony turnaji
taktéž na počátku října, minižáci
pak dokonce až 23. října 2010,
elitní výběr Hanáků čeká premiéra
už tuto neděli v Kolíně.
„Do sezony jdeme se dvěma
základními cíli. Ten první se
opakuje neustále dokola, chceme
konečně proklouznout do play off
a zahrát si o medaile. Ten druhý se
týká zapracování mladších hráčů a
hráček do týmu,“ prozradil klubové
mety v nadcházejícím ročníku Jan
Mynařík, předseda SK RG Prostějov.
„Už v uplynulé sezoně jsme měli k
vyřazovacím bojům blízko, tak věřím,
že tentokrát už to vyjde. Stejně jako
loni bude i nyní rozhodovat každý
zápas. Extraliga bude vyrovnaná,“

TÝM SK RG PROSTĚJOV pro sezónu 2010/2011
Ondřej Bednář, Jana Koldová, Aneta Lešanská, Lenka Nasadilová
(za svobodna Faltýnková), Barbora Planičková, Tereza Sequensová,
Zdeněk Snášel, Martin Šnévajs, Jan Tichý, Martin Uherka, Kateřina
Zelinková Trenéři: Hennie Baas a Jan Mynařík

předvídá Mynařík.
Prostějovský korfbalový klub vstoupí
do bojů prakticky v nezměněném
složení kádru i realizačního týmu.
Tým nadále povede nizozemský
trenér Hennie Baas právě společně
s Mynaříkem. Jedinou posilou
družstva se stala Jana Šťastná, která
se vrátila po ročním studijním pobytu
v zahraničí. „Na soupisku postupně
zařadíme i dorostence a dorostenky.
Naopak nikdo náš tým neopustil.
Jediným problém zůstává zdravotní
stav Martina Uherky, který úvodní
zápas asi nestihne,“ prozradil aktuálně
Mynařík. Přípravu absolvoval
korfbalový oddíl nejen v domácích
podmínkách, ale také na soustředění
v nizozemském Enschede a zúčastnil
se i turnaje na Slovensku. „Myslím,

CYKLISTIKA
6. ROČNÍK ZÁVODU ŠKOL
O POHÁR MĚSTA PROSTĚJOVA
A
PÁTEK 24. 9. 2010
9:00 HODIN
okruh v Bedihošti
Více najdete

že příprava byla dost pestrá. Začali
jsme dokonce o měsíc dřív než ostatní
družstva, tak snad toho využijeme.“
Stejný zůstal i extraligový systém,
kdy se šestice celků (sestupující
Havířov nahradil Děčín) utká
dvoukolově doma – venku s tím,
že pokaždé se odehrají dva zápasy.
„Sice padl návrh na sehrání pouze
jednoho zápasu během dne, ale
ten byl prozatím zamítnut,“ sdělil
Jan Mynařík, který šéfuje nejen
prostějovskému oddílu, ale i
Českému korfbalovému svazu. Právě
ten bude v Prostějově druhý říjnový
víkend pořádat nejen reprezentační
soustředění před startem mistrovství
Evropy, ale i přípravný duel mezi
Českou republikou a Maďarskem! To
vše ale až po Kolínu...
-pk-

MALÁ KOPANÁ

na straně

KAM ZA F TBALEM

nadějných borcích, kteří by mohli být
do našeho týmu postupně začleňováni.
Jedním takovým může být třeba jiný
olomoucký boxer Černý,“ uvedl R.
Křížek.
Nový ročník nejvyšší soutěže družstev
ČR Extraliga 2010/2011 zahájí svůj
program o tomto víkendu. A hned
na úvod se proti sobě postaví SKP
Sever Ústí nad Labem a BC DTJ
Prostějov! „Boxovat se bude v neděli
šestadvacátého září dopoledne na
severu Čech, kam odjedeme s týmem
o den dříve. Autobusový zájezd i pro
příznivce se tak nekoná,“ vzkázal všem
fandům Křížek. Domácí premiéru si
boxeři Prostějova odbudou až 30. října
proti Ostravě. A právě z tohoto důvodu
vám podrobnější informace včetně
avizovaného představení posil budeme
přinášet v dalších vydáních Večerníku.
Dodejme ještě, že druhým soubojem
úvodního dějství je zápas Ostravy proti
Českým Budějovicím, volno tedy mají
Severočeši.
-pk-

Korfbalisté zahajují sezonu v Kolíně

LEDNÍ HOKEJ:

ZÁVODY V MOTOROVÉM PARAGLIDINGU
DINGU
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR
R 2010
PONDĚLÍ 20.9. SOBOTA 25. 9. 2010
010
od 9:00 HODIN
letiště ve Stichovicích

ZÁVODY V MADISONU DVOJIC
C
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
KADETŮ A JUNIORŮ
SOBOTA 25. 9. 2010 13:00 HODIN
velodrom Za Kosteleckou ulicí

ročníku boxerské extraligy, v níž
obhajuje stříbrné medaile. Tvrdí
borci z ringu by však klidně rádi
navázali i na sezonu 207-2008, ve
které vystoupali až na samotný
vrchol a stali se po šestačtyřiceti letech
mistry České republiky! „Máme
k dispozici zase kvalitní tým, takže
bychom si přáli, abychom i poosmé v
řadě vybojovali některou z medailí,“
pronesl předsezónní ambice pro
Večerník Radoslav Křížek, šéftrenér
boxerského oddílu BC DTJ Prostějov.
A která by to měla být? „Pokud
možno ta nejlepší...,“ myslí kouč
vysoko. Konkurenty prostějovského
týmu budou opět úřadující šampioni
z Ústí nad Labem, České Budějovice,
Ostrava a společenství Most+Děčín.
„Očekávám stejně jako v předchozích
ročnících vyrovnanou soutěž,“ zkouší
předvídat Křížek.
Ten se už na základě svazového
rozhodnutí- zrušit v nejvyšší tuzemské
soutěži start cizinců – musí obejít bez
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NOHEJBAL

OKRESNÍ LIGY ČSRS 2010/2011
TURNAJE 1. a 4. LIGY MUŽŮ a LIGY ŽÁKŮ
SOBOTA 25. 9. 2010
8:00 HODIN
Husova škola, Prostějov - Skalka - Plumlov - Vrbátky

LEDNÍ HOKEJ:

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA
- SEMIFINÁLE PLAY OFF; PŘÍPADNÝ 3. ZÁPAS
TJ SOKOL I PROSTĚJOV
TJ DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE
NEDĚLE 26. 9. 2010 12:00 HODIN
kurt u sokolovny, Skálovo nám.

LIGA JUNIORŮ - „VÝCHOD“ - 5. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
NEDĚLE 26. 9. 2010
15:15 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

ONDRÁŠOVKA CUP-POHÁR
ČMFS - 3. KOLO
TJ SOKOL KONICE 1.HFK OL.
STŘEDA 22. 9. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Konici

PŘEBOR O KFS - 15. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
SK HRANICE NA MORAVĚ
STŘEDA 22. 9. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Kralicích na Hané

PŘEBOR O KFS - 8. KOLO
SOKOL URČICE
TJ SOKOL ÚSTÍ U HRANIC
NEDĚLE 26. 9. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 8. KOLO
ORESVO SOKOL PLUMLOV
BĚLKOVICE-LAŠŤANY
SOBOTA 25. 9. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Plumlově

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 8. KOLO
SK JESENEC
SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 26. 9. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál ve Dzbelu

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 8. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
FK BÝŠKOVICE/HORNÍ ÚJEZD
SOBOTA 25. 9. 2010 15:30 HODIN
fotbal. areál SCM, Za Místním nádr.

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 8. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL RADSLAVICE
SOBOTA 25. 9. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Kostelci na Hané

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 8. KOLO
SOKOL VRAHOVICE
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
SOBOTA 25. 9. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál ve Vrahovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 8. KOLO
SOKOL PROTIVANOV
TATRAN VŠECHOVICE
NEDĚLE 26. 9. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Protivanově

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 8. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL PIVÍN
NEDĚLE 26. 9. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Lipové

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 8. KOLO
HANÁ NEZAMYSLICE
SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 26. 9. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Nezamyslicích

PŘEBOR OFS-II. tř. PV - 8. KOLO
SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ OTINOVES
NEDĚLE 26. 9. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál ve Vrchoslavicích

III. TŘÍDA OFS PV - 8. KOLO
TJ SOKOL KLADKY
FC DOBROMILICE
NEDĚLE 26. 9. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Kladkách

IV. tř., sk. „A“ OFS PV - 8. KOLO
TJ JISKRA BRODEK U KONICE
TJ SOKOL ZDĚTÍN „B“
NEDĚLE 26. 9. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Brodku u Konice

IV. tř., sk „B“ OFS PV - 8. KOLO
FC HRUBČICE
1.SK PROSTĚJOV
NEDĚLE 26. 9. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Hrubčicích

MS DIVIZE ŽEN, sk. „C“ - 6. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
JISKRA BRODEK U KONICE
NEDĚLE 26. 9. 2010 13:30 HODIN
fotbalový areál v Kostelci na Hané

