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NEÚPLATNÍ

Chtěl podmáznout policisty,
dostal dva roky NATVRDO

PODVÁDĚLA stát 13 let!
Předstírala demenci svých dětí, pobírala dávky
Rodina Lakatošů z Prostějova
dlouhá léta podvodným způsobem okrádala stát. Minulý
týden stanuly před prostějovským soudem matka Anna Lakatošová a její děti Radek a
Greta. Po simulování demence
dětí matka pobírala sociální
dávky a během uplynulých
třinácti let tak neoprávněně přišla
na neuvěřitelných 1 600 000
korun!
"Zmíněná trojice byla obžalovaná z toho,
že po vzájemné
dohodě dosáhli neoprávněného přiznání plného invalidního důchodu a jeho
výplaty. Matka za obě děti podala
u Okresní správy sociálního zabezpečení v Prostějově v roce
2000 pro syna Radka žádost o přiznání plného důchodu a navíc o
dva roky později ještě žádost o
zvýšení důchodu pro synovu bezmocnost. Obě žádosti doložila lékařskou zprávou. Tento lékař za
přítomnosti matky chlapce vyšetřil. Přestože syn trpěl pouze sníženým intelektem na dolní hranici
širší normy, byl naprosto soběstačný a pouze předstíral podstatně
závažnější duševní poruchu, jeho
matka tvrdila, že je při základních
životních úkonech naprosto nesoběstačný. Radek Lakatoš se u lékaře záměrně choval dětinsky,

předstíral neznalost své osoby. V
důsledku toho mu lékař vystavil
potvrzení, ve kterém mylně konstatoval středně těžkou mentální
retardaci. Při následné návštěvě
Okresní správy sociálního zabezpečení pak duševní poruchu předstíral znovu.

Rodina
OKRADLA stát
o 1,6 milionu!

Na své policisty mohou být
právem pyšní na Obvodním
oddělení Policie ČR v Konici.
Koncem dubna dva koničtí policisté zastavili vozidlo, které za
sebou táhlo jiné auto. V tom
druhém seděl muž, který vykazoval známky podnapilosti.
Každému z policistů nabízel
tisíc korun za to, když ho nechají být a případ nebudou
řešit. Strážci zákona ovšem neváhali ani vteřinu a vše nahlásili. Muž z Konice stanul
minulý týden před prostějovským soudem, který ho poslal
na dva roky za mříže!
"Obžalovaný Jiří Grulich byl obviněn z trestného činu podplácení. Náš senát ho uznal vinným.
Činu se měl dopustit tím, že 24.

Nenechali se. Policisty z Konice se na konci dubna pokusil uplatit zřejmě podnapilý řidič bez dokladů. Soud ho poslal na dva roky
do vězení.
dubna tohoto roku v odpoledních
hodinách na silnici mezi Konicí a
Runářovem při silniční kontrole
konanou policisty z Obvodního
oddělení v Konici, byl vyzván k
předložení dokladů, které u sebe
neměl. Navíc provedení dechové
zkoušky na alkohol odmítl, přestože jevil znaky podnapilosti.
Vzápětí však oběma policistům,
každému z nich, nabídl úplatek
jeden tisíc korun, pokud věc nebudou dokumentovat a nechají
ho z místa činu odjet," informoval nás o průběhu skutku Petr
Vrtěl, předseda trestního senátu
Okresního soudu v Prostějově.

Policisté se ovšem uplatit nenechali. "Obžalovaný byl odsouzen
k trestu odnětí svobody na dva
roky nepodmíněně do věznice s
dozorem, přičemž u tohoto
skutku trestného činu je trestní
sazba v rozmezí od jednoho roku
do šesti let. Svého jednání pokusu
uplatit policisty se obžalovaný
dopustil ve zkušební době podmíněného odsouzení za jiný
trestný čin," zdůvodnil svůj rozsudek Petr Vrtěl.
Muž z Konice odsouzený prostějovským soudem na dva roky vězení se odvolal, tudíž rozsudek je
zatím nepravomocný.
-mik-

Představujeme finalistky
Miss středních škol 2010

V důsledku toho byl shledán plně
invalidním a sociální pracovnice
mu přiznala plný důchod zpětně
od roku 1999, který mu byl zvýšen v roce 2002. Jeho matce tedy
bylo až do července 2008 vyplaceno 660 374 koruny," uvedl Petr
Vrtěl, předseda senátu Okresního
soudu v Prostějově.
Podobně si v podvodných manýrech počínala matka i v případě
své dcery. "Jen s tím rozdílem, že
Anna Lakatošová si podala žádost
na plný invalidní důchod pro
dceru Gretu už v roce 1996. Přestože dcera trpěla pouze lehkým
duševním postižením, předstírala
před lékařem i sociálkou těžkou
psychickou poruchu. Její matka

Z radnice už tekla KREV

Na popud místostarosty města
Vlastimila Uchytila se zaměstnanci radnice rozhodli předminulý týden darovat to
nejcennější, čím člověk disponuje. Přes dvě desítky úředníků
na čele s místostarostou darovaly
ve čtvrtek na transfúzním oddělení prostějovské nemocnice
svoji krev. "Jsem rád, že na moji
výzvu zareagovalo tolik lidí.
Doufám, že naše krev pomůže
někomu zachránit život," uvedl
Vlastimil Uchytil, místostarosta
Prostějova.
-mikŠel příkladem. Místostarosta Uchytil rovněž
pustil žilou a v nemocnici
daroval svoji krev.

rovněž tvrdila, že dcera je při základních životních úkonech naprosto nesoběstačná a navíc prý
trpí neodolatelným nutkáním ke
krádežím. Dívka se záměrně chovala dětinsky, předstírala před lékaři, že ani neví jak se jmenuje,
kde bydlí a podobně. Lékař mylně

konstatoval středně těžkou retardaci a na základě jeho posudku a
zdravotní zprávy byla Greta Lakatošová shledána plně invalidní
a byl jí přiřknut plný invalidní důchod," sdělil dále Petr Vrtěl, předseda senátu.
(Dokončení na straně 2)

Děti, NEPIJTE a neberte DROGY!

Policisté vysvětlovali školákům, co je nebezpečné
Přes čtyři stovky dětí ze základních škol navštívilo minulý
týden prostějovský zámek, kde
jim policisté vysvětlovali nebezpečnost užívání drog, pití alkoholu a kouření.

látek a informovat o škodlivosti
jejich užívání se zaměřením zejména na tabák, alkohol a drogy.
Projekt je určený pro děti ve věku
od devíti do deseti let a využívá
interaktivní přístupy k dětem for-

Děti, pozor! Policistky se školákům pomocí interaktivního přístupu snažily trpělivě vysvětlovat, proč nemají užívat drogy a pít alkohol.

Dejte hlas své favoritce! Více na straně 17

Nesmiřitelný. Soudce Petr Vrtěl je znám svojí nesmiřitelností
k porušování zákonů. Minulý týden udělil tvrdé tresty za podvod.

Tvoje správná volba. Tak se nazývá mezinárodní projekt, který
předložilo Prezidium Policejního
sboru Slovenské republiky společně s Policejním prezidiem
České republiky a je schválen i financován v rámci grantu Evropské unie. "Cílem tohoto projektu
je snaha o eliminaci trestné činnosti pod vlivem návykových

mou takzvané tvořivé dílny. Děti
se tak seznamují s danou problematikou zážitkovou formou," vysvětlila nám Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově,
která společně s dalšími našimi
policisty po celý minulý týden trpělivě vysvětlovala dětem, co je
škodlivé a čeho se mají ve svém
životě vyvarovat.

Projekt Tvoje správná volba předpokládá v Česku i na Slovensku
účast zhruba 30 tisíc dětí, u nás je
do něj zapojeno dvacet měst, na
Slovensku dvakrát tolik. "Na
území České republiky projekt pilotně zaštiťují Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Kromě
Prostějova budou akci pro děti pořádat ještě policisté v Olomouci,

Ostravě, Šternberku, Přerově a
dalších městech. Během minulého týdne si cestu do prostějovského zámku za námi našlo přes
400 dětí ze základních škol, což
považuji za velký úspěch," dodala
Eva Čeplová.
Projekt Tvoje správná volba se
tento týden stěhuje z Prostějova
do Ostravy.
-mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Hledaný ve školce
Po půl deváté byl ohlášen na linku 156 neoprávněný vstup neznámého muže do areálu mateřské školky. Dotyčný požadoval
po učitelce přivolání policie a to
z důvodu, že je osobou hledanou. Chtěl vejít do budovy k telefonu, což mu nebylo umožněno. Mladík tedy z prostoru zahrady odešel na ulici. Hlídka
dvacetiletého muže zkontaktovala a následným ověřením zjistila, že je opravdu hledán Policií ČR. Poté byl převezen a předán policistům.

Dožadovali se pití
Obsluha baru se správně zachovala vůči dvěma opilým mužům, kterým odmítla podat další alkoholické nápoje. Těm se
toto jednání nelíbilo a neustále
se dožadovali pití. Provozovnu
opustit nemínili. Až příjezdem
hlídky se událost vyřešila. Oba
dva uposlechli výzvy strážníků
a z restaurace odešli.

Poctivý mladík
Několik minut po dvanácté hodině nalezl šestnáctiletý mladík
na náměstí T. G. Masaryka
dámskou kabelku. V ní se nacházela finanční hotovost v
částce téměř 1 700 korun, stravovací poukázky, platební karta
i osobní doklady. Nálezce se dostavil na služebnu městské policie, kde věci odevzdal. Následně byla kontaktována sedmadvacetiletá žena, které si tašku s
celým obsahem převzala.

Záchod na křižovatce
Hloupý žert ohrožující bezpečnost silničního provozu. Po třiadvacáté hodině na lince 156 bylo přijato oznámení, že v křižovatce na ulici Tovačovského Outraty je uprostřed vozovky
odložena toaletní mísa. Do dané
lokality byla vyslána hlídka,
která ji z místa odklidila.

Opilý v jednosměrce
Deset minut před šestou hodinnou ranní zastavila hlídka strážníků vozidlo na Komenské ulici, kde řidič nerespektoval zákaz vjezdu všech vozidel v jednom směru. Při řešení přestupku
pojali strážníci u muže podezření na požití lihovin. Provedli u
něj dechovou zkoušku, při které
bylo naměřeno 1,32 promile a
po několika minutách 1,39 promile. Pro trestný čin ohrožení
pod vlivem návykové látky byl
předán třiadvacetiletý chlapík z
Čech pod Kosířem Policii ČR.
Hrozí mu trest odnětí svobody
až na 1 rok, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

Jiří Pospíšil: Na školství v Prostějově můžeme být pyšní
S lídrem kandidátky ODS do
podzimních
komunálních
voleb Jiřím Pospíšilem tentokrát nejen na školské téma.

V Prostějově funguje celkem
osm základních škol a osmnáct pracovišť škol mateřských. Je dle vašeho názoru
tento počet odpovídající potřebám rodičů?
Myslím si, že nárůst počtu žáků,
který jsme zaznamenali v 90. letech, už nebude překonán. Proto
se domnívám, že kapacita v
současné době je a bude i v letech následujících určitě dostačující. Také v mateřských
školách se v nejbližší době situace určitě stabilizuje.
Jak hodnotíte vybavenost
školských zařízení?
Naše školy jsou vybaveny na
velice dobré úrovni a je to především díky vstřícnosti současného i minulého zastupitelstva.
Při návštěvě kterékoli školy můžete vidět nový nábytek, interaktivní
tabule,
kvalitní
počítačové učebny. A mohl
bych pokračovat dál.
Vy sám působíte již řadu let
jako ředitel ZŠ Palackého.
Čím si myslíte, že je vaše škola
výjimečná?
Zejména velikostí (úsměv), působíme celkem v pěti budovách,
máme oddělen první a druhý
stupeň základní školy, proto se
zejména na prvním stupni můžeme pochlubit rodinným prostředím a naší bezespornou
výhodou je umístění v centru
města. Žáci mají blízko na autobus, do základní umělecké
školy, do lázní a podobně.
Na druhou stranu bychom uvítali rozšíření a zkvalitnění na-

Nedali mu nocleh
Ve dvě hodiny v noci byl přijat
na linku 156 telefonát z recepce
ubytovny, že se zde nachází
muž, kterého v zařízení nelze
ubytovat a on přesto nemíní prostory opustit. Při ověření totožnosti dotyčného bylo zjištěno,
že se jedná o osobu v pátrání.
Poté následoval převoz devětačtyřicetiletého chlapíka na služebnu Policie ČR k dalším úkonům.

nice neodpovídá původnímu
vydání, a žáci se tak hůře orientují. A závěrem spíše taková řečnická otázka: Sledujete diskusi
kolem nových maturit? Tak to
vystihuje situaci ve školství.
Mnohdy nekoncepčnost a ukvapenost.
Pokud ale budou ministerstvo
školství řídit odborníci, tak
vidím budoucnost pozitivně.
Když už jsme nakousli dotazy
čtenářů, nemohu se nezeptat:
Před časem jste v jednom z
rozhovorů vyzval občany, aby
na vaši e-mailovou adresu zaslali dotazy, na které chtějí
znát odpověď. Na co se vás
tedy například ptají?

jak by to vypadalo (smích). Diváci by zřejmě neskandovali
Jirka Pospíšil! Ale bruslit jsem
nezapomněl a s pány mého
věku bych si dal i zápas.
Ví se o vás, že jste muzikant.
Hrál jste na bicí, teď hrajete
i kytaru. Které složité sólo
umíte zahrát?
Rád si zahraji rokenrol a z těch
složitějších, pokud se to tak dá
nazvat, je to Another Brick in
the Wall od skupiny Pink
Floyd.
Jak vidíte výsledek komunálních voleb?
To je nejtěžší otázka, na kterou
dnes odpovídám. V současné
době neznáme odpověď, ale
věřím, že uspějeme. Proto bych
chtěl oslovit všechny naše příznivce, kteří nám fandí a kteří
věří našemu programu, aby volili náš tým, tedy velký křížek u
kandidátky č. 2 u ODS. Jedině
jako tým dokážeme naplnit
naše heslo: Měníme s Vámi
Prostějov.

Lidé se mě ptají na leccos. Adresují mi dotazy závažné,
osobní i odlehčenější. Jeden z
dotazů se týká zavedení více
webových kamer pro propagaci
města. Myšlenka není vůbec
špatná, určitě by pestřejší pohled na město přivítala spousta
občanů a jak vím, tak i rodáků
žijících mimo Prostějov. V případě, že bychom chtěli mít na
webových stránkách města i záběry z jiných míst než z náměstí,
musíme počítat s nemalou finanční investicí. Věřím ale, že v
dohledné době budeme moci
sledovat alespoň záběry z
opačné strany náměstí, například od budovy muzea. -bp-

PODVÁDĚLA stát 13 let!
(Dokončení ze strany 1)
Obžalovaná Lakatošová si v případě dcery Grety přilepšila podvodně ještě větší částkou než
díky předstírané demenci syna.
"V roce 1997 přiznala Okresní
správa sociálního zabezpečení
Gretě Lakatošové plný důchod
se zpětnou účinností od roku
1995, který byl ještě později
zvýšen. Takto až do 31. srpna
2008 jí byl neoprávněně vyplacen důchod v celkové výši 988
875 korun, opět ve prospěch její
opatrovnici Anně Lakatošové,"
řekl soudce Petr Vrtěl.
U hlavního přelíčení minulý
týden pak došlo k zajímavé konfrontaci. Syn i dcera, dnes už plnoletí, byli zcela normální. "Ač
měli být podle posudku středně
mentálně retardovaní, byli
schopni vyjmenovat všechny
své sourozence, adekvátně odpovědět na to, jak dlouho jsou
nyní ve výkonu trestu a kolik jim
ještě zbývá a podobně. Takže

Vzplálo mu auto
Ve večerních hodinách za pomocí městského kamerového
systému byly zaznamenány oblaka kouře vycházející z prostoru před budovou banky. V tuto
chvíli nebylo možné blíže určit
co se stalo. Strážníci ve zjištěné
lokalitě na místě zjistili dým řinoucí se zpod kapoty motorového vozidla. Přítomný byl i samotný řidič, který již vyrozuměl
o dané situaci hasiče. Ti vzápětí
dorazili. Hlídka po dobu zákroku zajistila prostor. Po dohodě s
velitelem zásahu HZS setrvali u
vozu do doby, než pominulo nebezpečí opětovného zahoření.
Po více jak hodině mohli i s majitelem opustit místo, neboť nebezpečí již nehrozilo.

šeho sportovního zázemí.
Často slýcháme nářky učitelů,
že se děti do výuky nepřipravují, že nejsou příliš poslušné…Co podle vás „platí“
na dnešní žáky?
Na ty bezproblémové dobré
slovo, na problémové mnohdy
nic. Pokud spolupracuje škola s
rodinou, pak je vše jednodušší.
Jaký je váš názor na proměnu
českého školství za posledních
dvacet let a jakou budoucnost
předpovídáte pro toto odvětví?
Změn byla a je spousta, ale některé jsou diskutabilní. Namátkou jmenuji internet do škol. Šlo
sice o dobrou myšlenku spojenou s modernizací zařízení, ale
mnohem jednodušší a levnější
by dle mého názoru byla varianta přidělit účelově peníze na
konkrétní školy a ty si měly
samy zakoupit techniku, kterou
potřebovaly. Pozitivním krokem
bylo jistě uvolnění trhu s učebnicemi. Přibylo výrobců, ale s
tím nezřídka i problémů. Například nové vydání stejné učeb-

Další e-mailové dotazy pro Jiřího Pospíšila v krátkosti:
Jak si představujete klientský přístup na městském
úřadu?
Náš volební program klade na
klientský přístup poměrně
velký důraz. Chtěli bychom
rozšířit objednávkový systém,
který v současné době funguje
na odboru dopravy, i na další
odbory, na nichž to bude
možné. V praxi funguje objednávkový systém tak, že se
občan prostřednictvím internetových stránek města objedná
na odboru dopravy na konkrétní den a čas, kdy pak přijde
svou záležitost vyřídit. Zkrátka
si elektronicky sjedná schůzku
s úředníkem, čímž obě strany
ušetří čas i nervy.
Jsem fanouškem prostějovských hokejistů – Jestřábů,
vím, že jste hrál hokej. Troufl
byste si hrát společně s našimi
seniory?
Určitě bych si troufl, ale nevím,

Èerná kronika
Zloděj kuřák

V sobotu v ranních hodinách
dosud neznámý pachatel vnikl
nezjištěným způsobem do pohostinství U Lípy v obci Otaslavice na Prostějovsku, kde odcizil větší množství krabiček cigaret v celkové hodnotě bezmála
za 12 000 korun.

Nezvaný host

Dosud neznámý pachatel se
během víkendu vloupal na pozemek zahrady majitele z Prostějova, rozbil výplň okna zahradní chatky v Němčicích
nad Hanou. V chatce následně
odcizil satelitní přijímač, dále
poškodil okapovou rýnu, satelitní talíř, zahradní nábytek a
spálil 2 kubíky dřeva trámky a
fošny. Odcizením vznikla škoda ve výši 2 000 korun a poškozením a spálením dřeva
vznikla škoda ve výši nejméně
12 500 korun.

Peníze z auta

V nočních hodinách došlo ze
strany neznámého pachatele v
obci Brodek u Prostějova ke
krádeži vloupáním do osobního
motorového vozidla Renault
Megane. Pachatel rozbil výplň
okénka pravých zadních dveří a

nějaká dezorientace v místě,
času a prostoru nebyla žádná.
Oba, jak Greta tak Radek Lakatošovi, byli v minulosti mnohokrát soudně trestáni a proto také
během těch mnoha trestních řízení byly vypracovávány mnohé
posudky na jejich zdravotní stav.
Odborné zprávy se shodně až na
jednu nebo dvě výjimky vzácně
shodovaly na tom, že obžalovaní
trpí jen lehkou mentální retar-

dací v pásmu normy. Soud pak
ještě nechal vypracovat další revizní posudek, který se zabýval
všemi nashromážděnými lékařskými zprávami. Odborníci z
Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dospěli k
závěru, že doktor Hulva pochybil, že vycházel nekriticky pouze
na základě sdělení matky Anny
Lakatošové a nedokázal odhalit
předstírání mentální retardace,"

z vozidla odcizil peněženku s finanční hotovostí, doklady, platebními kartami a kartou CCS.
Předběžná dosud vyčíslená
škoda činí nejméně 6 200 korun.

lohy levé části novinového stánku v Prostějově, železnou mříž
sklopil, následně rozbil dvojitou
skleněnou výplň výlohy, vnikl
dovnitř stánku, odkud následně
odcizil deset kartonů cigaret, dále finanční hotovost 400 korun v
drobných mincích a blíže nezjištěné množství DVD a časopisů, čímž poškozením stánku
způsobil škodu ve výši 3 000
korun a odcizením věcí ze stánku způsobil škodu v předběžné
výši 7 000 korun.

Nepolepšitelná

Z trestného činu krádeže je podezřelá žena z Prostějovska,
která v pondělí v odpoledních
hodinách odcizila v hypermarketu Tesco v Prostějově zboží v
celkové hodnotě 2 740 korun a
činu se dopustila přesto, že byla na základě rozsudku Okresního soudu v Prostějově z února roku 2008 odsouzena k trestu obecně prospěšných prací o
výměře 200 hodin, které neodpracovala a trest jí byl přeměřen na trest odnětí svobody nepodmíněně. Trest vykonala v
březnu letošního roku, přesto
nyní kradla znovu. Trestní zákoník v takovém případě zpřísňuje trestní sazbu s odůvodněním: „Kdo si přisvojí cizí věc
tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Vyloupená trafika

Neznámý pachatel nezjištěným
způsobem odstranil železnou
tyč zajišťující železnou mříž vý-

Sebral automaty

V úterý bylo na Policii ČR v v
Němčicích nad Hanou oznámeno, že neznámý pachatel odcizil
bez použití násilí volně odstavenou sestavu prodejních automatů S3 na žvýkačky, hopskuličky,
řetízky a náramky z neuzavřeného vstupního prostoru před
barem v obci Mořice, čímž byla
způsobena škoda ve výši nejméně 15 000 korun.

Nesměl řídit

Na základě vlastního šetření policistů Policie ČR Obvodního
oddělení Němčice nad Hanou
bylo zjištěno, že třiatřicetiletý
muž z Vyškovska řídil vozidlo
AUDI stříbrné barvy, ačkoliv
má vysloven zákaz činnosti
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel vydaný Měst-

uvedl dále Petr Vrtěl.
Prostějovský soudce pak nad
trojicí podvodníků, kteří celkem
13 let okrádali stát, vyřkl tvrdý
rozsudek. "Obžalovaní spáchali
škodu na majetku státu a obohatili se tím, že uvedli v omyl jak
lékaře, pokud tedy má soud věřit
tomu, že se lékař nepodílel na
trestném činu, tak i posudkovou
komisi. Za trestný čin podvodu
byla Anna Lakatošová odsouzena k nepodmíněnému trestu v
trvání čtyř let do věznice s ostrahou, Radek Lakatoš, mimo jiného i za sérii krádeží, v trvání
šesti a půl roku, a Greta Lakatošová k šesti letům odnětí svobody, rovněž také za podvod a
další krádeže. Obžalovaní si ponechali prostřednictvím své obhájkyně lhůtu pro odvolání,
tudíž rozsudek nenabyl ještě
právní moci," uzavřel tento případ Petr Vrtěl, předseda senátu
Okresního soudu v Prostějově.
-mikským úřadem Vyškov, kdy rozhodnutí nabylo právní moci
dne. Muž se tak dopustil trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání a nyní mu
hrozí trest odnětí svobody až na
tři léta.

Straka v kanceláři

Dosud neznámý pachatel v úterý v ranních hodinách vstoupil
do neuzamčené kanceláře firmy
v Prostějově na ulici Partyzánské a zde odcizil přenosnou pokladnu s finanční hotovostí a
stravenkami. Pachatel způsobil
škodu ve výši nejméně 14 200
korun.

Krádež na dálnici

Neznámý pachatel ve čtvrtek
odcizil 4 kusy výplní zábradelního svodidla na mostě přes dálnici D1 směrem z obce Nezamyslice do obce Tištín o rozměrech 185 x 68 cm. Způsobená
škoda činí nejméně 12 600 korun.

Vysál naftu

Ze středy na čtvrtek dosud nezjištěný pachatel odcizil v obci
Březsko na Konicku na farmě
poškozené firmy celkem 240
litrů motorové nafty z palivových nádrží odstavených traktorů, tahačů a nakladačů v celkové
hodnotě 6 800 korun.
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každý doušek, nic takového, že
by nasprosto prolil půllitr hrdlem. To se musí ocenit. V takoNávštěva
vém postoji se hned jinak kou„Toto mi přiletělo na střechu a ká na to, když denně urazí nějaještě mě to poklovalo, když kých deset patnáct kousků.
jsem to sundával,“ komentoval
pán svoji návštěvu v prodejně Jako na frontě
se zvířátky, když se sem doštra- Ne sice tak doslova, ale vojenchal s velkou bednou, v níž byl ské ležení svým menu připomíuvězněn velký létavec. Jak se nalo občerstvení po páteční vernakonec ukázalo, ulovil bílého nisáži na tovačovském zámku.
kakadu, který někomu frnkl ok- Podle chuti se podával chléb se
nem. To je ale potíž, když vám sádlem nebo škvarkovou pomana střeše přistane pár desítek ti- zánkou, cibule, okurek a podobsíc a nevíte si s tím rady…!
né pochutiny. A aby bylo atmosféře učiněno zadost, točilo se k
Fajnšmekr
tomu pivko Svijan, odkazující
„Vychutnáváš si to pivo nebo to mimo jiné také na místo jedné z
tak vychlemtáš?“ tázal se pivař bitev prusko-rakouské války v
svého kolegy. Jak sám pak při- roce 1866. Velmi příjemný náznal, lahodně si vychutnává pad organizátorů.
-MiH-

Vidìno - Slyšeno

Zničil telefonní automat
Strážníci lapili vandala při útěku
Brzy ráno si přivstal mladík,
který se chtěl obohatit na úkor
zničeného telefonního automatu. Na Sídišti svobody totálně vybrakoval přístroj, ale
při útěku ho naštěstí chytili
strážníci.
"O půl sedmé ráno na žádost policisty operačního střediska byli
vysláni strážníci na Sídliště svobody, kde v dané době neznámá
osoba rozbíjela telefonní budku.
Jakmile strážníci přijížděli do
zmíněné lokality, pachatel je spatřil. Nasadil si kapuci a dal se na
útěk okolo prádelny směrem k
zaparkovanému vozidlu, kam nasedl. V tuto chvíli byl hlídkou zadržen. Vyšlo najevo, že se jedná
o sedmnáctiletého mladíka. Uvnitř vozu se nacházely další dvě
osoby ve věku 17 a 21 let. Ty vypověděly, že jedou na brigádu a
čekají zde na kamaráda," informovala nás o zadržení vandala
Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
Mladíka, který se chtěl zřejmě
dostat do mincovníku automatu a

získat tak finanční prostředky pro
svoji potřebu, čekají teď pořádné
lapálie. "Pro podezření z trestného činu byl mladistvý na místě
předán Policii ČR, která si celou
záležitost převzala. Předběžná
škoda na telefonním automatu
byla vyčíslena na 20 tisíc korun,"
dodala Jana Adámková. -mik-

Na telefonních budkách na
Sídlišti svobody vznikla
škoda ve výši 20 tisíc korun.

Za dobrotu na žebrotu
Chtěli půjčit, pak ho okradli

Dvěma snědým podvodníkům
sedl na lep jedenatřicetiletý
muž ze Svitavska, který před
hospodou v Konici chtěl vyhovět žádosti neznámých mužů o
půjčku. Ti ho nakonec obrali o
sedm tisícovek.
"V úterý kolem osmé hodiny
večer oznámil policii jedenatřicetiletý muž ze Svitavska, že při
odchodu z pohostinství v Konici
jej na parkovišti před hospodou
obestoupili dva muži snědé pleti,
kdy jeden stál před ním a druhý
za ním. Muž stojící před oznamovatelem jej požádal špatnou
češtinou s přízvukem slovenštiny o finanční částku 500
korun, protože jsou údajně ve finanční tísni a při tomto ukázal
poškozenému prsten ze žlutého

kovu. Mladý muž jim chtěl pomoci, vytáhl svoji peněženku, ve
které měl částku bezmála sedm
tisíc korun. Když peněženku
otevřel, neznámý muž mu
všechny bankovky vytáhl a vrazil mu do dlaně čtyři prsteny a
dva řetízky vše ze žlutého kovu.
Poté muži nasedli do vozidla
tmavé barvy s tmavými skly nezjištěného typu a registrační
značky a odjeli neznámo kam,"
informovala nás o události Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Není známo, zda prsteny a řetízky byly z pravého zlata či se
jednalo o napodobeniny. Každopádně podle mluvčí policie teď
oběma pachatelům hrozí až dva
roky vězení za krádež. -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...
Marie Cetkovská 1947
Klenovice
Karel Vejrosta 1924 Prostějov
Bohumil Kučera 1950 Smržice
Milada Zapletalová 1924
Čechy pod Kosířem
Antonín Keprt 1934 Tvorovice
Mariola Šmídová 1939
Prostějov
Jindřich Sychra 1949
Prostějov
František Tesařík 1954
Prostějov
Zdeněk Moravec 1926 Prostějov
Jaroslav Šrámek 1930 Bousín

Karel Klein 1917 Ptení
Milan Milaniak 1931
Mostkovice
Jan Kašpar 1936
Čelechovice na Hané
Aloisie Navrátilová 1919
Vrahovice
Miroslava Přikrylová 1927
Domamyslice
Anděla Blaťáková 1926
Vrbátky
Josef Kejík 1934 Protivanov
Josefa Zatloukalová 1928
Prostějov
František Novák 1932
Prostějov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 27. září 2010
Božena Zapletalová 1936 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Středa 29. září 2010
Jelena Nakládalová 1931 Pivín 12.40 Obřadní síň Prostějov
Václav Loncko 1931 Brodek u Prostějova
14.00 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Hradil 1944 Kostelec na Hané
15.00 kostel Kostelec na Hané
Čtvrtek 30. září 2010
Božena Zavadilová 1928 Jesenec 14.00 Obřadní síň Demelova
Pátek 1. října 2010
Stanislav Dziuba 1942 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Danuše Vítková 1946 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Lamplotová 1924 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov

27. září 2010
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Noblesní Sinatra A. Mačák: Společně pro Prostějov!
ožil v Pointu

Páteční večer v Divadle Point se
nesl v duchu vzpomínky na
zpěváka Franka Sinatru.
Touto akcí byla završena trilogie
vzpomínkových pořadů připomínajících legendárního Elvise
Presleyho, která se konala v prosinci minulého roku, vynikajícího
country zpěváka, pověstného
“muže v černém” Johnnyho
Cashe z letošního jara a noblesního Frankieho Sinatru. “Velmi si
vážím šestileté spolupráce s Divadlem Point, kde jsou skvělí a Slavnostní zahájení. Úvodní slovo vzpomínkového večera na
talentovaní mladí lidé. Je to pro Sinatru patřilo organizátorům - A. Mačákovi (vpravo) a A. Promě nejen velkou inspirací, ale cházkovi, řediteli Divadla Point.
také načerpám mnoho pozitivní
energie. Tyto večery vznikly především jako moje poděkování za
dlouhodobou vynikající spolupráci,” uvedl v úvodní řeči Alois
Mačák, hlavní organizátor večera.
V Pointu zazněly největší Sinatrovy hity, jako například písně
My Way, či Strange in the Night.
Lahůdkou bylo uvedení duetu Sinatry a Presleyho s hitem Love
Me Tender. Po celý večer panovala v Pointu vynikající atZdravé jádro :-). Zleva Miroslav Pišťák, Milada Sokolová a
mosféra plná zábavy a uvolnění.
Alois Mačák
-bp-

Jsem velmi rád a zároveň je mi
velkou ctí, že od roku 1994 jako
zastupitel a následně přes 10 roků
ve funkci místostarosty jsem se
mohl podílet na rozvoji našeho
města. Prostějov je ve výborné
ekonomické kondici a hlavně nezadlužený! Postupně se nám podařilo realizovat mnoho důležitých investičních akcí a různých
projektů. Za zmínku stojí i výjimečný projekt asanace romského
ghetta u Sv. Anny, kde žilo přes
300 lidí.
Určitě je však co zlepšovat a pokračovat v dalším rozvoji našeho
města ve prospěch zde žijících
občanů. Předpokladem dalšího

úspěšného rozvoje je také dobrá
spolupráce mezi městem a Olomouckým krajem, protože regionální a komunální politika jsou
spojené nádoby. S potěšením mohu konstatovat, že spolupráce mezi městem a krajem je na velmi
dobré úrovni a to nejen v oblasti
dopravy. Mohu například uvést
významnou investiční akci okružní křižovatku na Petrském náměstí nebo průtah Žešovem. Intenzivně společně pracujeme také na
realizaci tzv. Severního obchvatu,
který má odklonit tranzitní dopravu z centra města. Celková částka
na tento potřebný obchvat je zhruba 300 milionů korun. Největším

problémem jsou ale majetkoprávní vztahy, tedy výkupy pozemků.
Pevně však věřím, že se nám podaří tuto zásadní investiční akci v
příštím volebním období uskutečnit.
Ještě jednou moc děkuji za Vaši
důvěru, kterou jste nám zastupitelům a ČSSD v Prostějově před 4
roky dali. Prosím, přijďte k říjnovým komunálním volbám a dejte
nám šanci, abychom se mohli opět
aktivně podílet na dalším rozvoji
našeho města.
Mgr. Alois Mačák, MBA,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen Zastupitelstva
města Prostějova

Nová komunikace spojila Krasickou s Určickou ulicí
Přesně 166 dní trvala výstavba
nové komunikace takzvané
jižní spojky, která byla realizována vynaložením finančních
prostředků města Prostějov.
Kromě samotné silnice o délce

"Hlavní trasa vede od ulice Krasická k napojení na úsek větve již
realizovaný v rámci úpravy křižovatky Okružní – Určická.
Souběžně s navrženou trasou je
provedena cyklostezka o celkové

nalizace," informoval nás Zdeněk
Peichl (na snímku vpravo), radní
a předseda dopravní komise
města. Právě díky němu byla objízdná komunikace jižního kvadrantu zprovozněna s předstihem.

Pozor u hřbitova, parkoviště projde rekonstrukcí
Blíží se den Památky zesnulých
a město dělá vše pro to, aby do té
doby bylo vybudováno nové
parkoviště u městského hřbitova. Nové parkovací plochy by
měly výrazným způsobem ulehčit dopravní situaci v této lokalitě, která je ve chvílích hromadných návštěv hřbitova doslova
kritická.
V souvislosti s touto investicí města bude přikročeno k několika
omezením. "Od středy 29. září bude uzavřeno parkoviště před hřbitovem na ulici Brněnské po pravé
straně při vstupu od hlavní brány.
Předpokládaná délka rekonstrukce
parkovacích ploch bude zhruba tři
týdny. Rekonstrukci bude realizovat firma STRABAG a.s., předpokládaná investice je zhruba 400 tisíc korun," informovala nás Jana
Gáborová, tisková mluvčí Městského úřadu v Prostějově.
Po rekonstrukci bude změněn způsob parkování ze šikmého na
podélné. Po dobu rekonstrukce je
možné využívat příjezd a přístup

Jižní obslužnou komunikaci ve čtvrtek slavnostně otevřeli generální ředitel realizační firmy Petr Sedláček, starosta města Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák.
přibližně 660 metrů byla rovněž
vybudována pěší a cyklistická
komunikace či autobusová zástavka, veřejné osvětlení, protihluková zeď, sadové úpravy či
klidová zóna s dětským hřištěm.

Pohledem shora
Pohledem shora

Situační plánek okolí hřbitova po dobu rekonstrukce parkovacích
ploch
ze zadní části hřbitova, nebo od
nově vybudovaného vstupu ze severní strany hřbitova (od skleníků
– vstup není bezbariérový).

"Věříme, že rekonstrukce přispěje
ke zlepšení příjezdu k městskému
hřbitovu na Brněnské ulici," dodala mluvčí radnice.
-mik-

175 centimetrů, má střední postavu, snědou barvu pleti, hnědé oči
a černé rovné krátké a husté vlasy.
FRANTIŠEK VRCHA se narodil
26. července
1975 a trvalé
bydliště má hlášeno na náměstí
T. G. Masaryka
číslo 14 v Prostějově. Na hledaného vydal Okresní soud v Prostějově příkaz k zatčení pro trestný čin zanedbání povinné výživy.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
35 do 37 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu, oválný tvar
hlavy zúžený k bradě a hnědé
rovné a krátké vlasy.
MICHAL INDRA se narodil 25.
července 1984 a trvalé bydliště
má hlášeno na náměstí T. G. Ma-

saryka číslo 14 v
Prostějově. Na
hledaného vydal
Okresní
soud v Prostějově žádost o
vypátrání pobytu osoby. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 25 do 28 let, měří 180
centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé rovné a krátké vlasy česané
na ježka.
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-

OHROŽENÝ DRUH

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ýt státním zaměstnanec bývávalo terno. Ne sice na nějaké vyskakování, ale za to s jistotou se dal dožít život. Dnes jsou státní zaměstnanci ohroženým druhem. Ne, že bych jich bylo tak málo, to podle mínění mnohých je tomu právě naopak, alespoň v některých sférách,
nicméně jejich ohrožení plyne spíš z toho, že jsou právě těmi, s nimiž může stát s odkazem na úspory zamávat nejjednodušeji. Stát je platí, stát si taky říká, koho bude
platit a za kolik. Protesty zaměstnanců jsou přirozené. Nikdo neřekne, že si svoje peníze nezaslouží, nota bene aby jich vydělával tolik, že se cítí přeplácen. To je pochopitelné. O to víc pak
třeba s despektem člověk hledí po různých politických tanečcích, kdy je zapotřebí tu nebo tam
upíchnout nějakého zasloužilého člena strany, či kvůli nastolení politické rovnováhy je NUTNO zřídit funkci, která dosud nikomu nechyběla a dá se úspěšně pochybovat o tom, že by to
do budoucna mělo být jiné. A není to pouze ve státní správě, ale taktéž na radnicích, či polostátních institucích, kde je politický vliv mnohem plíživější, ne tak na očích a právě proto možná i zákeřnější. Jsou to věci na první pohled nepochopitelné, ale je jen problémem plebejce,
že jim nerozumí. Je také docela smutné, že mzda na takové pašalíky a politické úlitby se neřeší a vůbec už nespadá do kategorie ‚státní zaměstnanec‘. Vždycky se prašule na to najdou. No
a pak jsou tady právě oni ohrožení druhové, kterým stejně nakonec zbývá jenom sklapnout futrál a podřídit se nebo jít o dům dál. Snad kromě soudců, kteří v duchu svého řemesla si najdou
cestičky, jak se jich něco takového nemá týkat. Takže platí všechna opatření pro všechny stejně
nebo neplatí?

B

"Přestože ještě nejsou dokončeny
některé okolní úpravy komunikace, dopravní komise trval na co
nejrychlejším zprovoznění tak
důležitého obchvatu. Věřím, že
jižní kvadrant značně uleví do-

Aktiv BESIPu zasedl na dopravním hřišti

V pátrání jsou muži z radnice
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po třech mužích, kteří mají trvalé bydliště
hlášeno na prostějovské radnici. Dva z nich jsou hledaní soudem, neboť se mají dostavit k
hlavnímu líčení.
IVAN KOVAŘÍK se narodil 7.
srpna 1981 a trvalé bydliště má
hlášeno
na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Okresní soud v Prostějově
žádost o vypátrání pobytu. Obžalovaný se má dostavit k hlavnímu
líčení dne 30. září 2010. Jeho pobyt není znám, proto soud žádá o
jeho zjištění. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 25 do 35 let, měří

délce 540 metrů. Ke snížení hlukové zátěže je vybudována ve vybraném úseku komunikace
protihluková bariéra vysoká 5
metrů. K odvodu dešťové vody
slouží také nově vybudovaná ka-

pravně přetíženému centru
města," dodal Zdeněk Peichl.
Uskutečněný projekt je výsledkem spolupráce realizační firmy
INSTA CZ, s.r.o. se statutárním
městem Prostějov. Celkové cenové náklady stavebního objektu,
včetně všech přidružených
výdajů, činili přibližně 38 milionů
korun.
„Věřím, že rozšíření infrastruktury bude pro město Prostějov a
pro jeho obyvatele prospěšné a že
jim bude dlouho a dobře sloužit,„
zhodnotil dokončení stavby generální ředitel realizační firmy
Radek Sedláček.
-mik-

Město nechalo vybudovat rondel i tady, ať se děti učí...
Poslední slunečné dny využili
zástupci aktivu BESIPu při
Městském úřadu v Prostějově,
aby ke svému jednání o otázkách bezpečnosti v silniční dopravě v našem městě zasedli
venku přímo na dětském dopravním hřišti.
"Členové tohoto aktivu jsou zástupci různých organizací státní
správy a scházíme se pravidelně,
abychom zhodnotili veškeré problémy související s bezpečností
na našich silnicích. Toto místo
jsme ke svému jednání zvolili
záměrně, radnice tady na dětském hřišti nedávno vybudovala
rondel a postarala se o další rekonstrukci zdejšího zařízení.
Areál je to více než hezký, za
dlouhá léta své práce vedoucího
odboru jsem nevěřil, že se
něčeho tak krásného dožiji. A
nový rondel na hřišti? Jsme
přece městem kruhových křižovatek, tak ať se dětí učí," sdělil
nám přímo na místě Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru do-

Policejní oddělení
se rušit NEBUDOU

Krajská policie reagovala minulý
týden na fámy, že hodlá rušit
některá policejní oddělení v regionu, tedy i na Prostějovsku.
"Hlavní prioritou Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
je zachovat stávající rozložení obvodních oddělení, jež se nacházejí
na jeho teritoriu. Ředitel Policie
ČR Olomouckého kraje Jaroslav
Skříčil informoval Bezpečnostní
radu Olomouckého kraje, že
stávající rozložení obvodních oddělení na území našeho kraje zůstane zachováno. Strategií
krajského ředitelství je podporovat v maximální míře základní
útvary a rozvíjet a prosazovat
efektivní výkon služby v terénu
tak, aby úkoly policie, které
ukládá zákon, byly zabezpečeny
v plném rozsahu na celém území
kraje," uvedl Michal Pižurin, mluvčí krajské policie s tím, že pro
výše uvedenou strategii je vyčleněn dostatek finančních prostředků.
-mik-

pravy Městského úřadu v Prostějově.
Dodáváme, že ve čtvrtek 30. září
se na dětském dopravním hřišti
u místního nádraží koná Soutěžní odpoledne pro děti i rodiče
plné her a soutěží.
Mimo jiné si mohou děti zajezdit
na oblíbených šlapacích kárách,
koloběžkách i kolech nebo zaskákat na trampolíně. Rodiče
mohou okusit dobroty z udírny.
Účastníci soutěžního odpoledne
si odnesou malou pozornost.
-mik-
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Lídr ČSSD odpovídá na vaše dotazy

Miroslav Pišťák o novém obchvatu a rekonstrukci náměstí
Lídr kandidátky ČSSD v Prostějově Miroslav Pišťák vyzval čtenáře, aby mu posílali dotazy a
náměty na e-mailovou adresu
miroslav.pistak @seznam.cz s
tím, že na ty nejzajímavější odpoví na stránkách PV Večerníku.
Otázka: Vážený pane místostarosto, v minulém týdnu byl otevřen obchvat jihozápadní části
města. Jeví se mi však, že neřeší
komplexní odklonění dopravy,
není pouhým torzem? Marcela
B., Prostějov
Miroslav Pišťák: Stavbu, kterou
město Prostějov platilo ze svého
rozpočtu, stála 38 miliónů korun,
lze chápat jako nedokončenou,
ovšem jedná se o technický problém, který je stále v řešení. Naším
záměrem je napojení obchvatu na

Plumlovskou ulici, potažmo na severní obslužnou komunikaci. Neustále probíhají jednání s majiteli
dotčených pozemků, kudy má zamýšlená komunikace vést a
věřím, že v dohledné době dojde k
dohodě. I když zatím neexistuje
definitivní propojení, technicky je
stavba uživatelná a přispěje k odklonu dopravy z ulice Drozdovice.
Zaznamenal jsem také připomínky, proč jsou na obchvatu zálivy
pro zastávky MHD a dětské hřiště.
Záměrem města bylo vybudovat
mobiliář, který dnes předbíhá dobu, ale v budoucnu bude využit.
Nakonec, maminky s dětmi ze sídliště Boženy Němcové už dnes
dětské hřiště v hojném počtu navštěvují.

dočetl, že v blízké době bude rekonstruováno náměstí E. Husserla. Jak dlouho stavba bude
trvat a do jaké míry ovlivní dopravu v celém centru města?
Michal Š., Prostějov
Miroslav Pišťák: Proběhlo výběrové řízení, v němž zvítězila firma
Firesta – Fišer. Dne 29. září bude
stavba zahájena, doba výstavby
bude 47 dnů. Nevyhneme se určitému omezení dopravy a parkování na náměstí, na které jsme
upozornili předem zdejší obyvatele a podnikatele. Po dobu výstavby nebudou mít takový komfort, na jaký jsou zvyklí, ale
věřím, že za 47 dnů budeme
všichni s výsledkem spokojeni.
Náměstí bude předlážděno,
vznikne zde další část cyklostezOtázka: Ve Večerníku jsem se ky a přibude zeleně.

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 27. 9. DO 3. 10. 2010:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za
bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy v
pondělí a ve čtvrtek ve 20. 30 hodin.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
jsou přístupné na začátku výše zmíněných pozorování.
Přihlaste své děti do klubu! Další ročník klubu GEMINI je již
připraven! Členem klubu se může stát kdokoliv ve věku 10 –
20 roků, koho láká poznání základů astronomie, kosmonautiky, osvojení práce s velkým hvězdářským dalekohledem a počítačových programů z astronomie. Členové klubu se, s výjimkou prázdnin a svátků, schází na hodinová setkání každý čtvrtek. Klub ve školním roce 2010/11 zahájí sice činnost až 7. října v 16. 30 hodin, přihlásit se je však možné již nyní. Kapacita
klubu je totiž omezená.

Ve středu se začne Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
spravovat nám. Husserla
Dne 29. září bude zahájena rekonstrukce náměstí E. Husserla. Provedeny budou nové
komunikace, parkoviště pro
52 automobilů, nové veřejné
osvětlení, rekonstrukce chodníků a pěší zóny a bude zde vybudována i cyklistická stezka.
"Vysazeno bude 20 stromů a
pěší zóna bude vybavena novým
mobiliářem v podobě laviček,
stojanů na kola a odpadkových
košů. Pro Město Prostějov bude
rekonstrukci provádět firma FI-

RESTA – Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s., která ve výběrovém
řízení nabídla nejvýhodnější
podmínky.
Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak
příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem na tomto
náměstí. Předpokládáme, že rekonstrukce náměstí E. Husserla
bude dokončena na začátku měsíce prosince roku 2010," informoval Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic. -red-

Takto bude vypadat zrekonstruované náměstí E. Husserla. Hotové
má být v rekordním čase už na začátku prosince tohoto roku.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Plumlov, Mostkovice
Dne: 11.10.2010 od 07:15 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Plumlov včetně podnikatelských
subjektů a části Čubernice. /mimo
areál AGROP NOVA a.s. a základny Žralok./
Obec: Olšany - Hablov
Dne: 11.10.2010 od 07:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: část obce
Hablov - jednostranně pravá část
obce od č. 25 po konec obce směr
Dubany s č. 49.
Obec: Prostějov
Dne 11.10.2010 od 07:30 do 11:15
hod. - vypnutá oblast: celé ulice Hliníky včetně VZP, Lázní, Jiráskovo
nám. 3- 4, Plumlovská ul. č. 8 - 14,
Floriánské nám. č.1 - 10.
Dne 11.10.2010 od 11:15 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: ulice: Kostelecká od č. 2a - 14, 3, 5, 28, vč. České
pojišťovny, Fanderlíkova od ul.
Kostelecké po ul. J. B. Pecky včetně
fa. Metal, Domov mládeže, Kornolit, Prostas., J. B. Pecky č. 2-10, Blahoslavova 13 - 19 včetně sladovny,
Floriánské nám. 1,3, 5, ZŠ Skálovo.

Dne 12.10.2010 od 07:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: část ul. Školní od č. 14 po č. 18.
Dne 12.10.2010 od 10:00 do 12:00
hod. - vypnutá oblast: celá ulice C.
Boudy, J. Fišárka, Dvorského, Zrzavého č.p. 3975, J. Švermy č.18 34, Kpt. Jaroše od č.21 po ul. Nerudova, Obránců míru od č. 10 po č. 24.
Dne 13.10.2010 od 07:30 do 11:15
hod. - vypnutá oblast: celé ulice :
Předina, Mojmírova, Dolní od č. 3
po č. 105, Újezd od č. 13 - 25, Petrské nám č. 1 -10, Jihoslovanská 24a
- 34, 21 - 29., ČS PHM, OD Lidl,
Husovo nám. 2 - 40a. Slezská ul. č.
13.
Dne 13.10.2010 od 11:15 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: celé ulice :
celé ulice Tylova od č. 2 - 28, 43 - 55,
Libušinka celá, Wolkerova od ul.
Tylové po ul. Lidickou, Brněnská
č.9 - 23, 4 - 14, MŠ, Kostel, spec.
škola byt, Tetín č. 1 a 3.
Dne 14.10.2010 od 11:15 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: celé ulice Riegrova, Máchova, Brandlova, Krátká, Jungmannova vč. Lidové hvězdárny a ZŠ Jana Železného, Plumlovská od č. 55 -89, Česká od č. 13
po č. 73, od č.40 po č. 64, Rostislavova od č. 14 po č. 26, Mánesova od
ul. Rostislavovy po ul. Máchovu vč.

č.p. 794. Sídliště Svobody celý objekt Restaurace Haná se všemi podnikatelskými subjekty.
Obec: Malé Hradisko - Okluky
Dne: 11.10.2010 od 11:30 do 15:30
hod. - vypnutá oblast: celá osada
Okluky.
Obec: Doloplazy - Poličky
Dne 12.10.2010 od 07:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: část obce Poličky - od č. 33 levá strana ke kapličce po konce sítě s č. domů 25, 12,
42 , 52.
Obce: Ptenský Dvorek, Hluchov
Dne 13.10.2010 od 07:15 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: Ptenský Dvorek celý včetně chat u pily, mimo
trafostanici JMDZ a chat Bernovy.
Obce: Hablov, Dubany, Vrbátky
Dne 14.10.2010 od 07:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: celé obce
Hablov a Dubany, farma ZD Vrbátky
Obec: Dobrochov
Dne 15.10.2010 od 07:30 do 12:30
hod. - vypnutá oblast: část obce
Dobrochov - od č. 31 pravá strana
směr náves po č. 73 vč. kostela.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne 16.10.2010 od 13:30 do
16:30hod. - vypnutá oblast: část ul.
Dukelská s č. 525 a 527.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Do voleb vstupuje i jediná žena v Radě města
Alena Rašková: Lidi, nenadávejte v hospodách a přijďte volit!
Z pozice dvojky na kandidátce
ČSSD vstupuje do blížících se
komunálních voleb současná
místostarostka Prostějova Alena Rašková (na snímku). Ta
před volbami vyzývá občany,
aby místo nic neřešících nadávek a kritiky raději vyslovili
svůj názor u volebních uren.

Paní místostarostko, můžete na
úvod voličům v krátkosti přiblížit své soukromí a dosavadní
kariéru?
Jsem vdaná a mám tři syny. Nejstaršímu je 35 let, nejmladšímu
bude třiadvacet. Celý život jsem
učila matematiku a fyziku. Začínala jsem v Uherském Hradišti
a přes Zlín jsem se přestěhovala v
roce 1974 do Prostějova. Jsem tedy takzvaná náplava, ovšem dnes
se už cítím jakoby rodilá Prostějovanka. V tomto městě jsem učila
15 let na strojírenském učilišti a
od roku 1989 do roku 2008 jsem
působila na Střední průmyslové
škole oděvní na Vápenici.
A vaše politická kariéra?
Co se týká mé politické angažovanosti, poprvé jsem v komunálních volbách kandidovala v roce
1994 a až doposud vždy za sociální demokracii. Je to strana, která je
mi svým sociálním cítěním blízká
a shoduji se ve všech aspektech,
které ČSSD prosazuje. Od roku
1998 jsem členkou Zastupitelstva
města, od roku 2002 členkou Rady města a od ledna 2009 jsem byla jmenována do funkce místosta-

rostky po Aloisi Mačákovi, který
uspěl v krajských volbách a povýšil do funkce náměstka hejtmana. Ve své současné funkci jsem
zodpovědná za sociální oblast a
dopravu.
Jste jediná žena v Radě města,
jak se cítíte v této funkci sama
mezi tolika muži?
Tato záležitost má dvě roviny. Ta
první je, že obecně je žen v politice strašně málo a myslím si, že by
jich mělo být daleko víc. Myšlení
mužů a žen se opravdu diametrálně liší. A to myslím v tom nejlepším slova smyslu. Každý totiž,
jak muž či žena, vnímají svět okolo sebe úplně jinak. Ženy se spíš v
politice zaměřují na sociální oblast, kdežto muži rozhodují o důležitých věcech jako jsou průmysl, ekonomika a podobně. Ovšem
dokážeme se navzájem velmi
vhodně doplňovat. Jenomže ve
druhé rovině musím říct, že mnohým ženám se do politiky vůbec
nechce. Politika totiž vyžaduje
hodně času, a ten ženy prostě nemají. Zvláště když mají malé děti
a musejí se starat o rodinu. Naopak v drtivé většině případů je pro
muže prvořadá práce.
Komunální volby jsou doslova
za dveřmi a tak je nejvyšší čas
bilancovat. Co se vám v průběhu uplynulého volebního období nejvíce povedlo, na co jste sama pyšná?
V oblasti sociální se povedla řada
věcí. Rozšířili jsme počet bytů v
domech s pečovatelskou službou

o padesát tři rekonstruovaných
bytových jednotek na Kostelecké
ulici. Dále se povedlo vytvořit katalog poskytovatelů sociálních
služeb v Prostějově a vytvořil se i
komunitní plán v oblasti sociálních služeb. Pod tímto cizím názvem se skrývá zmapování veškerých služeb v sociální oblasti,
které naše město umí poskytnout
a poskytuje. Zároveň jsou v něm
definovány služby, které v Prostějově chybí a musíme je v co nejkratším období doplnit. Za vytvoření komunitního plánu bych touto cestou ráda poděkovala všem,
kteří se na něm podíleli, a to ve
svém volném čase bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Co se týká
dopravy, tato oblast je u nás komplikována tím, že mnohé investice
jsou závislé od spolupráce s Olomouckým krajem. Například rondel na Petrském náměstí. Ale na
druhé straně jsme i my sami
zvládli několik náročných investic, třeba nedávno otevřená jižní
obslužná komunikace za zhruba
38 milionů korun. A věřím, že
kromě už fungující severní obslužné komunikace budeme brzy realizovat i další záměry, které značně uleví přetížené dopravě v
centru města.
Existuje něco, co vás mrzí, tedy
co se nepovedlo?
V sociální oblasti pořád existuje
řada problémů, které bohužel nespadají plně do kompetence města. Mě osobně třeba trápí, a nemůžeme to nijak ovlivnit, hrozba

snížení platů. Pokud se současně
zruší omezení nájemného a majitelé domů zvednou nájem o značnou částku, tak pro řadu lidí to
bude znamenat naprosté existenční problémy. Navíc se budou
zvyšovat ceny energií. Čím dál
více lidí tak bude padat do kategorie občanů v sociální nouzi. Velice
mě mrzí, že například senioři, kteří celý život pracovali a platili si
sociální a zdravotní pojištění, jsou
nyní postaveni do situace, že si
musejí připlácet na léky a podobně. Tím se jim rapidně snižuje
částka potřebná například na potraviny. Bojím se, že tyto problémy město moc řešit nemůže. Ale
jak všichni víme, Prostějov má tři
poslance a tak na ně musíme tlačit, aby hlasovali tím správným
směrem. Dále mě, stejně jako
většinu obyvatel města, trápí vysoká nezaměstnanost a kriminalita. A v těchto případech už můžeme něco dělat.
Co se týká právě kriminality,
jak si například poradit s lidmi,
kteří jsou sociálně nepřizpůsobiví?
V Prostějově není taková kriminalita jako například v Chomutově či Litvínově. Přesto bych si v
řešení, jaká zvolila tato města,
vzala určitý příklad. Jestliže někdo neplatí nájemné, hromadí odpadky, dopouští se série krádeží a
dalších přestupků, omezuje jiné
občany, tak je to zapotřebí razantně řešit. Přihlásila jsem se na seminář, který jedná o legislativních

možnostech řešení právě těchto
sociálně-patologických jevů. Se
mnou pojedou ještě velitel Městské policie v Prostějově a vedoucí
odboru sociálních věcí. Věřím, že
se na semináři všichni poučíme,
jak nejlépe v těchto záležitostech
postupovat v rámci zákona.
S jakým volebním výsledkem
byste byla spokojena?
Samozřejmě každý chce vyhrát.
Ale dnes se velmi těžko odhadují
volební výsledky. Podívejte se na
nedávné parlamentní volby, přestože ČSSD zvítězila, vládu tvoří
teď někdo úplně jiný. Nerada
bych tedy předjímala jakýkoliv
výsledek voleb v Prostějově.
A co byste vzkázala voličům?
Ať jasnou volbou dají vědět politikům, jak jsou či nejsou spokojeni s jejich dosavadní prací pro město. A také bych ráda vzkázala
všem občanům, aby nenadávali
na politiky někde v ústraní doma
či v hospodách, ale přišli říct svůj
jasný názor do volební místnosti!
-mik-

Společnost .A.S.A. zajistí mobilní sběr odpadu v okrajových částech města
Město Prostějov prostřednictvím společnosti .A.S.A.TS Prostějov zajistí dne 2. října 2010 v
níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu.
Společnost .A.S.A. zajistí odvoz
různých druhů odpadů:
a) nebezpečný odpad - např.oleje,
tuky, barvy, fotochemikálie, léky,
agrochemický odpad včetně obalů.

b) pneumatiky - jedná se o pneumatiky z osobních vozidel (větší
pneumatiky budeme brát také, ale
za úplatu).
c) objemný odpad- např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
d) vyřazené elektrozařízení - např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné

trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod
Popel a běžný domovní odpad se
likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního odpadu. Tyto druhy odpadů na mobilní
sběry nepřinášejte.
Mimo výše uvedený termín je možné nebezpečný a objemný odpad
odvést na sběrný dvůr u Svaté

Anny (tel. 582 334 711). Provozní
doba: út - so - 9.00 - 13.30 a 14.00
-17.00 hodin, po a ne zavřeno.
Dále také na sběrný dvůr ul.
Průmyslová (tel. 725 824 716),
čtvrtek - pondělí 9.00 -13.00 a
13.30 - 17.00 hodin, út a st zavřeno.
Časový harmonogram
pro předání odpadů:

1. M. Pujmanové u mostu 10:45 10:55
2. ul. J. Suka 11:00 - 11:10
3. ul. M. Alše 11:15 - 11:25
4. ul. K. Světlé 11:30 - 11:40
5. Čechůvky točna 11:45 - 11:55
6. Domamyslice u samoobsluhy
12:15 - 12:30
7. Čechovice u pošty 12:35 - 12:50
8. Žešov u pomníku 13:15 - 13:30

HLEDÁME MUŽE VE VĚKU 50-60 LET PRO ROLI
MAFIÁNA DO HUDEBNÍHO VIDEOKLIPU.

Požadujeme sebevědomé vystupování. Odměna 500 Kč na
den. Celkem 2-3 natáčecí dny. Zájemci zašlete 1 fotku obličeje a 1 fotku v obleku na email: mickeyfilming@gmail.
com s předmětem: hudební videoklip
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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 tele-

fonem do pátku 1. října 2010 na
adresu Prostějovského Večerníku, Olomoucká 10, 796 01
Prostějov, nebo na e-mailovou
adresu inzerce@vecernikpv.cz,
případně volejte na tel. 582 333
433.
Závěrečné kolo soutěže přinese-

me v příštím čísle, vyhraje ten,
kdo zodpoví všechny tři otázky
správně, v případě více správných odpovědí o výherci rozhodne los.
V roce 2006 byl Jiří Pospíšil
zvolen do městského zastupitelstva a následně byl zvolen i rad-

ním. Z titulu funkce zastupitele
je vybaven, lidsky řečeno, tzv.
“právem oddávat.” Svateb zažil
spoustu, na každou je potřeba se
patřičně připravit, aby snoubencům zůstala krásná životní vzpomínka.
Dnešní otázka je tipovací:

Kolik párů sezdal od roku
2006 Jiří Pospíšil ve funkci
radního?
Pravdivá je jedna z následujících
možností:
a) 95
b) 126
c) 139

Den bez aut proběhl už podeváté
Již podeváté se město Prostějov připojilo k celoevropské
akci Den bez aut, založené v
roce 2001 Evropskou komisařkou pro životní prostředí
Margot Walströmovou a která je součástí Evropského
týdne mobility.
Během Dne bez aut například
jezdí MHD v Prostějově zdarma. Hlavní program se uskute-

čnil ve středu 22. září u prostějovské hvězdárny a podíleli se
na něm partneři projektu
Zdravé město Prostějov, mimo
jiné Městská policie v Prostějově, Střední zdravotnická škola, Ekocentrum IRIS a další.
Program zahájila místostarostka Alena Rašková a následně
organizaci převzala koordinátorka projektu Zdravého mě-

sta Alena Dvořáková a spolupořadatelé ze ZŠ Jana Železného. Co bylo k vidění?
Vystoupení klientů občanského sdružení LIPKA s pásmem
indiánských citátů, vyhodnocení literární soutěže pod názvem „Dodržujeme dopravní
předpisy?” běžecké soutěže
různých věkových kategorií
(na snímku), soutěž u stánku

městské policie, Ekocentra
IRIS, Zdravotní pojišťovny
Metal Aliance a mnoho dalších
záležitostí.
Celá akce se vydařila i kvůli
nádhernému ještě letnímu počasí a také zdravotnická hlídka
ze „zdravky” nemusela řešit
nic vážného, takže si všichni
spokojeně mohli říci: „Za rok
nashledanou.”
-mm-

Kdo chce šetřit na úkor hasičů či pedagogů?
Představte si, že chcete
chutně a zdravě jíst, ale
zároveň jste ochotni zaplatit
v restauraci pouze 30 korun
za oběd. Představte si, že
chcete jet na dovolenou k
moři, ale cestovní kanceláři
nejste ochotní zaplatit více
než 1000 korun. Absurdní
představy, že? Omyl, ani
zdaleka ne. Stačí jen zaměnit restauraci či cestovní
kancelář za školu, policii nebo nemocnici a výše uvedený příklad nám přesně popisuje princip současné vládní „reformy“.
Všichni chceme bezpečná města a více
policistů v ulicích. Všichni nejenom pouze chceme, ale rovnou automaticky očekáváme, že do pěti minut po oznámení
požáru přijedou hasiči a budou chránit
náš život a majetek. Zároveň ale vláda
snižuje platy jak policistům, hasičům a
dalším zaměstnancům, kteří mnohdy s
ohrožením vlastního zdraví, až nasazením vlastního života pro nás zabezpečují
tolik potřebné bezpečí. Nejspíš většina z
autorů navrhovaných škrtů očekává, že
je boj s ohněm či zločinem natolik profesně uspokojuje, že plat prakticky nepotřebují.

Stejně tak jsme zvyklí na
kvalitní lékařskou péči.
Když dojde na nejhorší,
oprávněně očekáváme,
že sanitka u nás bude co
nejdříve, že se nám bude
věnovat kvalifikovaný
odborník. Automaticky
zřejmě očekáváme, že to
lékař bude dělat za lehce
nadprůměrný plat. Co na
tom, že studuje šest let a
další dlouhé roky pracuje na příslušných
atestacích a podobný plat jako nastupující lékař má dnes krupiérka v kasinu.
Každý z nás se v životě dostane do situace, kdy sám nebo jeho blízký potřebuje
odbornou péči. Proto si také dovedeme
představit, jak náročná je práce zdravotních sester, pracovníků v sociálních službách, ošetřovatelek a dalších zaměstnanců, kteří pomáhají lidem v nemoci
či jiné mimořádné životní situaci. Opravdu chce vláda šetřit na jejich, již dnes
podprůměrných platech?
Je přece pochopitelné, že posíláme děti
do školy a očekáváme, že se jim budou s
plným nasazením věnovat špičkoví pedagogové. Co na tom, že učitelské platy
jsou dnes tak nízké, že za ně zejména
mladí učitelé dost dobře pracovat nemo-

hou? A když už chtějí zůstat u svého povolání, tak za cenu hledání přivýdělku v
druhém zaměstnání. Vždyť práce pedagoga je také spíše posláním! To rychle
„pochopila“ i vláda, která se od velkolepých předvolebních slibů zvyšování platů a zavedení náborových příspěvků odvrátila zcela opačným směrem - tedy ke
razantnímu šetření. A jak si představuje
šetření? Především na obyčejných lidech. A lidé to schvalují?
Nesouhlasím s tím, aby vláda zalepovala
miliardové díry v rozpočtu na úkor rodin
s dětmi, zdravotníků, policistů, hasičů a
důchodců. Vláda tvrdí, že nemá peníze
na platy, ale odmítá zvýšit daně nejbohatším, zpřísnit veřejné zakázky nebo
zvýšit odvody z hazardu.
Co tedy dělat? Do státního rozpočtu je
třeba přivést více peněz, proto ČSSD
prosazuje zavedení progresivního
zdanění fyzických osob a majetková
přiznání, které zamezí miliardovým daňovým únikům a praní špinavých peněz.
Je třeba efektivně vyhledávat rezervy ve
všech oblastech státní činnosti, hledat
úspory například v provozních výdajích
ministerstev, úřadů či státních institucí což je mnohem těžší a náročnější, než
pouhé škrtání mezd státních zaměstnanců.
Božena Sekaninová, senátorka
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Milada Sokolová: Vybrat 12 finalistek studentské Miss bylo opravdu těžké
Prostějov zažije největší soutěž
krásy za mnoho posledních let.
Již 8. října proběhne v prostějovském Společenském domě
volba královny krásy prostějovských středních škol. Zeptali jsme se proto předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milady
Sokolové, která jednou z těch,
kteří mají projekt „na svědomí“, jak finišují přípravy.
„Porota již vybrala z děvčat nominovaných na jednotlivých středních školách dvanáctku finalistek,
které se zúčastní závěrečného večera. Proběhlo nafocení fotografií
na několika zajímavých místech,

jako je plumlovský zámek nebo v
areálu bývalých jezdeckých kasáren, a díky vaší mediální podpoře dnes startuje soutěž Miss Večerník (nalistujte stranu 17 – pozn. aut.). Na stránkách Večerníku
i na internetu můžete posoudit,
jaké krasavice byly nominovány,
a dát jim případně hlas v soutěži o
jednu z pěti korunek.“
Jaká bude mezi finalistkami
konkurence?
Porotcům vůbec nezávidím jejich
roli, protože to nebudou s výběrem Miss prostějovských středních škol mít vůbec jednoduché.
Máme tu na Hané krásné mladé

ženy, takže už zúžení výběru na
dvanáctku finalistek bylo velmi
těžké.
A na co se mohou těšit účastníci
finálového večera?
Vystoupí celá řada známých
osobností. Večerem budou provázet muzikálový herec Jiří Zbořil a známá zpěvačka Marcela
Březinová. Hudební produkci obstará také rocker David Spilka. V
porotě zasedne například ředitel
televize Óčko Jiří Balvín nebo milovník krásných žen Miroslav
Macek. A navíc si diváci zvolí
svoji Miss publikum. Takže pokud chcete ovlivnit tuhle část

soutěže, neváhejte s nákupem lístků, které jsou již v předprodeji v
knihkupectví U radnice.
Okrašlovací spolek byl doposud znám zejména činností v
oblasti rozšiřování městské zeleně a pořádáním originálních
kulturních akcí. Co vás přivedlo na nápad uspořádat soutěž
krásy?
Máme přece v názvu spolku slovo „okrašlovací“, které má základ
ve slově „krása“. Jen jsme pro jednou krásu přírody v podobě zeleně a krásu duševní v podobě
kultury vyměnili za krásu ženskou.
-bp-

Rozhovor s předsedou sportovní komise města
Po čtyřech letech končí práce
Komise pro mládež a tělovýchovu, která je spíše známa
pod názvem sportovní komise.
O podrobnější rozhovor týkající se činnosti této komise jsme
požádali jejího předsedu, tělocvikáře a zástupce ředitele
Gymnázia Jiřího Wolkera
Mgr. Michala Müllera (na
snímku).

Pane předsedo, vzešly z jednání
vaší komise nějaké konkrétní
projekty, které obohatily sportovní zázemí v Prostějově?
Již v počátku fungování komise
jsme na základě podnětu atletického klubu hledali možnost rozšíření zázemí pro jeho činnost.
Výsledkem jednání byl nákup
doskočiště pro skok vysoký do
areálu hřiště Reálného gymnázia
a základní školy města Prostějova. Navíc pozitivní je, že toto doskočiště neslouží pouze atletickému klubu, ale i studentům gymnázia a všem školám, které využívají sportovní areál při hodinách tělesné výchovy. V dalším
nás kontaktoval předseda Okresního fotbalového svazu Ing. Vladimír Trunda, který přišel s novou koncepcí kopané v Prostějově. Jeho projekt vybudování
fotbalového centra za Místním
nádražím následně získal podporu i v radě města. Na výstavbu se
podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu, která
převýšila 30 milionů korun. Navíc se městu podařilo od soukromého vlastníka vykoupit pozemky se dvěma fotbalovými
hřišti vedle haly Sportcentra
DDM, která rozšíří především
tréninkové možnosti. Také jsme
projednávali koncepci cyklostezek, jednoznačně jsme pro asfaltový povrch stezek tak, aby jej
mohli využívat i bruslaři na kolečkových bruslích. Momentálně
se připravuje projekt cyklostezky
podél říčky Hloučely směrek k
Mostkovicím, která by měla mimo jiné umožnit obyvatelům se-

verní části Prostějova přístup k
Plumlovské přehradě. O její
úspěšné revitalizaci jsem přesvědčený a poslední informace,
které mám od pana poslance Fialy, mě v tom utvrzují.
Co naopak v Prostějově chybí ?
Určitě sportovní hala nebo aspoň
kvalitní tělocvična. Poptávka je
totiž vysoká, jak ze strany základních či středních škol pro hodiny
tělesné výchovy v dopoledních
hodinách, tak ze strany sportovních klubů. Samozřejmě by byl
zájem i o večerní hodiny, je tu široká obec volejbalových družstev, jejichž tradiční volejbalová
liga má svou kvalitu. Nesmím zapomenout i na skupinky zájemců, především z řad mužů, o možnost zahrát si fotbálek a udělat si
tzv. „žízeň“ a odreagovat se tak
od všedních problémů. Řada ředitelů základních škol musí tyto
zájemce z kapacitních důvodů
odmítat. Na své využití čeká
sportovní areál za zimním stadionem a velodromem na Kostelecké ulici. Město jej koupilo od
Sokola I. a dnes se tento prostor
přímo vybízí k vybudování pískových kurtů pro beach-volejbal,
znovuoživení minigolfu a nahlas
se začíná hovořit o obnově koupaliště, bývalé „jedničky“. Musím přiznat, že určitý dluh máme
i u atletů, určitě jejich zázemí není dostačující.
Pojďme se teď podívat na
sporty v Prostějově obecně.
Které preferujete a proč?
Pro mě osobně jsou prioritou
sporty, které vynikajícím způsobem prezentují město Prostějov a
mají širokou mládežnickou základnu. Jednoznačně můžeme
hovořit o volejbalovém a basketbalovém klubu. Například basketbalový klub patří k nejlepším
v republice, letošní stříbro mužů
doplnili bronzem mládežnici v
kategorii U14 a prostějovská děvčata mají dokonce 2 zlata ! Další
velevýznamnou prioritou je kopaná a hokej. Mužská kopaná má
budoucnost, která se blíží rozmě-

rům divize, díky novému vedení
hokeje v osobě pana Tomigy se
začíná zaplňovat zimní stadion,
hra mužského A-týmu je nejen
úspěšná, ale naplňuje diváky
energií, která doposud na „zimáku“ chyběla. Shrnu-li to : s
perspektivou kvalitního výkonnostního mužského sportu se širokou mládežnickou základnou
se po delší době v těchto klíčových sportech blýská na lepší časy ! Další významné místo má u
mě tenis, cyklistika a plavání. Např. úspěchy, které dosahují
svěřenci koncentrovaní kolem
trenérů Vladimíra Vačkáře a Petra Adamce, přesahují hranice
České republiky. Výborné fotbalové trenéry má také 1. SK Prostějov, jmenuji za všechny alespoň Tomáše Grosse. Zmínil jsem
teď konkrétní jména trenérů, kteří mají špičkové výsledky, s velkou pokorou ovšem musím dodat, že smekám před prací všech
mládežnických trenérů v Prostějově. Proto jsem pro poslední ročník ankety Sportovec města
Prostějova navrhl novou kategorii „mládežnický trenér roku“.
Ocenění byli jen někteří trenéři,
ovšem ovace by si zasloužili
všichni!
Zmínil jste anketu Sportovec
města Prostějova, jak hodnotíte ty čtyři ročníky, které jste
organizoval ?
Přiznám se, že na úvod jsem se
rozkoukával a sbíral zkušenosti.
Časem se mi podařilo sestavit
tým lidí, jenž ten poslední ročník,
který hodnotil rok 2009, připravil
na vysoké - reprezentativní úrovni. Základní osu týmu tvoří členové sportovní komise Jaroslav
Koribský a Zbyněk Netopil,
klíčový podíl na tvorbě scénáře a
vlastním moderování večera má
Michal Slavík. Podstatné je také
partnerství s marketingovou společností TK Plus, bez jejíž podpory by nebylo možné anketu na tak
prestižní úrovni uspořádat.
Kromě výše zmíněné ankety
má komise vlastní projekty ?

Vzhledem k tomu, že sportovní
komise nemá právní subjektivitu,
může pouze přijít s nápadem, popř. se podílet na organizaci. V
tomto směru se dá říct, že je z naší dílny soutěž pro školáky a středoškoláky Prostějovská laťka, jejíž 3. ročník proběhl nedávno na
hřišti Reálného gymnázia. Vždy
jsem tvrdil, že u sportu je důležité, aby děti přímo pozorovaly vynikající sportovce při špičkovém
výkonu a to se této atletické soutěži daří. Každý rok se podaří zajistit profiatleta, který elegantně
překoná laťku ve výšce přes dva
metry. Jednak je to pro děti zážitek, jednak je to motivuje ke sportovním aktivitám. Za organizaci
patří poděkování atletickému
klubu v čele s Milanem Čečmanem a Daliborem Ovečkou.
Jak jste na tom v zahraniční
spolupráci ?
Musím říct, že jsem původně neočekával tak zásadní spolupráci s
partnerskými městy v Německu
a Polsku. Právě sportovní svaz z
německé Hoyerswerdy a vedení
polského lycea ve Srode byly u
toho, když vznikla myšlenka Mezinárodních sportovních her
mládeže. „Malá olympiáda“
proběhla v Prostějově letos v
květnu a výrazně se na financování akce podílel Visegradský
fond. Mimo německých a polských mladých sportovců se akce

zúčastnili děti z Maďarska, Slovenska a Dánska. Velká klání
proběhla v kopané, basketbale,
volejbale, soutěžilo se také v plavání a atletických disciplínách.
Na závěr otázka - sportujete a
jaký je vůbec váš osobní vztah
ke sportu?
K výkonnostnímu sportu, který
jsem dříve provozoval, mě přivedli rodiče. Maminka chytala v
první lize házené žen za Zoru
Olomouc, otec byl výborným volejbalistou, basketbalistou a atletem. A právě tyto tři sporty jsem si
zvolil jako žák a student i já. Velkým přínosem pro můj sportovní
rozvoj bylo absolvování sportovní třídy se zaměřením na atletiku
na dnešní ZŠ Jana Železného.Za
svůj největší dosažený úspěch
pak považuji své účinkování ve
druhé nejvyšší soutěži v basketbale, kdy jsem hrál během studií
na přírodovědecké fakultě za
Univerzitu Palackého Olomouc,
ale to už je 20 let zpátky ...
Přiznám se však, že v dnešní době
už sportuji spíše rekreačně a sportovní aktivity spojuji s rodinou : v
letním období je to třeba cyklistika, kolečkové brusle, plavání,
plážový volejbal, v zimě lyžování. Rád si zahraji fotbálek, basket nebo volejbal. I když, jako tělocvikář se musím udržovat v
kondici, aby mě studenti brali…
-red-

Sběratelé starých rádií nejsou žádní suchaři
náladě přispěla také úvodní řeč
Adolfa Coufala, přítele sběratele
Ladislava Kremsera. Připomněl,
že sbírka se kompletovala pouze
deset let a za tuto relativně krátkou dobu se Kremserovi podařilo
získat neuvěřitelný počet exponátů. Vzpomněl nespočet
návštěv burz a bleších trhů. „Někdy jsme na blešák jeli ve čtyřech
a zpátky jsme se museli vrátit vlakem, protože Láďa nakoupil plné
auto rádií,“ s nadsázkou zmínil A.
Coufal a také poděkoval L.
Kremserovi za to, že ho zbavil fóbie z pavouků, kterých ve starých
radiových skříních bylo opravdu
dost. Závěr vernisáže se nesl v
přednesu přetvořené Balady o
očích topičových J. Wolkera na
baladu o sběrateli rádií, při které
se publikum dosyta nasmálo. Milovníci staré elektroniky ukázali,
že nejsou žádní suchaři… -bp-

lit jako pánbůh, ale nebude mít
své nápady, stejně mu to k ničemu není. Na obrazech Ivana vidíme spoustu kreativity, kombinaci přírody, lidí spolu s živočichy a v nejnovějších dílech se
evidentně shlédl hlavně v ženách. Když jsme se setkali poprvé, učil jsem malovat já jeho,
nyní však občas Ivanovi nahlížím přes rameno sám,„ řekl
Libor Vojkůvka. Výstava je k
vidění až do 14. listopadu.

Vzpomínka na rockové mládí. Na vernisáži Jiří Pospíšil, kandidát ODS na starostu (na snímku vlevo), zavzpomínal, jak si v mládí s kamarády dělali z elektronkových rádií zesilovače na kytary.

Ivan Ambrož se narodil v Prostějově a dětství prožil v nedalekých Otaslavicích. Civilním
povoláním je lesníkem v Myslejovicích. Malování se věnuje
od raného dětství. Náměty jeho
první tvorby byla příroda. Krajinomalba, kterou tvořil, byla
zasažena okolím, kde žije. Postupem času se v dílech začaly
promítat postavy, zvířata a detaily okolního všedního světa.
Malířský styl Ivana Ambrože

Protáhnout si tělo, udržet si fyzičku či připravit se na porod,
takovou možnost mají budoucí maminky z Prostějova a
okolí. Nemocnice Prostějov,
která je členem skupiny
AGEL, začala od září pořádat
lekce cvičení pro těhotné. Budoucí maminky si mohou přijít zacvičit na rehabilitační oddělení každé pondělí a pátek
od 12.00 do 13.00 hodin.
Pohyb v těhotenství je velmi důležitý. Cvičit by měly všechny
maminky s fyziologickým
průběhem těhotenství, a to hned
z několika důvodů: „Díky pravidelnému cvičení si budoucí maminky udrží dobrou kondici a
zároveň připraví své tělo na porod tak, aby jeho průběh byl co
nejlepší a nevyčerpal zbytečně
ani rodičku, ani děťátko,„ vysvětluje vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení
Věra Tisoňová.

Lekce vede porodní asistentka,
která pracuje v prostějovské porodnici. Těhulky během cvičení
relaxují na míči nebo se například protahují při těhotenské
gymnastice. Součástí cviků
jsou i dechová cvičení, která
pak může budoucí maminka
uplatnit při porodu. „Cena
jedné lekce je 40 korun. Cvičení však mohou nastávající maminky absolvovat pouze po
předložení souhlasu ošetřujícího gynekologa,„ doplňuje
vrchní sestra s tím, že dveře tělocvičny jsou otevřeny všem těhulkám bez výjimky, aniž by se
maminky musely objednávat
předem.
Cvičení pro těhotné probíhá každé pondělí a pátek od 12:00 do
13:00 v prostorách rehabilitačního oddělení prostějovské
nemocnice. Pro bližší informace mohou maminky volat na tel.
číslo 582 315 710.
-red-

nejde jednoznačně specifikovat, protože v tvorbě mísí různé
vlivy, ale většinu obrazů lze zařadit do snového realismu.
„Od prvopočátku jsem se zajímal o olejomalbu a zkušenosti jsem získával časem díky
četbě odborné literatury na toto
téma. K výraznému posunu
přispělo mé setkání s malířem
Liborem Vojkůvkou, který mě
seznámil s technikou a ostatními potřebnými poznatky dů-

Minulý čtvrtek zahájila prostějovská TOP 09 tiskovou
snídaní s novináři kampaň
před komunálními volbami.
Představila nejen kandidáty a
jednotlivé body svého programu, ale i ukázku toho, jak hodlá tento program v praxi naplňovat.
TOP 09 jde v Prostějově do komunálních voleb s modifikovaným heslem z květnových parlamentních voleb: Férově a naplno.
Víc, než si myslíte. „Náš program
klade do středu pozornosti děti a
mládež jako budoucnost města a
rovněž seniory, jako závazek a
výraz úcty k našim rodičům. Zaměřujeme se dále na zkvalitnění
práce městského úřadu, zlepšení
životního prostředí ve městě,“
jmenovala některé body z volebního programu Zuzana Ochmanová, kandidátka TOP 09 na starostku Prostějova. Jako zdejší ro-

dačku a prostějovskou patriotku
ji mrzí, že podle statistiky odcházejí z Prostějova lidé v produktivním věku, stěhují se za prací do větších měst. Řešení spatřuje v komplexním pojetí rozvoje
města a vytvoření prostředí pro
zdravý a nejednotvárný život. S
tím souvisí také podpora cestovního a kulturního ruchu.
TOP 09 již ve volební kampani
ukáže možnou cestu oživení. Od
1. října do data voleb budou
mladé průvodkyně v renesančních kostýmech provádět
zájemce formou moderovaných
prohlídek kostelem Povýšení
Svatého kříže. Prohlídky se budou konat každý všední den od
15.30 a od 16.30 hodin. Navíc
každou sobotu se prostřednictvím moderované prohlídky můžete projít náměstím T. G. Masaryka. Začátky jsou v 10.00 a
11.00 hodin, sraz u radnice. -bp-

Průvodkyně v renesančních kostýmech se představily. Součástí kampaně TOP 09 budou moderované prohlídky v centru města. S průvodkyněmi je na snímku Zuzana Ochmanová.

Evropské projekty na Kolárce

Snové realistické obrazy Ivana Ambrože uchvátí každého
V současné době probíhá v
prostějovském muzeu výstava obrazů malíře Ivana Ambrože, která byla zahájena minulý týden ve středu. Na
úvod vernisáže řekl pár slov
ředitel muzea Miroslav Chytil a představení umělce a jeho tvorby se ujal další významný malíř Libor Vojkůvka.
„Ivan je opravdu mistr. Já tvrdím, že i když někdo bude kres-

Budoucí maminky si mohou
přijít zacvičit do nemocnice

Prostějovská TOP 09
odstartovala kampaň

Do Špalíčku na výstavu rozhlasových unikátů
Do 28. listopadu si v prostorách
Muzea Prostějovska ve Špalíčku můžete prohlédnout unikátní výstavu historických
rádií ze sbírky sběratele Ladislava Kremsera. Na výstavě je
představeno pouze asi dvacet
procent rozhlasových aparátů
z Kremserovy sbírky, ovšem
jde o nejkrásnější exponáty.
Podařilo se mu získat celou řadu rarit, například francouzské rádio Técalamite vyrobené
jinak firmou specializující se jinak na produkci mrazících zařízení.
O tom, že Muzeum Prostějovska,
jmenovitě kurátorka výstavy Marie Dokoupilová, se umí trefit do
zájmu veřejnosti, svědčí účast na
čtvrteční vernisáži. „Tolik lidí
jsem tady snad ještě nezažil,“ komentoval Miroslav Chytil, ředitel
Muzea Prostějovska. Ke skvělé
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ležité k tvorbě,„ vysvětlil Ivan
Ambrož.
Hned od začátku si oblíbil techniku starých mistrů, kdy se na
podmalbu nanáší střední vrstvy
barev a nakonec už jen průhledné lazury. Výsledný obraz
potom tvoří spojení těchto tenkých na sebe kladených nánosů. Zálibou Ivana Ambrože
jsou procházky v přírodě a lese,
jež mu přináší velikou inspiraci.
-vevi-

Současná složitá finanční situace
ve společnosti se samozřejmě promítá i do školství. Nutnost šetření
ve všech oblastech se nevyhnula
ani základním školám, které se
musí vyrovnat s úbytkem peněz na
běžný provoz, nákup materiálu,
učebnic či pomůcek.
Jednou z možností, jak zachovat
stávající standard nebo dokonce vybavit školu novou moderní didaktickou technikou, je čerpání finančních
zdrojů z Evropských strukturálních
fondů. Také ZŠ Kollárova se pokusila jít touto cestou.
V roce 2009 předložila a získala projekt „Nastavení rovných příležitostí
pro žáky s SPU ze specializovaných
tříd při přechodu na novou školu„,
který začala realizovat od února
2010. Projekt je spolufinancován
ESF a státním rozpočtem ČR. Z finanční dotace projektu, který podal ředitel školy RNDr. Josef Hrachovec,
byly zejména pořízeny interaktivní
tabule do všech speciálních tříd 1.
stupně. Tyto třídy tak dosáhly stejného standardu, který dosud měly
běžné třídy. Výhody práce s interaktivní tabulí, jako je názornost, flexibilnost, rozmanitost a zábavnost, budou zejména pro žáky se specifickými poruchami učení velkým přínosem.
Během celého školního roku
2010/11 budou učitelky těchto tříd
připravovat elektronické předváděcí
sešity pro interaktivní tabuli na podporu výuky českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy nebo přírodovědy. V nich se budou kromě jiného využívat komponenty ICT techniky (interaktivní tabule, příslušný
software, vizualizér, Internet, ...) a
zároveň budou přizpůsobeny speci-

álním vzdělávacím potřebám žákům
těchto tříd (názornost, zapojení co
nejvíce smyslů, reedukace SPU, ...).
Sešity pak učitelky ověří se svými
žáky přímo ve vyučovacích hodinách. Výstupem jejich společné celoroční práce bude Sborník předváděcích sešitů, který bude vystaven na
webu projektu a bude tak k dispozici
všem zájemcům o využití této techniky.
V květnu 2010 jsme podali žádost o
zapojení do projektu „EU - Peníze do
škol„, která nám byla schválena a
projekt začneme realizovat od září
2010. Projekt bude rovněž spolufinancován ESF a státním rozpočtem
ČR.
Protože náš ŠVP „S výpočetní technikou učení je hrou„ je zaměřen k využití nejmodernějších informačních
a komunikačních technologií ve výuce, směřovali jsme naprostou většinu
finančních prostředků projektu do
šablony III/2 - „Zvyšování kvality
výuky prostřednictvím ICT„. Během
dvou let většina učitelů na škole vytvoří a ověří ve svých předmětech
tzv. DUM-y (digitální učební materiály). Z projektu se zakoupí zejména
nová výpočetní technika (modernější
PC do učeben a notebooky pro učitele na zpracování DUM-ů).
Ve školním roce 2009/2010 se dále
škola zapojila do projektu „Ovoce do
škol„, který je také spolufinancován
ESF a státním rozpočtem ČR a pokračujeme v něm i v tomto školním
roce. V rámci tohoto projektu dostávají žáci každý týden na svačinu
nějaké ovoce a tím si zároveň pěstují
a upevňují zdravější stravovací návyky.
RNDr. Josef
Hrachovec, ředitel školy

27. září 2010
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Z. Ochmanová: Máme vyvážený a přitažlivý program Spolek Historia oslaví dvacet let své existence
Zeptali jsme se Zuzany Ochmanové, lídra kandidátky TOP 09 v
komunálních volbách v Prostějově:
Paní Ochmanová, studovala
jste v Bratislavě, pracujete v
Olomouci, jaký je vlastně váš
vztah k Prostějovu?
V Prostějově jsem se narodila a
prožila hezké dětství na zahradě
rodičů v místech dnešní Sportovní
ulice. Dodnes mám hezké vzpomínky na okolí říčky Hloučela,
tehdy ještě nenazývané biokoridor, na množství „vodních staveb“
v říčce, včetně chytání maličkých
rybiček. V dalších letech na prázdniny prožité „Na jedničce,“ což
bylo dnes již nefunkční koupaliště, včetně sportovišť. Po studiích
v Bratislavě a pár letech prožitých
v Havlíčkově Brodě jsem se do
Prostějova ráda vrátila mezi staré
přátele a spolužáky. Prostějov považuji za příjemné město pro život
a na jeho fungování a rozvoji mně
velice záleží.
Zkuste Prostějov označit několika málo slovy, jak jej vnímáte?
Jsem možná z dnešního pohledu
konzervativní, ale nemám ráda
velkoměsta, ráda navštívím Prahu
i ostatní velká města Evropy jen jako turista za poznáním a kulturou,
ale pro bydlení bych si je nezvolila. Líbí se mi atmosféra historických center menších měst, které
žijí svým klidnějším životem.
Přála bych si, aby se Prostějov stal
regionálním centrem Hané, jak
kdysi býval, aby sem bylo možné
pozvat přátele, navštívit významné památky i v době víkendů, zajít
do kavárny, kde by bylo možné v
příjemném prostředí posedět a povykládat s přáteli. To vše Prostějovu pro turisty i návštěvníky chybí.
Jste uznávaný odborník v oborech potravinářství, biotechnologií a ochraně životního prostředí. Co vlastně obnáší vaše
práce?
Prvních patnáct let profesního života jsem se věnovala jako vystudovaný chemik v oboru potravinářství, především výzkumu biotechnologií v této oblasti a kontrole kvality zemědělské produkce

Jitka Chalánková a Zuzana Ochmanová – Prostějovské hody 2010
vzhledem ochraně zdraví. Pamatuji si i na rozbory potravin po
událostech v Černobylu. Později,
od roku 1991, vznikla oblast
ochrany životního prostředí.
Dnes, kdy je tato oblast jednou z
priorit lidstva, si lze těžko představit, že před dvaceti lety tato oblast
kromě kvality vod u nás téměř neexistovala. Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana
přírody, jak je známe nyní, nebyla
vůbec legislativně řešena. Pro mě
byla velká životní výzva pracovat
v těchto nových oborech.
Máte při takto širokém profesním záběru vůbec čas na nějaké
zájmy a koníčky?
I když mě moje práce baví a uspokojuje, někdy mě zaujmou více
odborné texty např. o ochraně klimatu více než beletrie, neznamená
to, že se nesnažím aktivně využívat volný čas. Vzhledem k sedavému zaměstnání se snažím
udržovat fyzickou kondici především rekreačním plaváním, lyžováním a cykloturistikou, kde se
spojí pobyt v přírodě a sportovní
aktivita. Kolem rodinného domu
mám zahrádku, která je mým koníčkem a aktivním odpočinkem
po pracovní době strávené v kanceláři.
Nyní kandidujete v komunálních volbách za TOP 09 Prostějov. Od roku 1989 v naší zemi
vznikla i zanikla řada politických stran a hnutí. Byla jste v
některé z nich?
V roce 1989 jsem se angažovala v
Občanském fóru i vzhledem k ro-

dinným kořenům, kdy totalitní režim neblaze ovlivnil život mým
prarodičům i rodičům. Po rozpadu Občanského fóra jsem do
žádné strany již nevstoupila a
věnovala se plně životnímu prostředí. TOP 09 mě oslovila, protože TRADICE, ODPOVĚDNOST A PROSPERITA jsou pojmy mě velice blízké a především
výchova k rozhodnosti a schopnosti nést za svá rozhodnutí odpovědnost v dnešní společnosti
chybí.
Co je vaší jednoznačnou prostějovskou prioritou?
Těžko lze označit pouze jednu prioritu. V našem volebním programu jich máme, jak jinak, vyjmenováno 9. Mám-li upřednostnit
některé z nich – pak mě blízké životní prostředí, podpora mládeže
a kvalitní péče o seniory. Celkovým cílem je prosperující a rozvíjející město, ze kterého nebudou
odcházet občané. Město příjemné
pro život, po stránce zdravých životních podmínek, kulturních a
sportovních možností.
A na závěr, můžete našim čtenářům něco vzkázat?
Věřím, že máme vyvážený a přitažlivý program pro občany města
Prostějova. Kandidátka strany
TOP 09, sestavená z odborníků na
různé oblasti spolu s osobnostmi
našeho města, fungující jako jeden tým, připravený jít do voleb
jednotně, FÉROVĚ A NAPLNO
je pro Vás, voliče, dle mého názoru dobrou nabídkou. Volte TOP
09.
-red-

Divadelní spolek Historia oslaví
v sobotu 2. října dvacet let své
existence v kulturním klubu Duha (od 15.00 hodin). V rámci
slavnostní akce, která proběhne
zčásti jako módní přehlídka, lidé
uvidí ukázky padesáti osmi společenských toalet od začátku 20.
století až po současnost. Na akci
nebudou však jen oděvy, ale členové spolku se zaměřili také na
významné osobnosti Prostějova z
kulturního odvětví.
Spolek založily v roce 1990 dvě
dámy zajímající se o historickou
módu, život šlechtických rodů a
vším co s tím souvisí Anna Zachovalová a Eva Suchánková.
První představení divadelního
spolku Historia se odehrála ve
Slavkově, kde jim po sedm let
umožnil tehdejší ředitel muzea
Jan Špatný působit. „Když jsme
hráli pro zahraniční diváky, mělo
to úroveň a lidé si toho vážili.
České publikum vystoupení nedokázalo tolik ocenit a shledávali
jsme se s ohlasy typu „no z toho

už jsme vyrostli“. V té době spolek Historia byl ojedinělou skupinou takového zaměření u nás.
Dokonce přijela i pracovnice z
Výzkumného ústavu oděvního v
Praze, aby se přesvědčila o kvalitě provedení našich kostýmů,“
řekla Eva Suchánková.
Spolek Historia hrál divadelní inscenace jako Tříkrálová hra, Pašie, Rukojmí nebo Státníkova
zkouška. Od tohoto sdružení se
odvinula další větev, a to Klouboukový klub, v jehož rámci se
dámy setkávají každý třetí čtvrtek
v měsíci v kavárně Národního
domu. Kloboukový klub existuje
tři roky a členky jsou neodmyslitelnými návštěvnicemi každé
vernisáže, kam jsou srdečně
zvány. Také ruku v ruce spolupracují s Okrašlovacím spolkem města Prostějova. Historia má tři
stálé členy, již zmíněné dvě zakladatelky a Pavla Drmolu, místostarostu Prostějova.
„Ovšem přiznávám, že největší
tíha zodpovědnosti leží na bed-

Zakladatelky spolku Historie - Eva Suchánkvá (vlevo) a Anna Zachovalová
rech paní Suchánkové, která je tahoun a hlavní organizátorka
všech našich akcí,“ dodala Anna
Zachovalová. Souborem prošlo
mnoho členů, s nimiž je stále
udržován kontakt a kdykoliv je
potřeba, vždy rádi přijdou pomoci. Nyní ve spolku kolem stovky
lidí a spolu s Kloboukovým klubem je to asi sto padesát členů.

„Když jsme se do tohoto projektu
před dvaceti lety pustily, ani jsme
netušily, jaké se z toho stane monstrum a kolik se odvine dalších
činností,“ přiznala s úsměvem
Eva Suchánková. Nejoblíbenějším obdobím Evy Suchánkové
je secese a Anna Zachovalová
má zase nejraději krinolíny.
-vevi-

Logická olympiáda proběhla i v Poslanecké sněmovně
Až do 5. října probíhá registrace žáků, studentů i celých škol
do soutěže Logická olympiáda.
Položili jsme několik otázek Tomáši Blumensteinovi, (na snímku), předsedovi Mensy ČR, která tuto soutěž pořádá.
Co je to Logická olympiáda?
Stručně řečeno - Logická olympiáda je soutěž pro děti a mládež,
které se nebojí používat vlastní
hlavu. Logická olympiáda přináší
zábavnou formou takové aktivity,
na které ve školních osnovách
mnohdy nezbývá místo. Všechny
soutěžní úlohy jsou založeny na
obecných principech a pro jejich
řešení není třeba žádných speciálních znalostí. S trochou nadsázky
lze říci, že pro jejich řešení je potřeba pouze „zdravý rozum„. Nejedná se tedy o znalostní soutěž,
ale o soutěž rozvíjející především
schopnost samostatného logické-

ho uvažování a pohotového rozhodování.
Pro koho soutěž připravujete?
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích – je určena žákům prvního
stupně základních škol a studentům středních škol z celé České
republiky. Loňského druhého ročníku soutěže se zúčastnilo více
než 10,5 tisíce žáků a studentů z
celé ČR.
A proč ji pořádáte?
Těch cílů je hned několik – přilákat děti a studenty k logice a zaujmout je. Asi nejvýznamnějším
důvodem je odhalení skrytých ta-

lentů, tedy dětí, které jsou od
přírody chytré, ale vlivem ať už
rodinného zázemí či neporozumění se školou nepodávají vůbec odpovídající výsledky. A pak
také nabízíme další aktivity pro
úspěšné řešitele, máme tábor Logické olympiády, letní kempy, celoroční šifrovou ligu a mnoho dalších a snažíme se je tak dále rozvíjet i vzájemně seznamovat.
Jak se do této soutěže mohou
zapojit i prostějovští školáci a
středoškoláci?
Soutěž probíhá ve třech kolech.
Začíná se nominačním kolem,
které mohou žáci a studenti absolvovat od 5. do 9. října u každého
počítače s připojením na internet –
doma, ve škole i kdekoliv jinde. Ti
nejlepší postupují do krajského
kola 22. října v Olomouci, které se
již bude řešit písemně. Finále pak
proběhne, stejně jako v minulých
ročnících, v jednacím sále Posla-

necké sněmovny, kde se celý den
utkají v různých typech logických
úloh, své odpovědi odesílají hlasovacím zařízením. Vítězové se
mohou těšit na zajímavé ceny.
Byli v loňském finále i zástupci
z Prostějova?
Ano, v kategorii středních škol se
do finále probojoval Michael Kopecký z Gymnázia J. Wolkera a v
kategorii základních škol Ondřej
Kučera ze ZŠ Jana Železného.
Je Logická olympiáda jedinou
aktivitou, kterou v Prostějově
pořádáte?
Vůbec ne, prostějovská místní
skupina je asi nejaktivnější mensovní skupinou. Už dlouhá léta
pořádáme mnoho akcí pro členy
Mensy i veřejnost. Teď na podzim
připravujeme založení Klubu nadaných dětí, testování IQ a větší
akcí bude i konference pro učitele
zaměřená právě na vzdělávání nadaných dětí.
-red-
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Velká sláva v Nezamyslicích. Letošní jubilejní desáté Svatováclavské slavnosti se v Nezamyslicích nesou ve velkém stylu. V pátek dopoledne tady slavnostně otevřeli nové sportovně-relaxační centrum,
večer se konal charitativní koncert Jitky Zelenkové a Ládi Kerndla, sobota patřila soutěži mažoretek a posezení u cimbálu. V neděli se v nové hale představili
mistři světa v kolové, exhibiční tenisový zápas odehrál Jiří Novák s Janou Horákovou. Bohatý program bude pokračovat i v prvních dvou dnech tohoto
týdne, v pondělí se koná tradiční nezamyslické Vinobraní, úterní ráno bude
patřit hodové mši, odpoledne se v kostele koná koncert ZUŠ Němčice nad
Hanou a klarinetového souboru Clarus kvartet Ostrava.

Hasičský potěr soutěžil
ve Štětovicích, déšť nevadil

Dobrovolní hasiči ze Štětovic ve
spolupráci s vrahovickými kolegy uspořádali v neděli již třetí
ročník Memoriálu Zdeňka
Šmehlíka v branném závodě tříčlenných hasičských družstev
pro žactvo a dorost. Akce se konala na počest štětovického hasiče, který před pěti lety tragicky zahynul.
"Vytvořili jsme okruh, na kterém
je celkem pět stanovišť, na kterých musí členové družstev plnit
různé úkoly. Například střelbu ze
vzduchovky, optickou signalizaci,
práci s buzolou, překonávání vodního příkopu, musí zvládnout základní prvky první pomoci a teoretickou znalost zdravovědy a v
neposlední řadě jsou mladí hasiči
zkoušeni z požární ochrany,"
uvedla Kateřina Šindlerová z

Na jednom z pěti stanovišť
museli mladí hasiči ukázat,
jak se jim daří střelba ze vzduchovky.
SDH Štětovice, hlavní pořadatelka akce.
Memoriál Zdeňka Šmehlíka si ve
Štětovicích postupně vydobývá
své jméno, zatímco při prvním
ročníku soutěžila hasičská družstva pouze ze tří sborů, v neděli při
třetím ročníku se do této obce u
Vrbátek sjelo už sedm sborů dobrovolných hasičů s mladými záchranáři. Přijeli i hasiči z Hněvotína a Dolan, tedy za sousedního
olomouckého okresu. "Sice nás
mrzí, že nám dnes nevyšlo počasí,
ale déšť nás od soutěže neodradil.
Pouze jsme dvoukilometrový
okruh zkrátili na polovinu," dodala Kateřina Šindlerová.
-mik-

Jednovský kostel si připomněl století svého vysvěcení Tovačovské hody zahájila netradiční vernisáž
Historie poutního kostela v Jednově sahá samozřejmě mnohem
hlouběji do minulosti, než je
pouhé století. Právě takové výročí si ale zde minulou neděli věřící připomněli. Slavnostní mše
svatá se konala u příležitosti 100
let posvěcení farního kostela a
hlavního oltáře.
Téměř na den přesně se sešli věřící
v mariánském poutním kostele v
Jednově. Právě před 100 lety, přesně 18. záři 1910, zde byl posvěcen
olomouckým světícím biskupem a
generální vikářem dr. Karlem Wisnerem rekonstruovaný kostel a
hlavní oltář. Zápis z farní kroniky
připomíná slavnost, kterou si už v
dnešních poměrech nedokážeme
ani představit. ‚Za střelby pak z
hmoždířů, hlaholu zvonu a veselé
hudby dvou kapel, hasičské z Hrochova a Orlí z Lipové, ubírala se jeho milost pod baldachýnem neseným starosty špalírem družiček,
školních dítek, hasičského sboru,
orlu a ohromným zástupem lidu do
fary, odtud po krátkém odpočinku
týmž pořádkem ubírala se jeho milost do kostela, kde hned udělováno sv. biřmování 438 biřmovancům,‘ přibližuje farní kronika slavnost, která spojena s udělováním
svátosti biřmování začala už v sobotu.
‚V neděli dne 18. září ráno o 5 ti
hod. oznamovaly výstřely z hmoždířů a orlí hudba vlastní slavnostní
den. Od 5-ti hodin slouženy tiché
mše sv. u všech bočních oltářů až

do sedmi hodin celkem odslouženo v té době šest mší sv. Mezi tím
scházeli se farníci, spolky i poutníci ze všech stran. Takže naplnili
kostel i prostranství kol chrámu
Páně. O 7-mé hodině ubírala se Jeho Milost pod baldachýnem k
slavnostním způsobem ke chrámu
Páně za výstřelu z hmoždířů, hlaholu zvonu a hudby a počalo svěcení kostela zvenčí… Po svěcení
kostela zvenčí vešla Jeho Milost s
celým doprovodem 23 kněží a bohoslovců do chrámu Páně a kostel
zavřen. Venku pak k shromážděnému lidu měl kázání místní farář.
Po svěcení kostela uvnitř otevřen
kostel a věřící zaplnili prostory
chrámové do posledního místa
velké množství muselo ještě zůstati venku kol chrámu Páně. Nyní
světila Jeho Milost hlavní oltář, při
čemž jednotlivé úkony svěcení vysvětlovala lidu. Po svěcení oltáře
byla slavná pontifikální mše svatá
‘ citujeme dále z dobového zápisu.
Tolik aspoň krátké ohlédnutí za
událostmi, které připomínala slavnostní mše svatá minulou neděli.
Tu celebroval generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef
Nuzík spolu s P. Janem Lisowskim, jenž je současným správcem
jednovské farnosti, a dále pak P.
Josefem Glogarem a P. Josefem
Crlou, kteří zde působili v minulosti. V krátké promluvě Mons. Josef Nuzík připomněl události spojené s rokem 1910, v němž zemřeli spisovatelé Dostojevskij a

MĚSTO ZNOVU OBSADILA PRUSKÁ A RAKOUSKÁ VOJSKA

Celé století uplynulo od přestavby poutního kostela v Jednově. Tuto událost si připomněli věřící minulou neděli.
Twain, očekával se také konec světa v souvislosti s dráhou Halleyovy
komety blížící se k Zemi. Jak řekl,
každá generace si myslí, že svět
byl za časů generací rodičů a prarodičů mnohem lepší. Ovšem i v
těch časech zdánlivě horších se po-

dařilo dokončit něco takového, je
rozsáhlá přestavba kostela, jejíž
završením bylo právě svěcení před
100 lety. Proto bychom měli vnímat a vážit si i doby, ve které žijeme.
Jednovský kostel zaplnili věřící,

před oltář přišli také hasiči z Jednova, Suchdola a Labutic se svými
prapory. Jednov je dodnes jedním
z významných poutních míst na
Konicku, k němuž také v jeho blízkost přibyla před časem Mariánská
zahrada.
-MiH-

„Talent je ošidná záležitost,“ říká M. Šimík

Vzít do rukou tužku nebo pastelku a
začít si malovat. To je to první, co
udělá každé malé dítě, když se mu
dostane do rukou kus papíru a něco,
co za sebou na papíře zanechává nějakou stopu. Pro někoho je to přirozený vývoj jemné motoriky, pro jiné
výtvarný projev, který se léty tříbí a
zdokonaluje. Někdo dělá pokroky
větší, někdo menší, někdo má snahu
se zdokonalovat, jiný zase smířen s
tím, že ruka neposlouchá tolik, jak
by si představivost žádala, papír s
tužkou odloží a začne se věnovat něčemu jinému. Ale aspoň chvilku ve
svém životě je malířem každý.
Obrazně řečeno, s tužkou nebo štětcem v ruce se narodíme všichni. Neznamená to ale, že je každému dáno
se nakonec malířek stát. „Každý,
byť jenom průměrně gramotný člo-

věk, je potencionálním kreslířem,
neboť psaní je vlastně kreslení slov.
Záleží ovšem na tom, jestli se včas
‚talent‘ pro kresbu podchytí a dále
rozvíjí,“ říká Milan Šimík, kterého
možná leckdo zná jako konického
knihkupce, ne každý ale už ví, že je
také zároveň výtvarníkem a ilustrátorem, potažmo i lektorem výtvarných kurzů ve svém Studiu UMĚ…
Své tvrzení také dokládá historickou zmínkou o tom, že už v IX. století se vikingští průvodci ptali vyslance perského šacha - I´bn ben Jusufa - jestli umí kreslit příběhy.
Dosud je řeč o vrozené výtvarné potenci každého jedince. Jak ale každý
ze své zkušenosti ví, někomu to jde
jaksi samo a vůbec nic pro to nemusí udělat, jiný by si při svém snažení
mohl jazyk překousnout a prostě to
není ani zdaleka ono. Jak je to tedy
vlastně z talentem? „Talent je velmi
ošidná záležitost. Protože už staří
mistři říkali, že umění je zhruba 10
procent talentu, 70 procent dřiny a
zbytek je štěstí, náhoda a čekání,
jestli si tě někdo všimne a vytěží,“
odpovídá Milan Šimík a tuto otázku. Jenomže – i těch na první pohled
‚pouhých‘ 10 procent talentu je rozhodující, jestli se člověk malířem
nakonec stane. Především v tom,
jestli je nakonec ochoten vstřebat
těch dalších 70 procent dřiny, která
ovšem v případě talentu má své výsledky a tím také smysl. I tak se ale
může dobrý kreslíř stát buďto zručným řemeslníkem schopným precizně ztvárnit každou předlohu nebo
opravdovým tvůrčím umělcem,
jenž do svých obrazů daleko víc, než
co je na první pohled viditelné.
Jak už bylo řečeno, kromě vlastní
tvorby předává svoje zkušenosti ve

svých výtvarných kurzech. „Jestli
naučím malovat každého bych o sobě netvrdil. Ale můžu se o to pokusit, má-li někdo zájem a taky dostatek volného času. V době velkých
renesančních mistrů se učedník malířských cechů začal vzdělávat v raném věku a podstatnou část svého
mládí strávil pozorováním učitelů,
přípravou podkladů a sem tam si i
někdy zamaloval, byť nějaký detail,
nebo pozadí atd. Vlastním malířem
se stal až v dospělosti v případě že
mu mistr dovolil jít na zkušenou do
nějaké jiné malířské dílny a tam si jej
všiml nějaký mecenáš a začal si ho
hýčkat pro sebe,“ přibližuje trnitou
cestu k tomu, aby se člověk v minulosti mohl stát malířským mistrem.
V trochu posunuté rovině to ovšem
platí dodnes.
Sám říká, že spíš aby svým žákům
vedl ruku, nechává víc na nich samotných, jak se projeví. „Je to jak
kdy. Ale většinou zadám nějaké téma, nechám je tvořit a kecám jim do
toho,“ usmívá se. Jde ale také o to,
co kdo očekává a proč do jeho kurzu přišel. Pro někoho je to záliba a
chuť se něco přiučit, přijít na to, jak
se některé věci dělají, jiní sem přijdou i z důvodů víc pragmatických,
když potřebují průpravu k talentovým zkouškám. „Může ke mně přijít v podstatě kdokoliv od zhruba devíti let, to aby měl dotyčný za sebou
dva nejtěžší roky studia v životě první a druhý ročník na základce, do
tolika let, dokud se cítí a je schopen
překonat těch pár schodů, které do
atelieru vedou,“ stručně shrnuje, pro
koho jsou jeho kurzy určeny.
A k čemu se dá ve Studiu UMĚ…
vůbec přijít? „Můžeme vyzkoušet
kresbu, malbu, ať už tužkou, tuší,

také zaměřena na smuteční floristiku.
Ta je nepříliš často prezentovanou
oblastí květinové vazby, přesto má
svoje nezastupitelné místo a také
svoje specifika. Jak řekla Arana Nosálová z o. p. s. Tovačovský zámek,
která připravila nejen tuto výzdobu,
ale stará se o květinovou výzdobu
zámku dlouhodobě, chtěly udělat
alespoň malý průřez historií od starověku až do současnosti. „Jde ale
spíš o variace, v nichž jsme se nechávaly inspirovat tím, jak dobové
vazby vypadaly. Nejsou jakoby přímou rekonstrukcí v původní podobě,“ říká.
Smuteční floristika zdobí celé staré
křídlo zámku a při stoupání schodištěm do zámecké kaple se můžeme setkat se starým Egyptem,

název ‚moderní‘ vyvolává pousmání, přesto i v ní jsme narazily
na opravdu nádherné vazby, které
jsme chtěly také tady představit,“
prozradila Večerníku A. Nosálová.
Jak dál ale také upozorňuje, nechtěly opomenout také jakousi degradaci květin, konkrétně karafiátů,
jak se používaly v poválečném období až do 80. let, kdy smuteční
vazba jako významný floristický
obor byla opomíjena, či spíš a záměrně přehlížena jako zbytečná.
Samostatnou kapitolou květinové
výzdoby je pak smuteční dekorace
v zámecké kapli, která se pro tuto
příležitost proměnila v místo posledního rozloučení s padlým rakouským vojákem, které při Poslední rozloučení s neznámým vojákem z bitvy u Tovačova mělo při pávernisáži proběhlo i s vojenskými teční vernisáži veškeré pocty.
poctami. „Pro aranže na rakvi i olpřiblížila také dobové smuteční ri- zámecké kapli připomenul atmotuály, které možná nevědomky bez sféru válečné doby člen Komitétu
znalosti historickým souvislostí 1866, který byl mimochodem zapřejímáme dodneška. To se týká ložen už před 122 roky, Jiří Jenapříklad používání smutečních melka. V několika slovech se také
barev v různých kulturách a nábo- starosta Tovačova Leon Bouchal
ženstvích, nebo význam použití vrátil k už zmiňovaným památkám
rostlinného materiálu.
této bitvy, které byly v posledních
Novou květinovou výzdobou, ne letech postupně opravovány. A
však takto tématicky vymezenou, podle jeho slov rekonstrukce
se pyšní také nové zámecké křídlo. Ústředního mohla být realizována
„Květinová výzdoba je z živých ře- také díky podpoře Olomouckého
zaných květin, má tedy svoji ome- kraje a příspěvku ministerstva
zenou trvanlivost. Určitě ale bude obrany.
k vidění ještě o prvním říjnovém Sezóna na tovačovském zámku
víkendu,“ dodává kastelánka Květa bude ukončena posledního října,
Zajícová a pokračuje: „Také v sou- jak ale kastelánka upozorňuje, nyní
vislosti s připomenutím bitvy u To- je už otevřeno pouze o víkendech
Květinová výzdoba v duchu smuteční floristiky sice zdobí staré křídlo tovačova je od 1. září až do konce nebo svátcích. I tak máte možnost
vačovského zámku, zkrátka nepřišly ani prostory nového křídla, tzv.
října na zámku otevřena výstava se zajet ještě teď, třeba už zítra, kdy
‚Vídně‘.
VIA BELLI, kterou připravil Ko- je státní svátek, podívat se na kvěmitét pro udržování památek z tinovou výzdobu inspirovanou
antikou či středověkem. „V jedné táři jsme záměrně použily kombi- vláky roku 1866 a putuje po všech smuteční floristikou nebo výstavu
části jsme se také nechaly inspiro- naci květin se žlutými a černými místech bojů prusko-rakouské VIA BELLI věnovanou prusko-ravat učebnicí Moderní vazačství barvami symbolizující rakouské války. Nyní je tedy v Tovačově!“ kouské válce z roku 1866, do jíž
květin z roku 1941 od Vlastimila národní barvy,“ vysvětluje. Během Během symbolického posledního smutných dějin se zapsal i Tovačov.
Vaňka. S odstupem doby sice vernisáže také coby průvodkyně rozloučení s rakouským vojákem v
-MiH-

Policisté z Němčic přistihli v jediný den dva opilé řidiče
Během minulého pondělí přistihli policisté z Obvodního oddělení z
Němčic nad Hanou hned dva opilé řidiče. Je to k nevíře, že jeden z
nich usedl za volant poté, co vypil
jeden a půl litru vína!
"V pondělí 20. září 2010 v 06.37 hodin byla v obci Otaslavice na křižovatce směr Brodek u Prostějova a
střed obce Otaslavice policisty z
Obvodního oddělení v Němčicích
nad Hanou kontrolována devětatři-

cetiletá řidička při řízení osobního
vozidla značky Renault Megane.
Řidička byla vyzvána k provedení
dechové zkoušce přístrojem Alcoquant 6020. Tato dechová zkouška
byla provedena v souladu s metodikou Českého metrologického institutu v Praze, kdy prvním měřením
byla zjištěna hodnota 1,18 promile
alkoholu v dechu. Řidička s naměřenou hodnotou souhlasila a uvedla,
že dne den předtím večer požila ne-

upřesněné množství vína a tři desetistupňová piva. Řidička byla vyzvána k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve nebo moči,
které však odmíla. Policisté jí zadrželi řidičský průkaz a bylá jí zakázána další jízda," informovala nás o
prvním případu Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Na dalšího řidiče pod vlivem alkoholu přišli policisté z Němčic o pár
minut později. "V 07:00 hodin byl

INVESTUJEME

policisty z Obvodního oddělení
Němčice nad Hanou u závodního
družstva kontrolován devětatřicetiletý řidič nákladního motorového
vozidla Ford Tranzit, který jel z
Němčic nad Hanou směrem na Prostějov. Řidič byl vyzván k provedení dechové zkoušky přístrojem Drager Alcotest 7410. Muž nadýchal
1,22 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenou hodnotou souhlasil
a uvedl, že před jízdou v době od

19.00 hodin do 22.00 hodin předešlého dne požil 1,5 litru bílého vína.
Řidič byl vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve či
moči, které odmítl. Také jemu byl
pochopitelně zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda," uvedla
Eva Čeplová.
Oběma řidičům hrozí za trestný čin
ohrožení pod vlivem návykové látky trest odnětí svobody až na jeden
rok.
-mik-

Finanční poradenství

Týden na trzích 17.9.-23.9.2010

Na obrazy Milana Šimáka narazíte i v knihkupectví na konickém náměstí, kde se s ním můžete také za pultem potkat
pastelkami, pastely, akvarelem, akrylem, či olejovými barvami. Na papír, lepenku, desky či na plátno. Taky je u mne možno si vyrýt linoryt,
dřevořez, suchou jehlu anebo po domluvě si i něco vyleptat. Samozřejmě je ta možnost si matrici i vytisknout,“ přibližuje náplň kurzu Milan
Šimík. A jestli mu zbývá čas na jeho
vlastní malování? „Mám takové pe-

riody. Někdy se utrhnu a udělám
dvě, tři věci po sobě a z toho mám v
atelieru už deset let rozmalovaný
obraz a nějak čekám, až se projeví
chuť a nálada,“ nejen knihkupec, ale
také výtvarník a lektor výtvarných
kurzů, které jsou v jeho ateliéru
otevřeny pro všechny, kdo mají pocit, že svému výtvarnému talentu
něco dluží.
-MiH-

Zveme na IMPACT NIGHT do Mostkovic
Přijďte v pátek na párty v havajském stylu!

Přichází další opravdu našlapaná a jedinečná párty, která tu ještě nebyla! IMPACT
NIGHT (FACEBOOK) je tu právě pro Vás,
aby Vám představila velkolepou taneční párty tady na Prostějovsku! Na co přesně se můžete těšit?
V první řadě jsme oslovili profesionální Djs, kteří mají svůj umělecký cit pro daný styl a předvedou Vám ho naživo na HAWAI DANCE STAGE. Absolutní novinkou v efektové show budou
4 pódiové plamenomety, speciální led-vision
stěna, bubble show, laser show a Lightsticks
aneb svítící tyčinky pro každého, je jich přes
1000 kusů. Že Vám tohle nestačí??? POZOR!!
Rozdáme originální CD s aktuálními tanečními
hity za 20.000,-Kč. Pořád Vám to nestačí? Svozy zdarma, speciální míchané nápoje během celého večera a vstupné za pouhých 70 Kč. Doufáme, že toto všechno je pro Vás dostatečný důvod
navštívit IMPACT NIGHT! Také si lze u vchodu zakoupit za symbolickou cenu HAWAI doplňky, které pro Vás budou nachystány po celý
večer! Tím více zapadnete na tuto akci a budete

Psal se rok 1866. Byla neděle 15.
července a ještě brzy ráno možná
nikdo netušil, co se toho dne
stane. Ke známé prusko-rakouské bitvě u Tovačova došlo i
trochu omylem v lehkomyslnosti
rakouského velení a také nepřízní
osudu. Po dvouhodinové krvavé
řeži mezi 9. a 11. hodinou dopoledne zůstalo na bitevním poli
500 na mrtvých vojáků. Ústřední
pomník a pohřebiště připomínající tuto bitvu nese jména 287 pohřbených.
Osudnou bitvu u Tovačova připomíná přímo ve městě a okolí 8 pomníků a křížů, další 3 památky se
nedochovaly. Vzpomínka na tuto
událost byla také mottem svatováclavských tovačovských hodů o
tomto víkendu, kdy městem znovu
pochodovali rakouští a pruští vojáci
k ústřednímu pomníku bitvy, který
byl po rekonstrukci znovu slavnostně odhalen a vysvěcen. Pomník
byl postaven hned rok po této bitvě
a vysvěcen 13. října 1867, v sobotu
se dočkal svého znovuvysvěcení po
vůbec první takto rozsáhlé opravě.
Památce bitvy u Tovačova byla
však také věnovaná páteční vernisáž na zdejším zámku. „Květinovou výzdobu zámku Květiny pro..
tady máme už potřetí. Zatímco v
předchozích letech byly vždy věnované ženám spojeným s tímto zámkem, letos jsme tématicky navázali
právě na bitvu u Tovačova,“ říká
kastelánka tovačovského zámku
Květa Zajícová. Letošní ‚Květiny
pro…‘ tedy dostaly přídomek
‚…tentokrát pro padlé v bitvě u Tovačova 1866‘. Po Anežce z Blankenheimu v roce 2008, Žofii z
Kunštátu, Elišce z Melic a Johance
z Krajku v roce minulém je věnována letošní výzdoba padlým vojákům. A trochu netradičně je proto

se cítit opravdu jako na HAWAII. Před sálem se
bude grilovat, takže pro toho kdo bude mít hlad,
budou nachystány klobásky, steaky a další dobroty na grilu! Samozřejmě, že venku bude i bečka, jelikož kdo má hlad, tak má i žízeň, tak má
možnost si ke klobásce rovnou zakoupit pivíčko
a jak jinak než Gambrinus 11°!
Dalším překvapením na této akci bude sestava,
kterou jen tak někde neuvidíte. Nyní máte možnost si ji prohlédnout, poslechnout a k tomu pořádně zapařit! HAWAI DANCE STAGE, tak se
jmenuje hlavní stage večera, která bude, jak už
název sám napovídá, ve stylu HAWAI. LINE
UP: DJ Benja, DJ Rosman, Franta DJ Babka a
DJ Tarabass.
Jelikož taneční párty je hlavně pro Vás, můžete
do ní také vstoupit tím, že si napíšete, jaký song
byste chtěli zahrát! Bude pro Vás připraven papírový blok s tužkou, na který během večera můžete psát Vaše vzkazy, přání, nebo pokud budete
chtít něco zahrát.
Jako hlavní rádiový mediální partner je pro tuto
akci opět nejposlouchanější rádio nejen na Pro-

stějovsku, a tím je Rádio Haná – Nejlepší hudební výběr 92.3FM! Tiskovým mediálním
partnerem je Prostějovský Večerník. Další partneři jsou - Semtex, Berentzen, Kulturák Smržice, grafik Roman Pustějovský, HR-soundlight,
lasersoftware.cz, shoppingparadise.cz a spousta
dalších…
AUTOBUSOVÉ SVOZY zajištěny pro Vás
ZDARMA !
Přesný jízdní řád si můžete přečíst na
WWW.IMPACTNIGHT.CZ/SVOZY
LINE UP na HAWAI DANCE STAGE:
20.00 – 21.15 – Dj Rosman
21.15 – 23.00 – Dj Benja / www.djbenja.cz /
23.00 – 23.30 – Soutěžící Dj
23.30 – 00.30 – Franta Dj Babka / www.fbagency.eu / ,,Taneční liga párty´´
00.30 – 01.30 – Tarabass / www.djtarabass.eu /
,, Dance Club´´
01:30 – 02:45 – Dj Benja / www.djbenja.cz /
02.45 – 03.45 – Dj Rosman
-in-

Blíží se konec září, a jak už to bývá v posledním století zvykem,
opět se jednalo o jeden z nejzajímavějších měsíců v roce. Dva roky zpátky zkrachovali Lehman
Brothers, což pravděpodobně bude označováno jako začátek nové
éry kapitálových trhů, nicméně za
uplynulých 24 měsíců se v chování lidí vůbec nic nezměnilo. Investoři slepě sledují média a mají nechuť k tomu udělat si svůj vlastní
názor na trh. Toto září bylo po
chmurném srpnu velmi pozitivní a
indexy vyspělých zemí byly prozatím schopny přidat pár procent
ke své hodnotě, nicméně se stále
obchoduje v relativně úzkém pásmu (zhruba 10%-ním) a trhy mají
ohromný problém se přehoupnout
přes jejich hranice resistence. Jak
jsme již avizovali před několika
týdny, tato rally byla pouze technického rázu a svým způsobem jen
korigovala přeprodaný stav trhů
po srpnu. Věříme, že obrat z tohoto týdne může poslat americký index SP500 pod hranici 1000 bodů,
obzvláště pokud se vyplní naše odhady hlavních ekonomických indikátorů, které budou zveřejněny
na začátku října. Ekonomika přitom zůstává hlavním důvodem,
proč si stojíme za svým názorem,
že akcie rostly z čistě technického
hlediska a není za tím ani kapka
fundamentu. Indexy průmyslové
aktivity jak v USA, tak v eurozóně,
pokračují ve své jízdě z kopce a
předstihové ukazatele značí pokračující kontrakci napříč ekonomickým spektrem. Nedaří se ani zaměstnanosti a nám zbývá zhruba
4-8 týdnů do chvíle, kdy by se
americké týdenní žádosti o podporu nezaměstnanosti měly zabydlet

nad magickou hranicí 500 tisíc
(tento týden 465 tisíc). To samé
platí pro klíčový ukazatel
PMI(Manažerský nákupní index),
tedy ještě pár týdnů a dle statistických modelů bychom ho měli mít
pod hranicí 50 bodů, která značí
rozdíl mezi ekonomickou expanzí
a kontrakcí. O to zajímavější je pak
fakt, že americký Národní úřad pro
ekonomický výzkum (NBER),
který je mimo jiné zodpovědný za
ohlašování začátků a konců recesí,
tento týden prohlásil recesi, která
začala v roce 2007, jako oficiálně
ukončenou k červnu 2009. Samozřejmě pak záleží na tom, jak člověk na tyto informace nahlíží. Pokud bychom brali v úvahu, že recese opravdu skončila, pak se současná situace musí kvalifikovat za
a) jako nejhorší obnova ekonomiky ve známé ekonomické historii
světa, nebo za b) jako nástup další
recese, která začala někdy v létě
2010. Co z toho to bude je otázkou
a čas ukáže, jestli to bude ta špatná
nebo ta horší varianta. Obojí je ale
nepříznivé pro akcie, příznivé pro
dluhopisy a dolar, nejasný signál
pro zlato a stříbro a katastrofa pro
problematické země EU (Řecko,
Irsko, Portugalsko). Trhy totiž
předpokládaly obnovu ve tvaru V
a tomu odpovídá i jejich současná
cenová úroveň.
Zajímavostí tohoto týdne bylo i
dnešní historické překročení hranice 1300 dolarů za trojskou unci
na zlatě. V nominálních hodnotách
se jedná o historické maximum a
podobně je na tom i cena stříbra.
Drahé kovy jsou teď velice zřetelným středem pozornosti všech investorů a zoufalé pokusy některých subjektů udržet jejich cenu

stlačenou vycházejí naprázdno.
Do velké míry za to mohou devalvující měny, které se centrální banky snaží uměle oslabit v rámci různých akcí pro udržení konkurenceschopnosti domácích ekonomik.
Devalvace je také úměrná množství vládních subvencí, kvantitativního uvolňování či jiných monetárních a fiskálních stimulů ekonomiky. Pokud by tímto způsobem postupovala jen jedna země,
nebyl by to problém, protože by
došlo k relativnímu oslabení této
měny vůči koši měn ostatních.
Problémem je to, že se snaží devalvovat úplně všichni, což způsobuje, že je zlato v očích investorů velmi atraktivní alternativní měnou.
Najde se přitom mnoho ekonomů
či bloggerů, kteří sázejí na obnovení zlatého standardu (měny by nebyly jen bezcenné papíry, ale byly
by podloženy zlatem). To je při
dnešním stavu spíše utopistická
myšlenka, pokud by nedošlo k nějakému ekonomickému „velkému
třesku„. (Pro zajímavost, implikovaná cena unce zlata v případě, že
by se USA vrátily ke zlatému standardu, je dle některých analytiků v
relaci 5 000 dolarů). Z hlediska investičního vidíme jednoznačný
prostor zlata dále růst, a nejsme ani
zdaleka jediní. Jedinou drobností
je současná technická překoupenou zlata a případná drobná korekce. Nemělo by se však jednat o
nic závažného. Zlatu či stříbru by
navíc výrazně pomohly další státní
intervence, o kterých se v USA a
Velké Británií v poslední době
hodně hovoří.
Ještě bychom se jednou vrátili k tématu americké ekonomiky, tentokráte spíše z pohledu politického.

Obama, stejně jako každý jiný prezident, měl jako součástí svého týmu tři ekonomy, kteří byli zodpovědní za tvorbu ekonomického
programu Obamovy vlády. Během posledních dvou měsíců
všichni tři odešli, a to včetně slavného Larryho Summerse. Je to podivné a nebývá to standardní praxí.
Obzvláště ne po dvou letech působení. Navíc se spekuluje, že další
by mohl být ministr financí Tim
Geithner. Nutno podotknout, že
všichni jmenovaní jsou do velké
míry zodpovědní za chybné kroky
podstoupené Obamovou vládou a
je otázkou, do jaké míry se „rozhodli„ odejít a nebo byli „odejiti„.
Co by to však mohlo značit, je případný posun v ekonomické politice prezidenta Obamy a případného
opuštění současného kurzu. Byť je
na jakoukoli změnu dost pozdě, je
to minimálně pozitivní snaha.
V USA se navíc blíží volby do parlamentu a to je vždy zajímavá a volatilní doba pro akciové trhy. Zatím
se sází na výrazné vítězství Republikánů, což by pravděpodobně
znamenalo konec fiskálních stimulů. Tržní klima přitom zůstává

značně nervózní, akcie přeceněné
a dluhopisy s nezvykle vysokým
výnosem. Z technického i fundamentálního hlediska nás čeká spíše pokles a na začátku října salva
velmi důležitých ekonomických
dat. Pro fanoušky filmu a investování vřele doporučujeme film Wall
Street 2: Peníze nikdy nespí. Dějově se nejedná o žádnou hollywoodskou jízdu, ale každého investora donutí k zamyšlení dialogy mezi hlavními postavami.
V příštím článku se budeme věnovat současné nabídce hypotéčních
úvěrů a úvěrů se stavebního spoření, které v rámci pozitivního omezování státního dluhu a následného omezení státních podpor stavebního spoření bohužel patrně
utrpí na atraktivitě pro vlastníky
stavebního spoření.
Jan Mynář,Jiří Kučera
Všechny články nejen k investicím, ale i k financování bydlení
naleznete na www.sophia.cz/
prostejov, dotazy nám zasílejte
na mail: prostejov@sophia.cz
Odpoví Vám i hypotéční makléři : Jaroslav Šimek a Milan Ponča
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Vítejte na světě

Anděla Koutná

Bára Letovancová

Amálie Hana Netymachová

Veronika Šišáková

18. 9. 2010, 52 cm/3,25 kg
Prostějov

19. 9. 2010, 49 cm/3,35 kg
Prostějov

19. 9. 2010, 51 cm/3,40 kg
Dětkovice

21. 9. 2010, 49 cm/3,10 kg
Prostějov

Simona Řůžičková

Sofie Polycharou

Jindřich Pytlík

Rudolf Džobák

21. 9. 2010, 50 cm/3,60 kg
Držovice

22. 9. 2010, 48 cm/2,95 kg
Domamyslice

18. 9. 2010, 52 cm/3,40 kg
Kelčice

19. 9. 2010, 48 cm/2,95 kg
Obědkovice

Adam Bango

Michael Urban

Filip Zlámal

20. 9. 2010, 53 cm/4,30 kg
Otaslavice

21. 9. 2010, 50 cm/3,20 kg
Prostějov

20. 9. 2010, 48 cm/3,25 kg
Kralice na Hané

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (15)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Přátelé II (24)
08:55- M*A*S*H (31)
09:30- Knight Rider III (5)
10:35- To je vražda, napsala XII
11:35- Policie Hamburk II (3)
12:35- M*A*S*H (32)
13:05- Will & Grace II (17)
13:35- Closer III (13)
14:35- JAG VII (22)
15:30- Big Ben III (4)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Nikdo není dokonalý
21:20- Skečbar
22:00- Sběratelé kostí IV (7)
22:55- Na doživotí II (2)
23:55- Kriminálka Kolín
01:00- Volejte Věštce
02:45- Výklad snů
03:40- Na čem záleží (32)
04:10- Autosalon
05:00- Trní

27. 9. 2010

05.00 - Kaleidoskop
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.15 - Autíčka (26/26)
06.40 - Kouzelný kolotoč
06.50 - Pohádky stříbrného
carství (13/13)
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Alchymie bytí
07.50 - Hledáme své předky
08.20 - Historické minipříběhy
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.20 - Kultura.cz
10.40 - Kultura.cz
05:59
11.05 - Čétéčko
Snídaně
11.35 - Za školu
s Novou
12.00 - Hodinový manžel
08:30 Stefanie VII (34)
12.25 - Případ pro ombudsmana
09:35 Talentmania
12.40 - Biologické zbraně
11:30 Tescoma s chutí
13.35 - Angličtina pro nejmenší
11:40 Můj přítel Monk (4)
13.45 - Telling Tales (10/10)
12:35 Superman (20)
13.50 - Moudronos
13:35 Co mám na tobě ráda
14.10 - Bez připojení
14:05 Hvězdná brána:
15.30 - Tichomořské hlubiny
Atlantida (15)
16.25 - Dobrodružství
15:00 Kobra 11 VI (10)
vědy a techniky
16:00 Námořní vyšetřovací 16.50 - Mistrovství ČR
služba III (20)
v silničním běhu
17:00 Odpolední Televizní 17.15 - Zprávy v českém
noviny
znakovém jazyce
17:30 Dr. House II (7)
17.30 - FK Teplice
18:30 Ulice (1841)
- SK Sigma Olomouc
19:30 Televizní noviny
20.00 - Apokalypsa
20:00 Okresní přebor (4)
21.00 - Neznámí hrdinové
20:45 Víkend
21.30 - Krásný ztráty
21:20 Mr.GS
22.10 - Pravá krev (4/12)
22:05 Mentalista II (10)
23.00 - Terra musica
23:00 Námořní vyšetřovací
23.30 - Mariska
služba VI (19)
23.35 - Pagu
23:50 Poker After Dark
23.55 - Bigbít (35/42)
00:45 69 rozkoší pro
00.50 - Vzkaz Ivana Miloše
smrtelníky (2)
01.05 - Knižní svět
01:10 Novashopping
01.20 - Čtenářský deník...
01:30 Áčko
01.35 - Děti na popravišti
02:10 DO-RE-MI
02.00 - Zahrada 2005
02:55 Konec vysílání
02.30 - Dobré ráno

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame, pojď
si hrát (55/78)
08.55 - Dnes neordinuji
10.30 - Příště u Vás
11.05 - Smrt soudního znalce
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.15 - Dotek anděla (27/35)
15.05 - Zábavná škola
15.15 - Opera nás baví
15.35 - Věříš si?
16.00 - Záhady Toma Wizarda
16.15 - Děti točí hrdiny (4/16)
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 (2/7)
21.05 - Na cestě po Berlíně
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Přísně tajné vraždy
22.30 - Léčba šokem
23.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.00 - Politické spektrum
00.25 - Californication III
00.55 - Doktorka Quinnová II
01.40 - Kaleidoskop
02.05 - Náš venkov
02.25 - Sváteční slovo
02.30 - Cesty víry
02.50 - Křesťanský magazín
03.10 - Z metropole
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

23:15
01:05
01:50
02:10
02:50
03:35
04:40
05:00

22:20

21:25

12:10
14:00
16:00
18:30
19:30
20:00

08:40
10:20

07:10

05:55
06:20

05:00
Novashopping
Záhady přírody
Dobrodružství
Zacha a Annie
Kouzelný meč:
Cesta na Camelot
Dva lidi v zoo
Šest medvědů
s Cibulkou
Léto s kovbojem
Jezerní královna
Sabrina
Ulice (1842)
Televizní noviny
Ordinace
v růžové
zahradě 2 (214)
Kriminálka
Miami VII (11)
Zákon a pořádek:
Útvar pro
zvláštní oběti IX (16)
Já jsem ty a ty jsi já
Smallville VII (12)
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Ptákoviny
Áčko
Dva z Queensu VIII
Novashopping

05.00 - Sama doma
05.55 - O princezně,
měsíci a hvězdě
06.25 - Franklin (1/52)
06.50 - Finley požární autíčko
07.10 - Věříš si?
07.40 - Záhady Toma Wizarda
07.55 - Kouzelná školka
08.25 - O vodě, lásce a štěstí
09.15 - Princezny nejsou
vždycky na vdávání
10.05 - Návštěva u Návštěvníků
aneb...
10.35 - Fišpánská jablíčka
11.35 - Chalupa je hra
12.00 - Polední události
12.05 - Proč vyhynula velká
australská zvířata
13.00 - Hospoda U bílé kočky
14.05 - Cirkus, cirkus
15.15 - Karel Hynek Mácha
17.05 - Dva lumpové a
jeden malý navíc
18.35 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Dobročinná akademie
aneb Paraple 2010
21.05 - Lidovky mého srdce
21.35 - Deník doktorky (5/16)
22.25 - Caravaggio (2/2)
00.10 - EXPOminuty 2010
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.25 - Divadlo žije!
00.50 - Terra musica
01.20 - Chcete mě?
01.35 - Černý jelen na Jezeří
01.50 - Blues ze Staré Pekárny
02.30 - Koncert titánů swingu
03.25 - Constantin Silvestri:
Tři kusy pro
smyče op.4 č.2
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý

05.00 - Kluci v akci
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Správy STV
05.55 - Bydlení je hra
06.15 - Potomci Přemyslovců
aneb tradice
07.10 - Mýty a fakta historie:
Válečníci (4/6)
08.00 - Objektiv
08.30 - Panorama
09.10 - Kosmopolis
09.40 - Vzkaz Ivana
Miloše Havla
10.00 - Národní svatováclavská
pouť 2010
11.30 - Hledání ztraceného času
11.50 - Moravská
lidová poezie v písních
12.35 - Potomci slavných
13.10 - Svět zázraků:
Nemocnice pod
13.40 - Televizní klub
neslyšících
14.05 - Architektura
interiérů (2/6)
14.55 - Koncert ze
Zlatého salónku
15.25 - Na den svatého Václava
16.20 - Příhody lišky Bystroušky
17.20 - Hledání ztraceného času
17.40 - 64. mezinárodní
hudební festival
19.00 - Moravský podzim
Brno 1996
20.00 - Den české státnosti
22.05 - Svatý Václav:
světec - kníže - legenda
22.40 - 32A
00.05 - Q
00.35 - Retro
01.00 - Na cestě po Berlíně
01.25 - Bolkoviny
02.10 - Podoby nejbližšího světa
02.30 - Moravské písně milostné
03.10 - Karel Hynek Mácha

06:00
- Teleshopping
06:10- Dobrodružství
Rockyho
a Bullwinkla
07:55- Co způsobil
Winn-Dixie
10:05- C. a k. polní
maršálek
11:45- Mravenčí
polepšovna
13:35- Americký
prezident
15:55- Můj auťák
Brouk
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty
domů (3)
21:20- Na nože!
22:25- Jak chutná
úspěch
22:30- Myšlenky
zločince IV (25)
23:30- Na doživotí II (3)
00:30- Kriminálka
Kolín III (11)
01:25- Volejte Věštce
04:10- Na čem
záleží (33)
04:35- Svět 2010
05:05- Miláčci

28. 9. 2010
06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (16)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace II (18)
08:55- M*A*S*H (33)
09:30- Knight Rider III (6)
10:35- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk II (4)
12:35- M*A*S*H (34)
13:05- Will & Grace II (19)
13:35- Closer III (14)
14:35- JAG VII (23)
15:30- Big Ben III (5)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Přešlapy III (4)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Castle na zabití I (4)
23:25- Agentura Jasno II (3)
00:25- Kriminálka Kolín III
01:25- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (34)
04:35- TOP STAR magazín

29. 9. 2010

05.00 - Auto Moto
Revue
05.30 - Správy
STV
06.00 - Franklin (2/52)
06.20 - Finley požární
autíčko (2/39)
06.40 - Divadlo Spejbla
a Hurvínka
07.05 - Chalupa je hra
07.30 - Game Page
07.55 - Potomci slavných
08.30 - Panorama
09.10 - Postřehy odjinud
09.15 - Vášeň sběratelská
09.30 - Babylon
09.55 - Apokalypsa: 2. světová
válka (5/6)
10.55 - Svět zázraků:
Nemocnice pod
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
05:59Snídaně 12.25 - Návštěva v ZOO
s Novou 12.30 - Hřiště 7
08:30 Stefanie VII (35)
14.40 - Záhady Toma Wizarda
09:35 Causa: Dítě
15.00 - Chcete mě?
11:30 Tescoma s chutí
15.15 - Útok na poštovní
11:40 Můj přítel Monk (5)
letadlo
12:35 Superman II (1)
13:35 Co mám na tobě ráda 16.10 - Jak přežít (6/13)
16.25 - O vědě a vědcích
14:05 Hvězdná brána:
Atlantida (16)
16.50 - Jeden společný svět
15:05 Kobra 11 VI (11)
17.05 - Medicína pro
16:05 Námořní vyšetřovací
21. století
služba III (21)
17.25 - PORT
17:00 Odpolední Televizní
17.50 - Přidej se
noviny
18.05 - Nedej se
17:30 Dr. House II (8)
18.30 - Hledám práci
18:30 Ulice (1843)
18.55 - Zprávy v českém
19:30 Televizní noviny
znakovém jazyce
20:00 Dokonalý svět (5)
21:20 Dr. House VI (10)
19.05 - Sabotáž
22:15 Život na vlásku (1)
19.30 - Adult English Zone
22:50 Stíny mrtvých
20.00 - Ta naše povaha česká
00:55 Smallville VII (13)
20.30 - Královna Alžběta (1/2)
01:40 Novashopping
22.15 - Dokumentární klub
02:00 Mr.GS
23.55 - Berlín, Alexandrovo
02:35 Tabu
náměstí (14/14)
03:20 Áčko
01.50 - Partnerské ladění
04:40 Dva z Queensu VIII
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping

05.00 - Angličtina
pro nejmenší
05.10 - Telling Tales
05.15 - Příběhy z přírody
05.20 - Opera nás baví
05.45 - Po stopách
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Budulínek
Mandelinka
09.00 - Kavárna u Uršuly (3/3)
09.50 - Červená knihovna
10.35 - Na vlnách orchestru
11.15 - O poklad Anežky
České
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.15 - Dotek anděla (28/35)
15.05 - Partnerské ladění
15.45 - Čarodějnice školou
povinné (13/26)
16.10 - Moudronos
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Příběhy slavných
21.55 - Na stopě
22.20 - Milenky (4/6)
23.10 - Losování Sportky
a Šance
23.15 - Byl to můj bratr (1/2)
00.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
01.00 - Doktorka Quinnová II
01.45 - Přísně tajné vraždy
02.05 - Československý
filmový týdeník
02.20 - Architektura interiérů
03.10 - Televizní klub
neslyšících
03.35 - Ta naše povaha česká
04.00 - Zpěvák z Podluží
04.30 - Události v regionech

Støeda

21:20
22:15
22:50
00:50
01:35
01:55
02:30
03:30
04:40
05:00

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

17:00

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

05:59 Snídaně
s Novou
Stefanie VII (36)
Krysouni
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (6)
Superman II (2)
Co mám na tobě ráda
Hvězdná brána:
Kobra 11 VI (12)
Námořní vyšetřovací
služba III (22)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House II (9)
Ulice (1844)
Televizní noviny
Ordinace v růžové
zahradě 2 (215)
Kriminálka Miami VII
Stahovák
Zóna úniku
Smallville VII (14)
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Zlatíčka
Áčko
Dva z Queensu VIII
Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Le Mans
10.50 - Kabaret U dobré
pohody
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.15 - Dotek anděla (29/35)
15.05 - Divnopis
15.10 - Willy Fog na cestě za
15.35 - Král z džungle (13/26)
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 (8/13)
20.50 - Na kus řeči
21.35 - Máte slovo
22.25 - Moje rodina VII (8/9)
22.55 - Smím prosit? (4/8)
23.20 - Partnerské ladění
00.00 - Californication (5/12)
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Doktorka Quinnová II
01.20 - Milenky (4/6)
02.10 - Mizející místa domova
02.30 - Poutní místa (15/17)
02.50 - Hledám práci
03.10 - Rodina a já
03.35 - S profesorem
Františkem Dvořákem
03.50 - Jak (se) dobře digitálně
naladit
03.55 - Kultura v regionech
04.20 - U nás v Evropě
04.30 - Události v regionech

Ètvrtek

Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Červené víno (2/3)
10.15 - Krásy evropského
pobřeží
10.25 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.15 - Dotek anděla (30/35)
15.05 - Franklin (47/52)
15.30 - Garfield
a přátelé II (16/26)
15.55 - Ovečka
Shaun II (24/40)
16.00 - Záhady starověkého
Říma (3/20)
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 (5/16)
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 (5/16)
20.55 - 13. komnata
05.00 - PORT
Jiřího Pechy
05.30 - Správy STV 21.30 - Všechnopárty
06.00 - Franklin
22.15 - Californication III
06.20 - Finley požární autíčko 22.45 - Losování Euromiliony
06.40 - Moudronos
22.50 - Vyzvání k souboji
07.00 - Pod pokličkou
00.40 - Losování Šťastných
07.25 - Adult English Zone
deset a Šance milion
07.50 - Medicína pro 21.
00.45 - Doktorka Quinnová II
století
01.30 - Na kus řeči
08.10 - Jak přežít (6/13)
02.15 - Sabotáž
08.30 - Panorama
02.40 - Dobrodružství vědy
09.10 - Přidej se
a techniky
09.25 - Nedej se
03.10 - Malá Velká Británie
09.45 - Politické spektrum
03.40 - Máte slovo
10.15 - Film o seriálu
04.25 - Krásy evropského
Kriminálka
pobřeží
Staré Město
04.30 - Události v regionech
10.30 - Příběhy slavných
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Malá farma
05:59
13.10 - Fišpánská jablíčka
Snídaně
14.10 - Bludiště
s Novou
14.40 - Reportéři ČT
08:30 Stefanie VII (37)
15.20 - Po stopách
09:35 Jane Doe: Dokud
15.40 - Evropa dnes
nás smrt nerozdělí
16.10 - Prizma
11:20 Tescoma s chutí
16.35 - Kus dřeva ze stromu
11:35 Můj přítel Monk (7)
16.50 - Vášeň sběratelská
12:30 Superman II (3)
17.05 - Turecko - brána
13:30 Co mám na tobě ráda
Orientu (11/13)
14:05 Hvězdná brána:
17.25 - Ptáčata aneb Nejsme
Atlantida (18)
žádná béčka (4/16)
15:00 Kobra 11 VI (13)
17.55 - Ztráta paměti
16:00 Námořní vyšetřovací
služba IV (1)
18.55 - Zprávy v českém
17:00 Odpolední Televizní
znakovém jazyce
noviny
19.05 - Medúza
17:30 Dr. House II (10)
19.45 - Počesku
18:30 Ulice (1845)
20.00 - Historie.cs
19:30 Televizní noviny
20.55 - Běž domů, Ivane
20:00 Princ a já
21.55 - 12:08 Na východ
22:00 Utržený ze řetězu
od Bukurešti
00:00 Portrét zločince
23.25 - Posezení s Janem
01:50 Novashopping
Burianem
02:15 Stahovák
23.55 - Nevítaní
02:40 Tabu
01.30 - Q
03:25 Áčko
01.55 - Dobří rodáci
04:25 Dva
a město dabingu
z Queensu VIII (20)
02.30 - Dobré ráno
04:45 Novashopping
06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (17)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace II (19)
08:55- M*A*S*H (34)
09:30- Knight Rider III (7)
10:35- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk II (5)
12:35- M*A*S*H (35)
13:10- Will & Grace II (20)
13:40- Closer III (15)
14:40- JAG VII (24)
15:35- Big Ben III (6)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů (4)
21:20- Hledá se táta a máma
22:25- Zoufalé manželky VI
23:25- Ve službách FBI (5)
00:25- Strážce majáku
02:25- Volejte Věštce
04:10- Na čem záleží (35)
04:35- Receptář prima nápadů
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Sobota

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (18)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace II (20)
08:55- M*A*S*H (35)
09:30- Knight Rider III (8)
10:35- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk II (6)
12:35- M*A*S*H (36)
13:10- Will & Grace II (21)
13:40- Closer IV (1)
14:40- JAG VIII (1)
15:30- Big Ben III (7)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- Soukromá dramata
21:50- Show Jana Krause
23:00- Země policajtů
01:10- Čelisti 2
03:20- Volejte Věštce
05:00- Na čem záleží (36)
05:30- Na čem záleží (37)

05.00 - Sama doma
05.55 - Raníček s
Dádou
06.05 - Šikulové
06.25 - Sezame, pojď si hrát
06.50 - Garfield a přátelé II
07.15 - U nás na farmě
07.25 - Záhady starověkého
Říma (3/20)
07.55 - Strašidlo cantervillské
09.25 - Ovečka
Shaun II (24/40)
09.30 - Zprávičky
09.50 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Snílek
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Chcete je?
13.10 - Malá farma
13.40 - Čtyři hvězdičky
15.20 - Cranford (4/5)
16.20 - Profesionálové
17.10 - Pražské tajemství
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Manéž Bolka Polívky
21.15 - Povodeň
05.00 - Jak přežít
22.55 - Terč: zabiják
05.15 - Po stopách
00.55 - Losování Šťastných
05.30 - Správy STV
deset a Šance milion
06.00 - Franklin (4/52)
01.00 - Film o seriálu
06.20 - Finley požární autíčko
Kriminálka Staré Město
06.40 - Děti točí hrdiny (4/16) 01.15 - 13. komnata
07.00 - Hodinový manžel
Jiřího Pechy
07.25 - Kus dřeva ze stromu
01.40 - Pošta pro tebe
07.45 - Vášeň sběratelská
02.35 - Všechnopárty
08.00 - Turecko
03.20 - Folklorní magazín
08.20 - Počesku
03.40 - Na cestě po Berlíně
08.30 - Panorama
04.10 - Poutní místa (16/17)
09.10 - Na stopě
04.25 - Kuchařská
09.35 - Na plovárně
pohotovost
10.00 - Neznámí hrdinové
10.30 - Čas dítěte
11.00 - Kuchařská pohotovost
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká
13.10 - Medúza
05:45
13.50 - Šikulové
Pirátova
14.05 - Čarodějnice školou
rodinka (37)
povinné (13/26)
06:15
Bolek
a
Lolek (69)
14.35 - Sportovci světa
06:30 Liga Špačků II (8)
15.20 - Království divočiny
07:00 Co nového
15.50 - Film o seriálu
Scooby-Doo? (4)
Kriminálka Staré Město
07:25 Na výpravě
16.05 - Alchymie bytí
s Jeffem
16.35 - Rodina a já
16.55 - Povodně
Corwinem
17.15 - Bohové a hrdinové
08:20 Občanské judo
17.30 - Historické mini
09:00 Rady ptáka Loskutáka
příběhy a kuriozity
09:55 Malá černá skříňka
17.40 - Chcete mě?
12:00 Volejte Novu
17.55 - City Folk 2010
12:30 Poklad
18.25 - Kosmopolis - Speciál
byzantského
18.55 - Zprávy v českém
kupce
znakovém jazyce
14:50 Bláznivá střela 33 1/3
19.05 - Hledám práci
Poslední trapas
19.30 - Auto Moto Revue
16:30
Četník
ze St. Tropez
20.00 - Zázračná planeta
18:30 Koření
20.55 - Ptáčata
19:30 Televizní noviny
21.20 - ČT Live
20:00 Harry Potter
22.15 - Bigbít (36/42)
a Fénixův řád
23.15 - Malá Velká Británie
22:55 Síly temna
23.45 - Gorodok
00:50 Mladí a svůdní
00.10 - Sedmero pilířů
02:50 Novashopping
01.05 - Posezení
01.35 - Krásný ztráty
03:10 Volejte Novu
02.10 - Na pomoc životu
04:30 Dva z Queensu VIII
04:55 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
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05.00 - Alchymie
bytí
05.30 - Potomci
slavných
06.00 - Kus dřeva ze stromu
06.20 - Správy STV
06.45 - Medicína pro
21. století
07.00 - Lichtenštejnové
07.25 - O vědě a vědcích
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Náš venkov
09.45 - Folklorní magazín
10.10 - ...a tuhle znáte?
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Běž domů, Ivane
12.05 - Game Page
12.30 - Medúza
13.10 - Simpsonovi XX
13.30 - Musicblok
14.00 - Jistě, pane ministře
14.35 - Sean Lennon: Live
15.25 - Království divočiny
15.55 - Život heraldika
Jiřího Loudy
16.10 - Poutní místa (16/17)
16.30 - Bohové a proroci
17.00 - Úsměvy
17.40 - S profesorem
Františkem Dvořákem
18.00 - Mizející místa
domova (11/13)
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina VII (8/9)
19.30 - Malá farma
20.00 - Concentus Moraviae
21.25 - Mezinárodní hudební
festival Český
22.05 - Divadlo žije!
22.30 - Artmix
23.25 - Česká soda
23.40 - Marta Kubišová 2005
00.30 - ČT Live - Bobby
01.25 - Divoké palmy (2/5)
02.10 - Na Kloboučku
02.50 - Duo Synergy
03.20 - Smím prosit? (4/8)
03.45 - Banánové rybičky
04.15 - Sedm klaunů
04.20 - Grotesky

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Winx Club (23)
07:00- Pokémon: Diamant
a perla XI (36)
07:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:40- Frasier IX (19)
08:10- Will & Grace II (21)
08:40- Autosalon
09:50- M*A*S*H (36)
10:20- M*A*S*H (37)
10:50- Knight Rider
- Legenda se vrací (11)
11:50- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT
13:50- Báječný den
16:05- Julie Lescautová IV
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (1)
20:00- Tajemný let
22:10- Žoldáci spravedlnosti
00:15- Nájemní vrazi
02:40- Volejte Věštce
04:25- S Italem v kuchyni
05:00- Miláčci
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05:55
Moto 2 - VC
Japonska
07:20 Babicovy dobroty
07:55 Koření
09:00 Skippy (5)
09:30 Lišáci, Myšáci
a Šibeničák
11:05 Chytrá horákyně
12:20 Vrať se mi
14:45 Duše jako kaviár
17:00 Odpolední Televizní
noviny
17:30 Babicovy dobroty
18:00 Rady ptáka Loskutáka
18:50 Občanské judo
19:20 Judo sonduje
19:30 Televizní noviny
20:00 Talentmania
- semifinále
22:40 Střepiny
23:05 Hon na orla
00:55 Novashopping
01:15 Vzpoura ve
věznici Carandiru
04:40 Dva
z Queensu VIII (22)
05:00 Novashopping

05.00 - Tančící skály
05.20 - O češtině
06.00 - Trojčátka
06.25 - Už nám byly tři
06.35 - Německé pohádky
06.50 - U nás na farmě (20/26)
07.05 - Raníček s Dádou
07.15 - Ztracené hračky
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - F. L. Věk (2/13)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O králi, hvězdáři,
kejklíři
14.10 - Teď vedou babička
s dědou
14.20 - Kaleidoskop
14.45 - Stříbrný vítr
16.25 - Smím prosit? (5/8)
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo
17.15 - Pravěk útočí (6/13)
18.05 - Návštěvníci (7/15)
18.35 - Na cestě za Annou
ze Šariše
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 - Kanadská noc
21.30 - EXPOminuty 2010
21.45 - 168 hodin
22.15 - Wallander II. (2/3)
23.45 - Losování Sportky
a Šance
23.50 - Hotel Babylon II (1/8)
00.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.50 - Všechnopárty
01.30 - Úsměvy
02.10 - Čétéčko
02.30 - U nás v Evropě
02.40 - To nejlepší z klasiky
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.00 - Retro
05.25 - Bohové
a proroci
05.50 - Hudební setkání
06.30 - Podoby
nejbližšího světa
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk 2010
07.40 - Postřehy odjinud
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Artmix
09.40 - Svět umění: Životopisy
10.30 - Chcete je?
10.40 - Čtenářský
deník...
10.50 - Knižní svět
11.10 - Tančící skály (5/16)
11.30 - Film 2010
12.00 - B. Martinů:
Řecké pašije
13.30 - Hudební setkání
14.20 - Pátrání po ...
15.15 - O žralocích
a lidech (1/4)
16.05 - Mýty a fakta historie:
Válečníci (5/6)
17.00 - Kamera na cestách:
Nová Evropa
18.00 - Cesty víry
18.20 - Křesťanský magazín
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Jistě, pane ministře
19.30 - Simpsonovi XX
20.00 - Oldřich Mikulášek,
bard moravský
20.25 - Nedělní chvilka
poezie
20.30 - Krásné jho
21.10 - Nedělní chvilka
poezie
21.15 - Sólo pro jeden dech
22.05 - Na plovárně
s Kateřinou Englichovou
22.30 - Vzkaz Oty Ulče
22.45 - Tančírna
00.35 - Sean Lennon: Live
01.25 - Česká soda
01.35 - Manéž Bolka Polívky
02.45 - Svět umění
03.30 - Kamera na cestách
04.30 - Babylon

06:10- Párty
s kuchařem
06:40- Winx Club (24)
07:05- Pokémon:
Diamant a perla XI
07:30- Klukoviny
Toma a Jerryho
07:45- Přátelé III (1)
08:15- Hitlerovi
bodyguardi (2)
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (38)
10:25- M*A*S*H (39)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:55- Zločiny
v zahradách I (3)
14:00- Madla zpívá Evropě
15:55- Vraždy
v Midsomeru XII
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (2)
20:00- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT
22:10- Con Air
00:30- Kluci nepláčou
02:40- Hnutí mysli (1)
03:30- Volejte Věštce
05:10- S Italem v kuchyni
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Děti popáté soutěžily o putovní pohár Zdravka vzkazuje: Senioři, zveme vás do lavic!

Hlavně pro kluky. Vojáci
připravili dětem mnoho
zajímavých atrakcí.

Již pátý ročník branně - vlastivědné soutěže uspořádalo
Muzeum Prostějovska a AČR
za podpory města Prostějova,
a spoluúčasti Městské policie Prostějov, Hasičského
záchranného
sboru
Olomouckého kraje, Střední
zdravotnické školy Prostějov,
Armádního sportovního oddílu Dukla a PdF Olomouc v
areálu Základní školy na ul.
Dr. Horáka v Prostějově.
Soutěž byla určena žákům prvního stupně základních škol,
kteří prokazovali své znalosti
na několika stanovištích, a to ve
zdravovědě, v požární ochraně,
v dopravně-bezpečnostní problematice, vlastivědě, branné
oblasti a dále absolvovali pře-

kážkovou dráhu, hod granátem
na cíl, střelbu na cíl a štafetový
běh. Součástí programu byly také doprovodné aktivity o které
se postarali vojáci prostějovské
posádky, takže byly k vidění
různé typy zbraní, děti se mohly
namaskovat jako průzkumáci a
podobně.
Nejlepší znalosti prokázali a putovní pohár na rok získali žáci
ze ZŠ Melantrichova, na druhém místě se umístila ZŠ a RG
města Prostějova a bronz patří
ZŠ Jana Železného.
Organizátoři se shodli na tom,
že akce se vydařila a jediným
negativem bylo počasí, i když
slunečné, ovšem se silným větrem, který tak kazil jinak vydařený den.
-mm-

Prostějovská Střední zdravotnická škola
otevírá v listopadu 2010 další ročník kurzu pro seniory pod názvem „Odpovědným
přístupem ke svému zdraví k vitalitě a
spokojenosti ve stáří“, který bude probíhat každé úterý a čtvrtek od 14.00 hodin
v budově školy ve tříhodinových blocích.
Přesný termín listopadového zahájení bude zájemcům sdělen osobně.
Jak uvedla ředitelka školy Ivana Hemerková,
kurz je opět určen pro posluchače starší šede-

sáti let, kteří se dozví něco o fungování lidského těla z hlediska seniorů, o zásadách správných stravovacích návyků u seniorů a také
racionální výživě pro seniory. “Lektorkami
budou vyučující odborných předmětů, které
mají s výukou seniorů již dvouleté zkušenosti
a slibují, že vše bude opět probíhat v přátelském duchu a jistě nebudou chybět úsměvy.
“Osobně očekávám rovněž aktivitu od
frekventantů kurzu a mám zkušenosti
z minulých let, že právě senioři jsou nejvzornějšími a také nejaktivnějšími žáky.
Věřím, že i letošní kurz bude úspěšný a
prospěšný pro obě strany,” dodala Ivana
Hemerková, ředitelka Střední zdravotnické školy v Prostějově.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu
582 343 861, emailu: skola@szdravpv.

cz, nebo osobně na sekretariátu školy na
Vápenici 3.
Na závěr kurzu každý frekventant obdrží diplom z rukou představitelů města a zda je třeba podotknout, že celý projekt je realizován za
finanční spoluúčasti Města Prostějov.
O průběhu kurzu vás budeme exkluzivně informovat.
-mm-

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/HDEE
Čeština či angličtina - čteme celá rodina?
Angličtina pro děti Prostějov
– Helen Doron Early English
zahajuje nový školní rok druhým ročníkem anglicko-českého čtení příběhů. Smyslem
této akce je podpořit pozitivní
přístup k angličtině a ukázat
nestandardní, ale veskrze přívětivé a zábavné metody výuky
tohoto jazyka.
Akce není určena jen pro studenty prostějovské Helen Doron
Early English, ale i další přátele
angličtiny z řad dětí. Vedle angličtiny figuruje u čtení ještě další
důležitý prvek, a tím je rodina.
„Chceme podporovat společné
příjemné zážitky dětí a jejich

dospělého doprovodu, čas, který mohou smysluplně strávit
v kruhu své rodiny a něco se
zábavnou formou naučit“, řekla
Eva Šmídová, pořadatelka akce.
Podmínkou účasti je doprovod
dítěte jedním rodinným příslušníkem s dovedností čtení.
Angličtina pro děti Prostějov
zažívala velmi hektický začátek školního roku. Proč? „Vedle
hlavního prostějovského learning centra jsme otevřeli pobočku v drnovickém Kolokoči a díky novému, cenově příznivému
programu pro větší kolektivy,
jsme začali nabízet a realizovat
demo lekce HDEE ve školách

(Určice) a předškolních zařízeních (Plumlov, Mostkovice,
MŠ Rumunská, speciální MŠ
Prostějov,...), kde k nám byli
vstřícní a měli zájem o kvalitní,
strukturovanou a certifikovanou angličtinu, přizpůsobenou
vývojové úrovni dětí, kterou
Helen Doron Early English je.
Zároveň jsme překročili hranice
a já jsem otevřela a učím 18 kurzů v Rakousku. Jiná kultura, jiné
prostředí podporuje náš mezinárodní status a přeshraniční sdílení
zkušeností je velmi osvěžující a
inovativní pro mě a mé kolegyně“, shrnuje Eva Šmídová, majitelka LC Prostějov.
-bp-

Den otevřených dveří v Denním stacionáři
Dne 6. října 2010 se v denním
stacionáři pro osoby s mentálním postižením, jehož provozovatelem jsou Sociální služby
Prostějov v ulici Pod Kosířem
27, uskuteční den otevřených
dveří.

Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si vnitřní
prostory denního stacionáře.
Bude pro ně také uspořádána
výstava prací klientů, které
vytvořili v rámci pracovně
výtvarných činností v den-

Při dni otevřených dveří si můžete prohlédnout výrobky klientů denního
stacionáře.

ním stacionáři a v keramické
dílně. K vidění budou například užitkové a okrasné předměty z keramiky, přívěsky
na krk, náušnice, kuchyňské
prostírání, malované hedvábné šátky a šály a ručně
vyšívané ubrusy. Bude připraveno drobné občerstvení,
které klienti sami přichystají
v kroužku pečení. Případným
zájemcům o službu v denním
stacionáři poskytnou veškeré
potřebné informace kvalifikovaní pracovníci. Srdečně
zvou pracovníci a klienti
Sociálních služeb Prostějov.
Mgr. Jana Nenálová

Při udělování vysvědčení - diplomů na konci
kurzů pro seniory je vždy veselo.

O kurzy pro seniory pořádané Střední zdravotnickou školou je každoročně obrovský zájem.

Kurzy klíčových kompetencí studentů CMG
Vstupní nebo také seznamovací
kurz nových studentů primy
Cyrilometodějského gymnázia
v Prostějově zahajuje každým
rokem celou šňůru kurzů a
duchovních obnov jednotlivých
tříd. Koncepce a náplň kurzů
klíčových kompetencí vychází
ze ŠVP (školního vzdělávacího
programu) Doopravdy, který
je zaměřen především na osobnostní rozvoj jednotlivce.
Pobytové kurzy se konají ve
školicím středisku Stará Voda
u Bruntálu – malebné chalupě
na kraji vesničky v podhůří
Jeseníků.
Cílem čtyřdenního pobytového
kurzu pro primu, nazvaném „Kdo
jsi?“, je usnadnit dětem vstup
do nového kolektivu, seznámit
se blíže s třídním profesorem
a vyučujícími. Letos poprvé
pomáhaly s programem 2 studentky - animátorky - z vyšších
ročníků, aby se tak starší spolužáci
přiblížili těm nově příchozím.
Aktivity, které jsou pro tento kurz
vybírány, se zaměřují na hry podporující spolupráci ve skupině (
např. postavit stan ve ztížených
podmínkách – část družstva má
zavázané oči a ostatní je musí
navigovat). Také společný výlet
do blízké Karlovy Studánky

Aktivita nazvaná sousoší lidských ctností a neřestí vyžadovala přemýšlení,
tvořivost i pohybové umění
přinesl spoustu zážitků s novými
spolužáky, z kterých se po těch
čtyřech dnech stali i noví a dobří
kamarádi.
Kromě seznamování s lidmi je
náplní kurzu také seznamování
s technikami efektivního studia
tak, aby byl dán malým studentům
praktický návod na zvládání učiva
gymnázia a vyšších nároků na
přípravu.
Kurz pro sekundu nesoucí podtitul „Nejsem sám“ je mezi studenty oblíbený, protože bývá velmi

„akční“.Aktivity jsou zaměřené na
rozvíjení schopnosti spolupráce,
komunikace ve skupině, rozvíjení
vyjadřování emocí a názorů,
rozvíjení fantazie a tvořivosti,
seznámení se s různými rolemi ve
skupině a s lidskými vlastnostmi
pomocí pohybové pantomimy.
Možná odtud dostal kurz od
studentů přídomek - „dramaťák“.
Například aktivita nazvaná
sousoší lidských ctností a neřestí
vyžadovala přemýšlení, tvořivost
i pohybové umění. K zamyšlení

vedlo téma „Osamělost“ s podotázkami k diskuzi: Může se cítit
člověk osamělý uprostřed dalších
lidí? Co může člověk, který se
cítí osamělý, dělat? Nebo téma
předávání informací, zkreslování
a působení reklamy probudilo
v mnohých skryté herecké a
žurnalistické vlohy.
Na závěr pobytu si měli studenti
„sbalit do kufru“, co by si chtěli
z kurzu odvézt. Převažovala spolupráce, respekt, nová přátelství,
apod., a to je potěšitelné zjištění pro
všechny, kdo kurz připravovali.
Další čtyřdenní pobytový kurz
absolvovali studenti kvinty (pro
srovnání 1. ročníku vyššího
gymnázia) a již z jeho názvu
„Kdo jsem“ můžeme vyčíst, že
tentokrát se cílem poznávání
stává student sám. Základem aktivit je porozumění sobě sama,
uvědomění si své pozice ve
skupině, pochopení svých postojů,
získání důvěry ve skupinu. Hlavní
aktivitou je odlévání vlastních sádrových masek a jejich výtvarné
zpracování vycházející z osobnosti každého studenta. Program
byl doplněn o týmové a kontaktní
hry, které podtrhly celkovou spokojenost s kurzem jak ze strany
studentů, tak ze strany pedagogů
a lektorů.
-red-

V Soběsukách skončil první ročník Velké ceny Prostějovska v požárním útoku

Překvapení se nekonalo, hasiči z Nové Dědiny i ženy z Otaslavic prvenství uhájili

PROSTĚJOV - Premiérový ročník Dětkovice, Otaslavice, Krumsín, účastníkem. Čas 24,77 vteřin by ale
seriálu „Velká cena Prostějovska Niva, Vícov, Stražisko a v sobotu 18. špatný... Následně druhé Veselice z
2010“ v požárním útoku je pomalu, června přišly Soběsuky. Právě tam okresu Blansko se sice dostaly svým
ale jistě minulostí. Závěrečné klání vyvrcholil letošní ročník „Velké ceny útokem před Kelčice, ale s časem
se uskutečnilo třetí záříjovou sobotu Prostějovska“. Závody v Soběsukách 20,35 s taktéž nemohl být tým
v Soběsukách, kde tak byli stvrzeni mají dlouholetou tradici, ale od dob spokojen. Třetí Domamyslice
nejen vítězové, ale i další medailisté tehdejší Prostějovské ligy nebylo s vypůjčeným proudařem
obou kategorií. Definitivní tečku za tamní hřiště zařazeno do žádné z Nové Dědiny předvedly
letošním dlouhodobým podnikem soutěže a byl zde pořádán pouze jako právě díky němu dokonce
učiní slavnostní vyhlášení, o jehož pohárový závod s průměrnou účastí. neplatný pokus a to už bylo
dějišti bude rozhodnuto tento Rada Velké ceny Prostějovska ale zřejmé, že nervozita v řadách
čtvrtek 30. září na zasedání Rady Soběsukám přidělila hned závěrečné
jednotlivých seskupení je značná.
VCP v Krumsíně. Na největší klání a všichni byli zvědaví, jak se
A tak se čekalo, kdo předvede
ovace se už ale dnes mohou těšit toho domácí pořadatelé zhostí.
první požární útok, který by stál
muži z Nové Dědiny a hasičky z A po příjezdu na závodiště
za pořádný potlesk. Solidně se
Otaslavic. Oba výběry v posledním čekal týmy šok! Ovšem hodně
zadařilo už Vícovu, který letos
závodu s přehledem uhájily své příjemný... Hasiči ze Soběsuk
zaznamenal obrovské zlepšení.
výsostné postavení na špici a staly totiž ukázali, že jim byla dána
Jeho proudařům se podařilo sundat
se tudíž historicky prvními vítězi důvěra naprosto právem. „Dráha terče v čase 16,19, čímž poskočili
„Velké ceny Prostějovska“, do níž byla oproti předchozím ročníkům na průběžné první místo. Pátý se na
se v roce 2010 zapojil velice solidní srovnaná, vytýčená páskami proti start postavil Krumsín, který přišel na
počet osmatřiceti mužských a vniknutí diváků. Trávník hustý a jemně závodech na Stražisku o svůj závodní
jedenácti ženských družstev! Z nich střižený. Solidní bylo také technické stroj. Zdálo se, že Krumsín se tím
na první místo nakonec dosáhlo zázemí a organizační zajištění, velkou pádem v Soběsukách vůbec neobjeví,
šest týmů mezi hasiči (dvakrát změnou bylo také kvalitní ozvučení,“ ale pomocnou ruku podal extraligový
Nová Dědina, Lipová, Stražisko, chválil organizátory Martin Ošťádal, Plumlov, který jim zapůjčil nejen svoji
Plumlov, jednou Olešnice „X“a na člen rady VCP. Vše tak slibovalo více „smrtku“, ale i posily na postu naběrače
samý závěr Dětkovice „A“) a tři než důstojné zakončení celého seriálu a rozdělovače. S nimi pak Krumsínští
ženské celky (Otaslavice vyhrály letošního ročníku.Atýmy jako by cítily, předvedli parádní útok. Pravý proudař
sedmkrát, dvakrát Lipová a jednou že se v Soběsukách bude konat kvalitní sestřelil terč v nádherném čase
Krumsín). PROSTĚJOVSKÝ soutěž. Na start se totiž postavilo hned 14,83, ale levý odmítl přerušit letošní
Večerník, jakožto mediální partner, pětadvacet týmů mužů a osm žen a krumsínskou mizérii a jeho brutální
celý seriál pravidelně a podrobně ihned po slavnostním nástupu byl cítit prostřik znamenal čas až 17,16 sekund.
sledoval, aby vám postupně přenášel ve vzduchu ten potřebný adrenalin. Šlo Následné týmy Brodku u Konice
zpravodajství ze všech míst, kde se přece o historicky první vítěze nově a Myslejovic předvedly průměrné
stříkalo jako o život. Pochopitelně vzniklé Velké ceny Prostějovska v útoky, domácí Soběsuky pak byly jistě
tak nechybí ani report ze Soběsuk požárním útoku...!
spokojené se svým časem 16,67 s. A
a těšit se můžete i na souhrnné Jako první se na start postavily Kelčice. pak už přišlo to, na co všichni čekali.
ohlédnutí za celým prvním ročníkem Tento tým seriál pravidelně nejezdí, Na svůj požární útok se připravovali
včetně statistického servisu, ovšem v Soběsukách je tradičním „šmoulové“ z Nové Dědiny, vedoucí
rozhovorů s nejvyššími
tým průběžného pořadí
činiteli, či ohlasů nejen z
Velké ceny Prostějovska.
partneři hasičské ligy VC Prostějovska
řad vítězných hasičských
Ten odmítl jakékoliv taktiky,
ekip. Další informace
když předvedl nádherný
můžete tradičně najít také
útok, který zastavil časomíru
na internetových stránkách
na čase 15,25 s, vpravo
www.vcprostejovska.cz .
dokonce 14,52s, což byl
nejlepší sestřik dne! Na
SOBĚSUKY - Vše začalo
dráze propukla obrovská
v první polovině června
radost a oslavy. Bylo nad
v Lipové, následovaly
slunce jasné, že Nová
Čelechovice, Bílovice,
Dědina se stává vítězem

Velké ceny Prostějovska pro rok 2010!
Vzápětí nastoupila Lipová, která si
časem 15,63 vteřin pojistila celkové
druhé místo. Dětkovice měly ještě
šanci na posun v žebříčku a podle
toho zabraly. Čas 15,18 s, vpravo
pak 14,89 s znamenal vítězství v
posledním klání a plný příděl bodů,
který Dětkovickým vynesl čtvrtou
pozici. Loučany následně potom
přerušily sérii skvělých výkonů časem
17,00 s a na start se postavilo Stražisko,
které bojovalo právě o zmíněnou
„bramborovou“ příčku“. Prostřik
pravého proudaře znamenal čas 16,70
s a z jejich pohledu neštěstí bylo na
světě, zůstalo na něj páté místo. Poté se
postavil na start vítěz noční soutěže v
Nivě na 2B, tým Olešnice „X“ z okresu
Olomouc. Čas 17,65 s ovšem znamenal
pád do pole poražených. „Béčko“
Soběsuk se poté neúspěšně snažilo
napodobit své kolegy z prvního týmu,

když zaznamenalo pouze neplatný
pokus. Ptení po velké chybě na sacím
vedení, kdy se nepodařilo nabrat vodu,
skončilo jako poslední tým s časem
34,06 s. Na závěr se představily týmy,
které pravidelně nejezdí na závody
seriálu. Seloutky ani Čelčice nemohly
konkurovat silnějším týmům a tak do
konečného pořadí ještě promluvila
Niva časem 16,25 s a Čelechovice na
Hané časem 16,22 s. Když už se zdálo,
že o všem podstatném je rozhodnuto,
postavili se na start jako předposlední
Bílovice, které dokázaly, že umí a čas
15,41 s je katapultoval na třetí místo
nejen v posledním závodě, ale i v
konečném pořadí VCP. Pravý proudař
dokonce atakoval časem 14,55 s
nejlepší sestřik dne, ale ten nakonec
zůstal Nové Dědině. Soutěž zakončilo
útokem kdysi extraligové družstvo
Hodějic časem 18,72 s.
Soutěž žen probíhala tentokrát

Pořadí 10. závodu VCP „SDH Soběsuky“
MUŽI: 1. Dětkovice „A“ 15,18 sekund, 2. Nová Dědina 15,25, 3. Bílovice
15,41, 4. Lipová „A“ 15,63, 5. Vícov 16,19, 6. Čelechovice na Hané 16,22, 7.
Niva 16,25, 8. Soběsuky „A“ 16,67, 9. Stražisko 16,70, 10. Myslejovice 16,76,
11. Loučany 17,00, 12. Krumsín 17,16, 13. Seloutky 17,33, 14. Lipová „B“
17,47, 15. Olešnice „X“ 17,65, 16. Brodek u Konice 18,71, 17. Hodějice 18,72,
18. Dětkovice „B“ 18,88, 19. Veselice 20,35, 20. Čelčice 20,69, 21. Kelčice 24,77,
22. Ptení 34,06, 23. Domamyslice, Soběsuky „Grewismani“, Horní Štěpánov
neklasifikováni
ŽENY: 1. Otaslavice 18,13, 2. Dětkovice 18,78, 3. Krumsín 18,84, 4. Hodějice
19,98, 5. Soběsuky 20,33, 6. Stražisko 23,91, 7. Lipová 24,49, 6. Seloutky 47,67
KONEČNÉ POŘADÍ VELKÉ CENY PROSTĚJOVSKA 2010:
MUŽI: 1. Nová Dědina 146 bodů, 2. Lipová „A“ 128, 3. Bílovice 119, 4.
Dětkovice „A“ 99, 5. Stražisko 96, 6. Vícov 90, 7. Loučany 71, 8. Krumsín 66, 9.
Niva 65, 10. Soběsuky 56, 11. Čelechovice na Hané 43, 12. Brodek u Konice 29,
13. Horní Poříčí 26, 14. Horní Štěpánov, 15. Olešnice „X“ oba 23, 16. Dětkovice
„B“ 22, 17. Domamyslice 17, 18. Ptení 15, 19. Seloutky 14, 20. Břevenec, 21.
Pamětice, 22. Myslejovice všichni 10, 23. Benkov 9, 24. Cholina, 25. Plinkout,
26. Určice všichni 8, 27. Drnovice 7, 28. Čelčice 6, 29. Maršovice, Kelčice,
Plumlov, Lipová „B“, Hrochov, Haňovice, Ostrov u Macochy, Hodějice, Veselice
a Soběsuky „B“ nebodovali
ŽENY: 1. Otaslavice 76, 2. Krumsín 67, 3. Dětkovice 66, 4. Lipová 44, 5.
Soběsuky 35, 6. Stražisko 11, 7. Seloutky 7, 8. Hodějice 4, 9. Ostrov u Macochy,
Drahany a Otinoves nebodovaly.
-pk-

souběžně s kláním mužů. Vzhledem ke
stejné délce trati byly mužské a ženské
týmy zamíchané. Jako první z děvčat se
postavil na start Krumsín, který ztrácel
pět bodů na vedoucí Otaslavice. Bez
tréninku střihly holky s plumlovskou
mašinou čas 18,84 s, vlevo byl terč
sražen v čase 18,35 s. Otaslavice
měly část týmu na Mistrovství ČR v
požárním sportu v Praze na Julisce a
tudíž řešily před posledním závodem
náhradu. A to se nakonec jejich kouči
povedlo. Holky z Otaslavic mohly
po útoku zvednout ruce nad hlavu
a začít slavit. Čas 18,13 s znamenal
nakonec nejen první místo v závodě.
Ženy Otaslavic se staly premiérovými
vítězkami Velké ceny Prostějovska
v kategorii žen pro rok 2010!! A je
nutné říct, že naprosto zaslouženě.
Lipová svůj útok pokazila a čas 24,49
s byl daleko za hranicí možností tohoto
týmu. Ovšem Dětkovice se rozhodly
ještě zamíchat pořadím a časem 18,72
s se dostaly na druhé místo mezi
Otaslavice a Krumsín. Na posun v
celkovém pořadí to už ale nestačilo.
Týmy Hodějic, Soběsuk, Stražiska a
Seloutek se již dívaly na první tři časy
s velkým odstupem.
Pro úspěšné týmy byly připraveny
krásné ceny a v kombinaci se slunečným
počasímtakvSoběsukáchproběhlzávod
hodný vrcholu Velké ceny Prostějovska.
„Tamní pořadatelé sklidili pochvalu od
týmů již na místě a mně nezbývá, než se

přidat. Po skončení soutěže se ještě za
bujarého veselí konala dodatková soutěž
s dvanáctkou mašinou, tedy zásahovým
strojem bez úprav pro závody pro ty,
kterým se ještě nechtělo domů. Celkově
to bylo skutečně moc vydařené,“ mnul si
ruce spokojeností člen rady VCP Martin
Oštádal.
Ve čtvrtek 30. září 2010 se v Krumsíně
od 18:00 hodin koná zasedání rady
Velké ceny Prostějovska v požárním
útoku. Na programu jednání bude
slavnostní vyhlášení letošního
ročníku (termín, místo, finanční
a věcné ceny), předběžné termíny
závodů pro rok 2010, hodnocení
letošního ročníku VCP, termín Valné
hromady. Účast všech zástupců rady
VCP nutná!
-pkPatron Velké ceny
Prostějovska v požárním
útoku v kategorii mužů

Patronka Velké ceny
Prostějovska v požárním
útoku v kategorii žen

RADOST VÍTĚZŮ. Z celkového vítězství v seriálu Velké ceny Prostějovska se
staly hasičky z Otaslavic (na snímku vpravo) a mužský výběr Nové Dědiny.
Foto: www.sdhvicov.cz

Kultura & zábava

27. září 2010

* 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.
Pěkné břicho + pevný zadek +
zdravá záda - ukázková hodina
ZDARMA! Hodina je vhodná i
pro začátečníky a dříve narozené.
KDY: středa 6.10.2010 od 18:30
hod. KDE: v REMI, Českobratrská 13. Případné dotazy: na tel.
603 819 032.
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
Poslední volná místa v odpoledním kroužku pro děti - Hrátky s
pohádkou (dramaticko-výtvarný

KUPÓN č. 38
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

kroužek pro děti 3-5 let) - zahájení 30.9.
Připravujeme podzimní burzu
oblečení a obuvi - 4.10. - 7.10.
Kdo chce prodávat na burze, musí si osobně vyzvednout pořadové
číslo na pracovištích MC.
Kurz předporodní přípravy od
12.10 - přihlášky už nyní.
Kreativní večer pro dospělé - plstění vlny 13.10. - přihlášky už
nyní. 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.
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.
Výstava obrazů RNDr. Jitky
BRŮNOVÉ – LACHMANN –

SVĚTLO NESE INFORMACI,
v Galerii S, SOU obchodní, Ed.
Husserla 1, PV. Výstava potrvá
do konce října.
Drakiáda v Křenůvkách v sobotu 2. října 2010 od 14.00 hod.
na hřišti u kulturního domu. Akce
se uskuteční za každého počasí.
Zajímavé soutěže, pěkné ceny.
Církev československá husitská a
Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově Vás zve na
besedu: „Radosti a strasti překladatele Bible“, přednáší: Mgr.
Michal KRCHŇÁK - redaktor a
člen překladatelské skupiny BIBLE, Český studijní překlad 2009,
ve středu 20.října 2010 v 17.00
hodin v přednáškovém sále fary
Církve československé husitské,
Demelova 1, Prostějov (za Priorem). Srdečně zvou pořadatelé
Přijměte pozvání na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé
„Slavnost světla“ dne 7.10.2010
v 18.00 hod. v Husově sboru v
PV. Letos nás navštíví také br.
Wojtek z Taizé.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
27.9. pondělí - od 14.30 hod. Rehabilitační cvičení pro zlepšení
tělesné kondice a zraku
29.9. středa - od 9.00 hod. Kurz
anglického jazyka
30.9. čtvrtek – od 9.00 do 14.00
hod. Pletení z pedigu pro těžce
zrakově postižené a nevidomé
30.9. čtvrtek - od 11.00 do 16.00
hod. Zájmový klub
1.10. pátek – Výlet - procházka z
Alojzova do Domamyslic. Odjezd z PV busem do Alojzova v
9.30 hod. ze stan. č.12 od Alberta.
Předpokládaná délka trasy – asi 6
km.
1.10. pátek – od 7.00 do 8.00 hod.
Relaxační plavání

Český svaz ochránců přírody –
Ekocentrum Iris:
Vycházka pro veřejnost - Expedice Hloučela I. - úterý 28. září
(státní svátek). Odjezd autobusovou linkou do Lipové v 7.45 hod.
z aut. nádraží
Akce pro pedagogy - Setkání koordinátorů EVVO - 29. září od
8.00 hod. v Ekocentru Iris na Husově nám. 67
Exkurze pro veřejnost - Den
zvířat - sobota 2. října - odjezd
vlastním autobusem z Joštova
nám. v 8 hod. Exkurze do ZOO
Olomouc, katedrály na Svatém
Kopečku a vycházka na Kartouzku, zříceninu kartuziánského
kláštera v Dolanech.Nutno se
přihlásit do 30. září na
iris@iris.cz nebo telefonicky 582
338 278, 603 298 039.
Klub Diochi PV zve srdečně na
pokračování úspěšné před-

nášky bioterapeuta pana Vladimíra ĎURINY, která se bude
konat ve čtvrtek 21.10.2010 v relaxačním a terapeutickém centru
Reset, paní Markové (budova
KaSC, Komenského 10, PV). Po
přednášce bude následovat diagnostika zdravotního stavu
ZDARMA spojená s poradnou.
Na místě bude možné zakoupit
bylinné výrobky firmy Diochi.
Koncert duchovní hudby ve
středu 6. října 2010 v 18.00 hod. v
chrámu Povýšení sv. Kříže v PV.
Vystoupí Vieroslava Otrubová –
soprán a Ondřej Mucha – varhany. Přejeme krásný duchovní
zážitek!
AQUA ZUMBA – každý čtvrtek
od 16.00 – 17.00 hod. v Městských lázních, zahájení 7. října Fit klub Linie, tel.: 608 881 704.

AUSTRÁLIE křížem krážem

Austrálie je sice malým kontinentem, ale zároveň i ohromně
velikou zemí! Je zemí úžasných
protikladů s nepředstavitelným
množstvím přírodních krás. Na
jihu se od moře zdvihají vysoké
hory – v zimě pokryté sněhem,
v severní části se táhne tropické
pobřeží s kokosovými palmami
a korálovými útesy.
Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou procestovali během
tří měsíců Austrálii do těch nejzazších koutů. Bez vozidla by však
cesta nebyla myslitelná. Po zkušenostech z Nového Zélandu si zapůjčili kempr – obytný vůz, tím nebyli nuceni den co den hledat tábořiště
pro stany a vždy měli po ruce výzbroj pro nejrůznější aktivity.
Pro Leoše Šimánka to nebyla první cesta k protinožcům, o to více
byl překvapen, kolik dalších
přírodních unikátů Země se mu

Správná odpověď z č. 36: Na snímku je budova na ulici Komenského. Vylosovaným výhercem se stává
paní Petra Mandlová, Pod Kosířem 40, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 5. října 2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 11. října
2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA
37, TEL: 582 346 300

při tomto putování podařilo poznat!
Novou live - diashow doplňuje
vydání stejnojmenné fotografické knihy – AUSTRÁLIE:
Křížem krážem, kterou vydal
Leoš Šimánek v nakladatelství
ACTION-PRESS jako svoji šestnáctou publikaci.
Více o autorovi a jeho knihách najdete na internetových stránkách:
www.leossimanek.cz
LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ
VELKOPLOŠNOU PANORAMATICKOU LIVE-DIASHOW
SE SEDMI PROJEKTORY PROSTĚJOV (Út) 5.10., 15.30
a 19.30 hod., Městské divadlo,
Vojáčkovo nám. 1
Předprodej: Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1, tel.: 582 333 390;
Informační služba, nám. T. G.
Masaryka 12-14, tel.: 582 329
722; Regionální informační centrum, Pernštýnské nám. 8
(zámek), tel.: 582 329 723.
Chcete vyhrát vstupenku na
prostějovskou live-diashow?
Pak do redakce na známé kontakty zašlete odpověď na otázku:
Kolik publikací z cest vydal
Leoš Šimánek? Na vaše odpovědi čekáme do pátku 1. října, jméno výherce přineseme v příštím
čísle.
-redApollo
13
Apollo
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Pondělí 27. září:
22.00 Tarabass club Night
Pátek 1. října:
20.00 BLACK MUSIC FOR
LISTENERS vol.1
Sobota 2. října:
20.00 SKA & ROCK NIGHT
Simetrix
Simetrix
Pátek 1. října:
DJ Aleš Drapač (Doctor)
Sobota 2. října:
DJ Mark

13

Kino Metro 70
Pondělí 27. září:
14.00 Pohádka o putování
SSSR/ČR/Rum
17.30 Dopisy pro Julii
Americká romantická
road movie
20.00 Agora
Americký historický film
Úterý28. září:
17.30 Dopisy pro Julii
20.00 Agora
Středa 29. září:
17.30 Dopisy pro Julii
20.00 Agora
Čtvrtek 30. září:
17.30 Kouzelná chůva a Velký
třesk
Britský rodinný film
20.00 Útěk
Francouzské filmové
drama
Pátek 1. října:
15.30 Kouzelná chůva a Velký
třesk
17.30 Vrahouni
Americká komedie
20.00 Útěk
Sobota 2. října:
15.00 Kouzelná chůva a Velký
třesk
17.30 Vrahouni
20.00 Útěk
Neděle 3. října:
15.00 Kouzelná chůva a Velký
třesk
17.30 Vrahouni
20.00 Útěk
Kinoklub
DUHA
kinoklub
DUHA
Pátek 1. října:
17.00 Počátek
Americké sci-fi
20.00 Počátek
Středa 29. září:
15.00 Alenka v Říši divů
USA
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 1. října:
20.00 Robin Hood
Dobrodružný film
Klub
DUHA klub DUHA
Kulturní
Do středy 29. září:
Stanislav KAŠPAR – obrazy
Do středy 29. září:
Prostějovsko v kresbách ze sbírky
Josefa Dolívky
Městské
divadlo
Městské
divadlo
Středa 29. září:
19.00 JULIE, TY JSI
KOUZELNÁ
Divadlo na Fidlovačce
Praha
19.00 SLAVNOSTNÍ
KONCERT ke 100. výročí
narození Vladimíra
Ambrose
Pořádá ZUŠ Prostějov
přednáškový sál

Berani - 21.3.-20.4. Lidem okolo říkejte jen to, co musíte. Nesvěřujte se nikomu se svým tajemstvím, mohlo by vás to vzápětí mrzet. Během víkendu si užijete hodně srandy, budete středem pozornosti.
Býci - 21.4.-21.5. Máte jedinečnou šanci k zbohatnutí. Když ne
tento týden, tak už nikdy! Musíte si ovšem už konečně uvědomit, že štěstí je třeba jít naproti a nestát jen s nataženou rukou.
Blíženci - 22.5.-21.6. Dostanete se do sporu s člověkem, o
kterém jste si mysleli, že se s ním v životě hádat nebudete. Jenomže okolo určitého problému jste oba chodili po špičkách,
nyní vše exploduje.
Raci - 22.6.-22.7. Budete mít štěstí na lidi, kterými se v nejbližších dnech obklopíte. Bude vám s nimi dobře, ale přece jen k
jedné rozmíšce dojde. Někdo se vám bude pohodu snažit zkazit.
Lvi - 23.7.-23.8. Přijdete na obrovský malér, do něhož se dostane váš kolega a zároveň kamarád. Budete na vážkách, zda to
ohlásit šéfovi nebo přítele podržet a pomlčet o tom. Je to jen na
vás.
Panny - 24.8.-23.9. Jste až moc upřímní a to se dneska nenosí.
Přes vaše moc otevřená ústa nyní dostanete facku, protože hned
několika lidem se vaše řeči nebudou líbit. Buďte proto ve střehu.
Váhy - 24.9.-23.10. Nemáte se čeho bát, týden uběhne jako voda a bez jakýchkoliv problémů. Možná jen vaše děti budou trochu zlobit, ale jejich malicherné prohřešky snadnou rozsoudíte.
Štíři - 24.10.-22.11. I kdybyste se rozkrájeli, žádné úspěchy v
práci ani doma slavit nebudete. Bohužel, na co v nejbližších
dnech sáhnete, to zkazíte. Máte ale snahu, což aspoň pár lidí
ocení.
Střelci - 23.11.-21.12. Budete postaveni před problém a bude
od vás očekáváno rychlé rozhodnutí. Bude to hodně těžké, jestliže se rozhodnete špatně, může hodně utrpět váš milostný život.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Obdržíte lukrativní nabídku, ale
musíte se rozhodnout, zda kvůli ní změníte zaměstnání. Hrozí i
to, že se budete muset stěhovat. Jsou ale pro vás peníze tím nejdůležitějším?
Vodnáři - 21.1.-19.2. Máte hodně rozpolcenou osobnost. Musíte si rychle ujasnit, za jaký provaz a s kým táhnete. Jinak se v
zaměstnání kroťte, od tohoto týdne tady platí zákaz líbání s kolegy!
Ryby - 20.2.-20.3. Pohodový týden naruší jen vzteklý pohled na
bankovní konto. Budete se tedy muset uskromnit, odvolejte
také plánovanou dovolenou. Příští týden bude líp, musíte tomu
věřit.

27. září 2010

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

Večerníkovské
Sportovní

Fridrich: „Bereme jedině postup!
PROSTĚJOV - Cesta
do základní skupiny
EuroChallenge vede pro
basketbalisty Prostějova
přes slovinské Domžale.
Prostějovští Orli vstoupí již
tuto středu na půdě tohoto
celku do nové sezony, v níž
by rádi nejen obhájili finále
Mattoni NBL, ale rovněž se
prosadili na evropské scéně.
Důležitý krok k tomu musí
učinit právě za dva dny.
„Postup do základní skupiny
z tohoto předkola je jedním
ze dvou hlavních cílů celé
sezony. Je sice nepříjemné,
že prakticky nejdůležitější
dvojzápas ročníku nás čeká
hned na jeho úvod, ale takto
je to nestavené. Mužstvo mělo
vytvořeno veškeré podmínky
pro to, aby bylo dobře
připraveno,“ sdělil Večerníku
Petr Fridrich, generální
manažer prostějovských
Orlů.
Do Slovinska se dvanáctka
hráčů vydává již dnes v poledne,
ve středu ráno pak za nimi
pojedou i jejich fanoušci, neboť
fan-klub ve spolupráci s BK
Prostějov připravil autobusový
zájezd, který je již do
posledního místečka zaplněn!
„Jsme rádi, že u toho budou

MENU
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SKVĚLÁ ZPRÁVA: Boxeři vybrakovali mistra!
Tým BC DTJ

PROSTĚJOV - Famózní start mají za sebou boxeři Prostějova. Svěřenci trenéra Radoslava Křížka dokázali zvítězit na půdě
úřadujících mistrů České republiky Ústí nad Labem, když tamní tým SKP Sever překvapivě zdolali 12:6! K nečekanému
triumfu přispěly i dvě posily - exústecký Chromý a Šakaldajev z Ćeských Budějovic. Ostravského Špringla nepustila do zápasu
nemoc. Trenéru Křížkovi scházel také zraněný Vít Král a pochopitelně už kouč nemohl počítat ani s Balogem, Polakovičem,
Balaszem a maďarskými či slovenskými legionáři. Přesto se v obměněném složení dočkal výhry prvních dvou bodů, které
mohou být pro Hanáky notným vykročením za titulem! „Jeli jsme tam s cílem uboxovat co nejvíce bodů, s vítězstvím jsme
nepočítali,“ přiznal Křížek. O to větší radost ale v táboře Prostějova panovala. „Bylo to moc pěkné, všichni kluci zaslouží
absolutorium a klobou dolů. Parádní zápas,“ zářil včera večer po návratu ze severních Čech lodivod. Vrcholem nedělního klání
bylo k.o. V podání Bosého, který doslova sundal Svobodu! Rozhodčí sice utkání označili jako vzdané domácím borcem, všichni
ale věděli své... Ve druhém utkání úvodního kola Extraligy ČR zvítězily České Budějovice v Ostravě taktéž 12:6.
Výsledky jednotlivých utkání: do 54 kg: Wuong – Chromý 0:2 na body, do 56 kg: Kovalenko – Šakaldajev 2:0 na body, do 60
kg: Šerban – Huliyev 2:0 na body, do 64 kg: Chládek bez boje – 2:0, do 59 kg: Svoboda – Bosý 0:2 vzdáním ve 2. kole, do 75
kg: Bezvoda – Hejl 2:0 na body, do 81 kg: Marko – Besaljan 0:2 vzdáním v 1. kole, do 91 kg: Helešic – Novotný 0:2 na body,
nad 91 kg Musil bez boje – 0:2.
Podrobnější reportáž z utkání a další informace najdete v příštím Večerníku. -pk-

vyhrál
v extraligové
premiéře
na půdě Ústí
nad Labem

„Jsem rád, že už nejsme bráni za outsidera soutěže. Kandidáti
na postup ale také nejsme,“ říká šéf nových Jestřábů Michal Tomiga

DTJ PROSTĚJOV - ODDÍL MLÁDEŽE
POŘÁDÁ
TURNAJ MĚSTA PROSTĚJOVA
MLÁDEŽE A MUŽŮ
V BOXU
pod záštitou
MIROSLAVA PIŠŤÁKA,
místostarosty města Prostějova
a
ALOISE MAČÁKA,
náměstka hejtmana Olomouckého kraje
DNE 2. ŘÍJNA 2010
V SOKOLOVNĚ OD 10:00 HODIN
VSTUP ZDARMA

Plumlov zahajuje sezonu
PROSTĚJOV – Jeden přípravný zápas a šup na to. Poté, co obnovený
tým HC Grewis Plumlov, který má v letošním ročníku fungovat jako
záloha prostějovských Jestřábů, odehrál utkání v Uherském Ostrohu,
čeká na svěřence trenéra Martin Dufka vstup do nového soutěžního
ročníku Krajské ligy Olomouckého a Zlínského kraje. V úvodním
kole této soutěže čeká na hokejisty Plumlova souboj na ledě Velkého
Meziříčí, kde se představí již tuto sobotu 2. října. V dalším dějství má
„béčko“ Prostějova volný los, ve třetím pak opět zajíždí ven, a to do
Uherského Brodu, aby se poprvé na ledě Víceúčelové haly-ZS v neděli
17. října proti nováčkovi soutěže, týmu Brumov-Bylnice. Představení
kádru a seznámení s cíli tohoto celku včetně rozhovorů s předsedou
oddílu Petrem Muzikantem a koučem Martinem Dufkem najdete v
některém z příštích dvou čísel Večerníku.
PŘÍPRAVA: Hokej Uherský Ostroh - HC Grewis Plumlov 5 : 4 (3:1;
1:1; 1:2)
Branky: Řehulka 2 , Kučera, Žilka. Sestava: Plánička (30. Hruban) –
Plzák - Kutmon - Řehulka - Skácel - L. - Berčák - Finkes - Stejskal
- Kučera I. - Skácel J. - Skácel L. - Rek - Spáčil - Stejskal P. – Žilka
– Matoška; Trenér: Dufek Martin
-pk-

PROSTĚJOV – Jeho tým vede
po šesti kolech tabulku východní
skupiny druhé ligy, což ještě
před dvěma měsíci nečekal
nikdo ani v tom nejbláznivějším
snu. Sám předseda a manažer
nově založeného oddílu však
zůstává nohama hodně pevně
na zemi a děkuje všem svým
spolupracovníkům za parádní
rozjezd. „Po něm se nám bude všem
lépe pracovat,“ říká Michal Tomiga,
který PROSTĚJOVSKÉMU
Večerníku včera odpověděl na
několik otázek.
* Vstup do sezony se „A“-týmu
vydařil na jedničku. Přestože jste
vyhlásil cíl - hlavně se zachránit,
mužstvo v šesti kolech neprohrálo
a vede druholigovou tabulku. Jste
zaskočen postavením Zacharova
souboru?
„Nemůžu říct zaskočen, ale mile
překvapen. Je pravda,že jsme skládali
tým,aby si vyhovoval. Mám na mysli

PROSTĚJOV - Jaké cíle má prostějovský volejbal v soutěžním ročníku 2010/11? Podaří se mu naplnit
tradičně smělé ambice? A jak je na
tom klub finančně? Nejen na tahle
témata se v rámci předsezonní tiskové konference VK Modřanská
Prostějov rozhovořili ve čtvrtek
nejvyšší oddíloví představitelé,
kteří s sebou před zástupce médií
přivedli i jednu z posil. Pár před
startem nové sezony panovala pohodová atmosféra, aktéři dokonce

VOLEJBAL:

LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - 7. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - HC BOBŘI
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ÚTERÝ 28. 9. 2010 17:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
LOKOMOTIV BAKU (Ázerbájdžán)
ÚTERÝ 28. 9. 2010 17:00 HODIN
Městská hala-Sportcentrum DDM

i několikrát na sebe vzájemně zavtipkovali. Podrobné informace a
rozhovory se všemi činiteli připravujeme do již tradiční speciální volejbalové přílohy, na jejímž vydání
se už pracuje. Pro dnešek jen několik základních názorů.
Šéf prostějovského volejbalu Petr
Chytil pouze zopakoval již dříve
známé cíle, které jsou v podání VK
Modřanská opět ty nejvyšší. „Nejbližší
rok pro nás bude opět velmi těžký, protože chceme obhájit všechny tři trofe-

KLÁNÍ MLÁDEŽE A MUŽŮ
pod záštitou M. Pišťáka a A. Mačáka
TURNAJ MĚSTA PROSTĚJOVA
SOBOTA 2. 10. 2010 10:00 HODIN
sokolovna, Skálovo nám.
m Více najdete
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boje na zelených trávnících aneb

celkové atmosféry v klubu. Já osobně
se hokeji věnuji naplno. Denně jsem na
zimáku a jsem připraven řešit problémy,
které přináší každodenní život.“
* A další kategorie?
„Povedený start seniorů má pozitivní
vliv na ostatní týmy na juniorku,
dorost a další mládežnická mužstva.
Jednak mají mládežníci zase své
vzory a začínáme mít příliv nových
hráčů, kteří mají zájem v našem klubu
hrát.“
* Je jasné, že na stadionu se usadila
spokojenost. Dá se najít něco, co se
nezdařilo podle vašich představ?
„Určitě! Tady je tolik práce ,která se za
minulá léta neřešili a teď vyplouvají
na povrch. Ať je to v otázce prezentace
klubu na veřejnosti, práce s mládeží,
nábory a tak dále.“
* Jak vypadá situace kolem hráčského
kádru, chystá se nějaká jeho korekce?
„Ne, myslím že tým jede a dělat změny
by bylo špatné. Pokud budu doplňovat
tým,tak pouze z důvodu nemoci.“
* Hodně diskutovaným jménem

na straně

je a k tomu zopakovat postup v Lize
mistryň, kde máme i tentokrát hodně
těžkou až krutou skupinu. Tento fakt
vychází z nízkého pohárového koeficientu České republiky, kvůli čemuž
se do Champions League dostáváme
jen díky divoké kartě a potom nás logicky losují z nejslabšího výkonnostního koše. Na špičkové soupeře tedy
musíme být automaticky připraveni a
už dopředu s nimi počítat, takový je
náš osud. Já věřím, že se s tím družstvo popere a do play off znovu pro-

VOLEJBAL:

poslední doby se stal Radek Meidl,
jehož příchod vzbudil počáteční nevoli
u prostějovského „kotle“. Jak byste
tuto situaci okomentoval a věříte, že
se situace kolem tohoto hráče zlepší?
„Musím se Radka zastat. Jeho
výrok se vztahuje k době, kdy byl
klub v rukách jiného majitele. Po
změně vedení klubu mě Radek sám
kontaktoval, jestli by v Prostějově
mohl hrát. Doufám, že fanoušci budou
podporovat tým bez výjimky. Radek
má podepsanou smlouvu do konce
sezony a pokud by dostal zajímavou
zahraniční nabídku,tak odejde
nejdříve až 1. ledna 2011.“
* Na tribunách se také hojně probírá
skutečnost,žedoyenprostějovskéobrany
Petr „Pupa“ Doseděl hrává povětšinou
za rozhodnutého stavu a leckdo z
příznivců se tomu podivuje. Jaké jsou
vaše plány s tímto zkušeným zadákem?
„Petr se projevil jako stoprocentní
profesionál. Je vidět,že dozrál jako
člověk i jako hráč. Nesouhlasím s
vámi ,že naskakuje za rozhodnutého
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klouzne,“ uvedl Chytil. Národní mistryně ČR čeká i jedna velká novinka.
„Vynecháváme základní část extraligy
a místo toho premiérově absolvujeme
Středoevropskou ligu. Tahle soutěž je
pro nás nemalou výzvou, určitě v ní
chceme uspět postupem do závěrečného Final Four. Tím bychom Prostějov
i celý region opět zviditelnili až za hranicemi státu, v tomto případě ve středu
starého kontinentu. Co se národních
soutěží týká, hodláme v nich bezezbytku splnit roli favorita,“ zdůraznil

MALÁ KOPANÁ

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
AZERAIL BAKU (Ázerbájdžán)
STŘEDA 29. 9. 2010 17:00 HODIN
Městská hala-Sportcentrum DDM

BOX

2. ROČNÍK TURNAJE PŘÍPRAVEK
„O POHÁR STAROSTY MĚSTA PROSTĚJOVA“
SOBOTA 2. 10. 2010 9:00 HODIN
fotbalový areál v Čechovicích

Více najdete
na straně

výkonnostní stránku, ale i stránku
charakterovou.“
* Podařilo se?
„Nechci to zakřiknout, ale v týmu
je vynikající nálada, kluci vytvořili
perfektní partu. Je vidět změna
v klubu, změna v přístupu k tréninkům
i k utkání. Diváci určitě ocení nasazení
s jakým kluci hrají.“
* Co považujete za zásadní změnu
z pozice vedení klubu oproti
předchozím rokům?
„Myslím si, že je to otevřenost
vůči rodičům, hráčům, k médiím,
k veřejnosti, k fanouškům. Když jsem
klub přebíral, tak jsme si otevřenost
stanovil jako svou prioritu. Svým
způsobem mě na ni navedl Jiří
Pospíšil, který znal předchozí klubová
léta a poradil mi, abych s otevřeností
neotálel. Děkuji mu, zatím vidím, že
nám to přináší své ovoce.“
* Jak byste se vůbec ohlédl za
úvodním obdobím nového ročníku?
Jsem rád, že nám start v seniorské části
vyšel na výbornou, radost mám i z

výsledku. Máme spolu dohodu,že
bude připraven zaskočit kdykoliv za
jakéhokoliv stavu a on to plní. Petr se
připravuje na každý zápas a jeho práce v
zákulisí, kdy opravdu probírá s mladými
hráči všechny herní varianty je opravdu
vynikající.“
* Jak vypadá situace kolem dalšího
obránce Stříteského, jemuž má vypršet
hostování na konci tohoto měsíce.
Je dohodnuto jeho pokračování u
Jestřábů?
„Karel je obránce,který odvádí
vynikající práci. Jeho setrvání
v týmu je otázkou dalších jednání.
V tuto chvíli nemůžu předjímat.“
* Před startem sezony jste se také
nechal slyšet, že dojednáváte několik
střídavých startů a sháníte také
jednoho obránce. Je v tomto směru
něco nového?
„Ano,máme v hledáčku několik hráčů
na střídavé starty,ale jak jsem říkal,jen
pokud budou hráči v základu nemocní
nebo bude krize,tak je povoláme.“
(Dokončení na str. 24)

Prostějovský ženský volejbal obměnil tým a zkusí si Středoevroskou ligu

LEDNÍ HOKEJ:

FOTBAL

naši příznivci. Jejich podporu
budeme potřebovat,“ vzkazuje
Fridrich. Podle jeho slov je
hráčský kádr Orlů nažhaven,
udělat maximum pro úspěch.
S týmem již ovšem necestuje
Vojtěch Bratčenkov, který se
po vážném zranění odchází
rozehrát do Svitav, kde bude v
tomto ročníku hostovat. „Tento
transfer je již uzavřen,“ potvrdil
Petr Fridrich. „Mužstvo bude
v Domžale poprvé trénovat v
úterý dopoledne, druhý trénink
absolvuje ve stejný den v době
zápasu. Ve středu pak na tým
čeká klasický předzápasový
trénink,“ prozradil něco z
harmonogramu generální
manažer.. „Podstatné je to, co
se odehraje ve středu. Musíme
být přichystaní na sto procent
a uvidíme. Je dobře, že v týmu
panuje výborná nálada, ale
my musíme zůstat na zemi a
koncentrovaní,“ uvedl zase
Peter Bálint, hlavní kouč Orlů.
Odveta předkola třetího
nejvýše postaveného poháru v
Evropě je na programu o týden
později, tj. ve středu 6. října
v Prostějově a vysílat ji bude
přímým přenosem kanál ČT
SPORT. Ze Slovinska bohužel
žádný přenos hlášen není.
-pk-

OKRESNÍ LIGY ČSRS 2010/2011
TURNAJE 2. a 3. LIGY MUŽŮ a LIGY ŽÁKŮ
SOBOTA 2. 10. 2010 8:00 HODIN
Laškov - Čehovice - Čelčice - Kralice na Hané

HÁZENÁ

NOHEJBAL

1. LIGA MUŽŮ - 2. KOLO
TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
TJ SOKOL OSTRAVA
NEDĚLE 3. 10. 2010 10:30 HODIN
hala ZŠ a RG, Studentská ul

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA
- FINÁLE PLAY OFF; 1. ZÁPAS
TJ SOKOL I PROSTĚJOV
SK KOTLÁŘKA PRAHA
NEDĚLE 3. 10. 2010 12:00 HODIN
kurt u sokolovny, Skálovo nám.

KAM ZA F TBALEM

MS DIVIZE, sk. „D“ - 9. KOLO
TJ SOKOL KONICE
FS NAPAJEDLA
SOBOTA 2. 10. 2010 15:30 HODIN
fotb. areál „Pod Kučerákem“ v Konici

PŘEBOR OL. KFS - 9. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FC ŽELATOVICE
SOBOTA 2. 10. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Kralicích na Hané

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 9. KOLO
SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
FK BRODEK U PŘEROVA
SOBOTA 2. 10. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Klenovicích n.H.

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 9. KOLO
SOKOL ČECHOVICE
SK SLATINICE
NEDĚLE 3. 10. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 9. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
HANÁ NEZAMYSLICE
SOBOTA 2. 10. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 9. KOLO
SOKOL KONICE „B“
SOKOL VRAHOVICE
NEDĚLE 3. 10. 2010 15:30 HODIN
fotb. areál „Pod Kučerákem“ v Konici

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 9. KOLO
SOKOL PIVÍN
SOKOL HUSTOPEČE N. BEČVOU
NEDĚLE 3. 10. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Pivíně

PŘEBOR OFS-II. tř. PV - 1. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ „B“
SOKOL VRCHOSLAVICE
ÚTERÝ 28. 9. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Kralicích na Hané

PŘEBOR OFS-II. tř. PV - 9. KOLO
FC HVOZD
SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA
SOBOTA 2. 10. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál ve Hvozdu

III. TŘÍDA OFS PV - 9. KOLO
SK HANÁ PROSTĚJOV „B“
SOKOL TIŠTÍN
NEDĚLE 3. 10. 2010 15:30 HODIN
fotb. areál SCM, Za Místním nádr.

III. TŘÍDA OFS PV - 9. KOLO
SOKOL VÍCOV
SOKOL HORNÍ ŠTĚPÁNOV
NEDĚLE 3. 10. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál ve Vícově

IV. tř., sk. „A“ OFS PV - 9. KOLO
TJ SOKOL ZDĚTÍN „B“
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV „B“
SOBOTA 2. 10. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál ve Zdětíně

IV. tř., sk. „B“ OFS PV - 9. KOLO
1.SK PROSTĚJOV
SOKOL OTASLAVICE „B“
SOBOTA 2. 10. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Mostkovicích

MS DIVIZE ŽEN, sk. „C“ - 7. KOLO
JISKRA BRODEK U KONICE
SOKOL KOTVRDOVICE
SOBOTA 2. 10. 2010 15:30 HODIN
fotbalový areál v Brodku u Konice

Chytil s tím, že doufá v zachování
přízně ze strany diváků. „Snad budou
fanoušci zase chodit v hojném počtu.
Nabízíme jim zajímavý příběh v podobě vstupu do Středoevropské ligy,
vedle toho špičkové duely Champions
League a na závěr extraligové play
off.“
Spojenectví úsp ěšné firmy a prostějovského volejbalu následně potvrdil Tomáš Medek, generální ředitel
Modřanské potrubní a.s.. „Modřanská
potrubní začíná už čtvrtou sezonu
své spolupráce s VK, z toho druhým
rokem bude coby titulární sponzor v
názvu klubu. Moc mě těší, že právě
minulý ročník hraný již pod naší hlavičkou byl tolik úspěšný. Tento posun
jsem vnímal a nadále vnímám maximálně pozitivně. Například každé pondělí, když jsem přijel do práce, tak už
většina zaměstnanců věděla, jak jsme
hráli – my, nikoliv oni. Tahle podstatná
změna ve vnímání VK Modřanská mě
skutečně potěšila,“ zmínil T. Medek.
Pak dodal: „Vím, že stanovené mety
jsou hodně náročné. Tím víc se však na
letošní sezonu těším a skutečně věřím,
že i takto vysoké cíle jsou splnitelné.“
Se složením hráčského kádru pro soutěžní ročník 2010/2011 vyjádřil zase
spokojenost hlavní trenér Miroslav
Čada. „Jsem rád, že se nám podařilo zajistit tak kvalitní volejbalistky,
jakými jsou zmíněné Artmenková,
Velikiyová a další reprezentantky
svých zemí Tina Lipicerová, Veronika
Hrončeková či Šárka Kubínová.
Všechny se ukazují v dobrém světle
a s jejich přispěním věřím, že letošní
družstvo bude minimálně tak silné, jako to loňské,“ sdělil M. Čada.
Zdravotní stav jeho oveček je aktuálně
již lepší, než v minulých týdnech. „Je
pravda, že se zdravím se některé holky
trochu potýkaly.
(Dokončení na str. 22)

Reality

27. 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 Prostějov

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk E. Husserla
6.000Kč/měs. + ink.
3+1 Puškinova ul.
5.900Kč/měs. + ink.
3+1, ul. Brněnská, PV s lodžií a novou koupelnou:
7500Kč/měs. + cca 800Kč/měs. inkaso
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

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.

1+kk E.Beneše, po rek.
4.900 Kč+en
2+kk Mánesova, cihla, 40m2,
5.500 Kč+en
2
2+kk Drozdovice, 65m , novostavba 7.300 Kč+en
2
2+1 Šárka, zařízen, po rek., 56m , 7.500 Kč vč. en
2+1 Žeranovská, 65m2,
6.900 Kč+en
3+1 Pod Kosířem, 75m2
6.500Kč+en
3+kk Drozdovice, 92m2, novostavba 10.500 Kč+en
2
4+1 V. Špály, 91m , po rek.
10.000 Kč+en

Byty prodej
1+kk DV, E.Beneše
670tis 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 Držovice, 4+kk novostavba
2.790tis Kč
RD Vranovice, nadstandard. novostavba
3.990tis 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
RD Vrbátky, 5+1.
2.390tis Kč
Poz. Domamyslice, 1426m2.
1400 Kč/m2
Pronájem prodejny, PV Dobrovského 140m2.
17tis Kč
Pronájem ordinace, PV Karlov.
5tis Kč
Stražisko, velmi pěkná chata, po rek.
850tis Kč
Myslejovice, chata
290tis Kč

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem
2+1, PV, Blahoslavova,
3+1, PV, Blahoslavova,

6.000 Kč+en
7.000 Kč+en

Byty prodej

Prodej RD 2+1 do tvaru písmene L v obci
Dobrčice, okres Přerov. Průjezd, hospod.
stavení, dvůr, zahrada. Zast. plocha 719m2,
zahrada 752m2.
Cena: 660 000Kč

2

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

1+kk OV, E.Beneše
629tis Kč
2+1 DV, Zrzavého
850tis 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
2
3+1 OV, Svatoplukova, cihla, 70m , 1.450tis Kč
RD Vřesovice, 3+1 velká zahrada,
650tis Kč
RD Pěnčín, 3+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 Sokolská, 5+1 po rek.
3.600tis Kč
Prodej komerčních prostor, 50m2,
750tis Kč
Pronájem kom. pr. Kostelec n. H, 60m2,
4900,-Kč/měs

Mobil: 776 29 44 98
1+1 OV, PV B. Němcové
750tis Kč
4+1 OV, centrum, 130m2, nadstandard,
2.590tis Kč
4+1 OV, sídl. Svobody,
1.390tis Kč
RD Hradčany, 2+1, velká zahrada
550tis Kč
RD Nezamyslice, 3+1, velká zahrada. 1.650tis Kč

www.cmreality.cz

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

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz
RODINNÉ DOMY, CHATY

Tel.: 606 922 838

* 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.
Tel.:728 166 255
BYTY

2+1, OV, Tylova, cihla, 60m2, byt kompletní
rekonstrukce.
Cena 1.240.000Kč.
3+1, DB, Šárka, panel, 68m2, byt původní stav.
Cena 910.000Kč. – SLEVA !!.

BYTY–PRONÁJEM:
1+1,Martinákovaul.
Kč5.200,-/měsícvč.inkasa
1+1zařízený,sídl.Svornosti Kč5.300,-/měsícvč.inkasa
1+1,ul.V.Ambrose
Kč5.900,-/měsícvč.inkasa
2+1,Kralicen/H
Kč2.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Olomouckául.
Kč7.500,-/měsícvč.inkasa
3+1,Wolkerovaul.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso

Foto každého bytu najdete na:
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Stařechovice,okr.Prostějov
Prodej samostatně stojícího rodinného domu po rekonstrukci. Velikost 4+1, terasa, garáž, sklep, možnost
rozšíření do podkroví. Udržovaná oplocená zahrada o
výměře917m2,zastavěnáplocha323m2..
Cena:Kč2.100.000,N
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Prostějov,ul.Drozdovice
Prodej rodinného domku 2+1, 10 minut od centra
města. Dům k opravě, možnost rozšíření do podkroví, do ulice nová plast. okna a dveře, část. podsklepeno.
Cena:Kč891.000,Zast.plocha109m2.
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Prostějov,ul.Brandlova
Prodejcihlovéhobytu1+1porekonstrukci(plast.okna,
podlahy,kuch.linka,koupelna,WC,vobývacímpokoji
palanda s dvojlůžkem), 1. patro. Byt družstevní s možnostípřevodudoOV.
Cena:Kč645.000,N
O
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Prostějov,sídl.E.Beneše
Prodej bytu 3+1 v OV v revitalizovaném panel. domě.
Bytve2.patře,plocha70m2,plast.okna,lodžiezkuchyně, nové zařizovací předměty v koupelně, WC, dlažba,
obklady,kuch.linkasmyčkou. Cena:Kč1.250.000,N
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Prostějov
Prodej zahrady se zahradním domkem v zahrádkářské oplocené kolonii. Pozemek o výměře 370 m2. Na
zahradě vlastní studna, skleník, ovocnéstromy.Neníel.
energie.
Cena:Kč110.000,-

KUCHYŇSKÁ LINKA ZDARMA!

Prostějov-Čechovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v sobotu 2.10. od 9
do13hod.!
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.

KUCHYŇSKÁ LINKA ZDARMA!

POZEMKY

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

POZEMKY
Prodej pozemku 10 000m2 v Držovicích na
výstavbu RD.
Cena: 580 Kč/m2
Prodej pozemku 916m2 včetně části
komunikace na RD ve Vrahovicích.
Cena: 899Kč/m2
Prodej pozemku 956m2 na RD v Prostějově
Vrahovicích. Voda, kanalizace, el.e. v místě.
Cena: 990Kč/m2
Prodej oplocené zahrady 804m2 v
Ondraticích. Ovocné stromy, skleník, el. energie
na pozemku.
Cena: 62 000 Kč
Prodej zahrady 3277m2 se zděnou zahrad.
chatkou, skleníkem, studnou a el. energií v
Dobromilicích.
Cena: dohodou

www.reality-domino.cz

Prodej nové montované chaty s mezipatrem
o ZP 20,6 m2 s terasou na bet. patkách.
Cena 135 000 Kč
Verze bez mezipatra 120 000 Kč
RODINNÉ DOMY
Pronájem rodinného domu 3+1 s garáží a
se zahrádkou v obci Mostkovice.
12 000 Kč/měs.

www.jhreality.cz

Tel.: 606 922 838
* Prodej zahrady v Soběsukách o výměře 840m2. Elektřina a plyn u pozemku.
Cena 130.000Kč.
* Prodej pozemku v obci Nová Dědina u
Konice o výměře 5500m2. Voda a el. u pozemku.
Možnost výstavby rodinných domů.
Cena 880.000Kč.
* Prodej stavebního pozemku v centru obce Vřesovice o výměře 1057m2. Pozemek má obdélníkový tvar, je přístupný z veřejné komunikace.
Veškeré ing. sítě jsou u pozemku. Cena 524.000Kč.
* Prodej orné půdy o výměře 98000m2 v katastru
města Plumlov.
Cena 11Kč/m2
- odhadní cena dle znaleckého posudku.
* Prodej oplocené zahrady v Prostějovičkách o
výměře 1454m2, na pozemku elektřina, jižní svah,
možnost výstavby chaty.
Cena 220.000Kč.
* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře 366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi pěkným výhledem na Plumlov. Cena 160.000Kč.
PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA !!

MONTOVANÉ CHATY

www.jhreality.cz
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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

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

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

Prostějov,Vrahovickául.
AKCE!Kuchyňskálinkavhodnotě60.000Kčzdarma!
Prodejnovýchbytů:
Kč1.999.000,3x3+kk(80m2)
Kč2.009.000,2x3+kk(81m2)
Ukaždéhobytujevceněgaráž,balkon,sklep.

BYTY – PRODEJ:
1+1, Dobrovského ul. – DB, 4. p., 34 m2, lodžie, pl.
okna
Kč630.000,1+1,Brandlovaul.–DB,možnýpřevoddoOV,1.patro,
Kč645.000,32m2,porekonstrukci,velmipěkný
2+1, ul. Šárka – DB, možný převod do OV, 75 m2,
2.patro,pův.stav
Kč750.000,2+kk, Studentská ul. – DB, cihla, 55 m2, 2. p., výtah –
Kč990.000,--SLEVA!
2+1,Šlikovaul.–OV,60m2,2.p.,2balkony
Kč1.090.000,--SLEVA!
3+1, sídl. E. Beneše – OV, 70 m2, 2. patro, plast. okna,
lodžie
Kč1.250.000,3+1,sídl.Svornosti–OV,85m2,3.p.,lodžie
Kč1.350.000,--SLEVA!

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
Prodej RD 2+1 Konice Ladín s garáží a
zahradou.
Cena 350 000 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. domu, sam. měřidla, 50 m2. 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

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
Podkrovní 3+1, 2. p., 145 m2, PV - Wolkerova.
Cena 11 000 Kč/měs. vč. en.
Pronájembytu2+1,PV-sídl.Svobody,56m2,5.
p. s výtahem.
Cena 8.200 včetně en.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Pronájem komer. prost. 55 m2, PV Svatoplukova ul. Cena 14 000 Kč/měs. + en.
Pronájem obchodu s výlohou v širším
centru PV, 38 m2, přízemí, ihned volné,
15.000 Kč/měs.
Pronájem kanceláře 38m2, PV-centrum.
4500 Kč+en.
Pronájem kanceláře 36m2, PV-centrum.
4300 Kč+en.
Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a podkr.bytemvprům.částiPV,ZPcelkem1765m2,
nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
Prodej zavedené pivnice v centru nám. T. G. M.,
2
140 m , momentálně pronajato. Cena: 2.490.000,Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního
domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou,
vitotékouadvěmaobchodyvhistorickémcentru
Prostějova.
Cena v RK.
Prodej/pronájem prům. budov 252 m2, 390
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
2
Hluchov 695 m
200.000 Kč
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláři

www.realitycz.net
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Představujeme finalistky
Vyberte svoji favoritku
a pošlete jí svůj hlas
prostřednictvím SMS

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, mediální partner soutěže Miss prostějovských středních škol
2010, vyhlašuje čtenářskou anketu, jejíž vítězka získá titul Miss Večerník 2010. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zprávy.

Vítězka Miss Večerník získá multifunkční tiskárnu Canon.

PETRA MACHÁČKOVÁ

Chcete-li dát této dívce svůj hlas, zašlete sms ve tvaru
Miss Vecernik 01 na tel. číslo 775 987 320

ANNA BRŇOVJÁKOVÁ

Chcete-li dát této dívce svůj hlas, zašlete sms ve tvaru
Miss Vecernik 05 na tel. číslo 775 987 320

KLAUDIE MROŠČÁKOVÁ

Chcete-li dát této dívce svůj hlas, zašlete sms ve tvaru
Miss Vecernik 09 na tel. číslo 775 987 320

Partneři
Miss středních
škol 2010:

KAROLÍNA VEJMĚLKOVÁ

Chcete-li dát této dívce svůj hlas, zašlete sms ve tvaru
Miss Vecernik 02 na tel. číslo 775 987 320

KRISTÝNA ŠTOLPOVÁ

Chcete-li dát této dívce svůj hlas, zašlete sms ve tvaru
Miss Vecernik 06 na tel. číslo 775 987 320

TEREZA FALTÝNKOVÁ

Chcete-li dát této dívce svůj hlas, zašlete sms ve tvaru
Miss Vecernik 10 na tel. číslo 775 987 320

VERONIKA JIŘÍČKOVÁ

Chcete-li dát této dívce svůj hlas, zašlete sms ve tvaru
Miss Vecernik 03 na tel. číslo 775 987 320

KLÁRA HAVLÍKOVÁ

Chcete-li dát této dívce svůj hlas, zašlete sms ve tvaru
Miss Vecernik 07 na tel. číslo 775 987 320

ANDREA MOSKALOVÁ

Chcete-li dát této dívce svůj hlas, zašlete sms ve tvaru
Miss Vecernik 11 na tel. číslo 775 987 320

ANDREA HUBÁČKOVÁ

Chcete-li dát této dívce svůj hlas, zašlete sms ve tvaru
Miss Vecernik 04 na tel. číslo 775 987 320

DENISA PERNICOVÁ

Chcete-li dát této dívce svůj hlas, zašlete sms ve tvaru
Miss Vecernik 08 na tel. číslo 775 987 320

MICHAELA OPLOCKÁ

Chcete-li dát této dívce svůj hlas, zašlete sms ve tvaru
Miss Vecernik 12 na tel. číslo 775 987 320

Reality
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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

2+1 B.Němcové, PV
Tel: 777 231 606
Byt 2+1 v OV, 65 m2, cihla. 2. patro, balkon,
udrž. stav, prostorné neprůchozí pokoje, sklep.
Dům je po kompl. rek. - střecha, zateplení, fasáda. Ihned volný.
Cena: 990.000 Kč

NOVINKA!
RD 5+1, Kralice na Hané
samostatně stojící dřevostavba, nepodsklepený
s podkrovím a garáží, zast.plocha 168 m2, zahrada
Cena: 5.200.000 Kč
1084 m2.
RD 4+1 Kralice na Hané
řadový, dvoupodlažní, podsklepený, pozemek
497m2, zahrada 482m2, garáž, vlastní studna, ÚT na
tuhá paliva a plynovým kotlem. Cena 1.690.000 Kč

RD 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!

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

NOVINKA!

RD 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, Prostějov, Resslova
Cena 6.900 Kč (vč.služeb)

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

NEBYTOVÉ PROSTORY
Prostějov, Olomoucká - 3. NP, 706,3 m2 vhodné jako
skladovací prostory nebo prostory pro lehkou výrobu.
Kompletním sociálním zázemí (šatny, umývárna, wc),
nákladní výtah.
Cena 400,- Kč/m2/rok

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Skalka – pozemek určený k výstavbě dvou
rodinných domů o celkové výměře 1633 m2, 9
km od Prostějova.
Cena 800 Kč/m2
Držovice - Prodej 2 pozemků určených pro
stavbu RD, inženýrské sítě na hranici pozemku,
výměra pozemku 1020 m2. Cena 1600,- Kč/m2
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
Cena 900,- Kč/m2
výměra cca 1500 m2.
Alojzov - Prodej pozemku na začátku obce
Alojzov určeného územním plánem k výstavbě
RD. Celková výměra 3.276m². Prodej možný po
čátech.
Cena 650,-Kč/m²

POZEMKY
Pozemek, Prostějov, soubor pozemků k možné
zástavbě o výměře 5.139 m2 téměř v centru Prostějova.
Cena info v RK
Křenůvky–Myslejovice soubor pozemků
k zem. využití cca 80 000 m2. Cena 19 Kč/m2

POPTÁVÁME:
• Cihlový byt 1+1 a 2+1 Prostějov
– financování zajištěno
• RD v Prostějově a okolí – Bedihošť, Hrubčice,
Držovice, Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
• Provozní objekt s kancelářemi
• Pronájem nebytových prostor cca 60-70 m2
– prodejna zahrádkářských potřeb
• Restaurace v Prostějově
• Pronájem bytu 1+1 v Prostějově
• Pozemek pro výstavbu garáží a parkování
nákladních automobilů (cca 3-5tis. m2)
• Koupě bytu 2,5+kk v Olomouci, vhodný
k rekonstrukci
Chcete prodat RD nebo byt?
Díky naší široké databázi klientů
Vám nabízíme rychlé zprostředkování prodeje.

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

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

Domy prodej:

RD 6+2 Letovice, okr. Blansko, patrový, řadový, krajový, cihlové zdivo, částečně podsklepený,
sedlová střecha, přístavby, kůlny, dispozičně 2x
3+1 s příslušenstvím, průjezd na pozemek, zast.
plocha 338 m2, zahrada 454 m2, plyn a kanalizace
před domem, žumpa a vodovod v domě, určeno
k celkové rekonstrukci, velmi žádaná lokalita.
Cena: 950.000,-Kč
RD 3+1 Smržice, patrový, cihlový dům v řadové
zástavbě (dvojdomek), sedlová střecha (pálená taška), podsklepený, garáž, hosp. přístavky, skleníky,
zahrada, plynové ústřední topení, vodovod + studna
(kopaná), el. 220/380V, kanalizace obecní, ohřev
vody el. bojler, komora, koupelna s vanou, ihned
volné.
Cena: 1.680.000,-Kč

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

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

www.kk-reality.com

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

Byty prodej:
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

DOPORUČUJEME!

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

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 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

◘ 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
1+kk,OV,sídl.E.Beneše
570.000,-Kþ
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
1+1,OV,sídl.Svobody,35m2 820.000,-Kþ
2+1,OV,V.Ambrose,56 m2
870.000,-Kþ
2+1,OV,ProstČjov, 55m2
650.000,-Kþ
2+1,OV,Svatoplukova,50m2 949.000,-Kþ
2+1,OV,Miliþova,55m2,1.p 999.000,-Kþ
2+1,OV,sídl.Svobody,58m2 930.000,-Kþ
2+1,OV,sídl.Svobody,55m2 850.000,-Kþ
3+1,OV,Martinákova,
1.650.000,-Kþ
3+1,OV,sídl.E.Beneše
1.100.000,-Kþ
3+1 DB,Šárka,panel,1.p.,75m2,plast. okna,
výhodná
investice
899.000,-Kþ
ý
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.
p
NOVINKA!!!
3+1,OV,B.Dvorského,81m2,cihla,lodžie,
Prostor.,pČkný byt cena v RK-DOHODA
3+1,DB,Mozartova,75m2,panel,lodžie,
po kompl.rekonstrukci
1.350.000,-Kþ
3+1,OV,BrnČnská,cihla,2xbalkon,90m2,
velký sklep,po kompl. Rekonstr., VOLNÝ!
cena je k jednání-DOHODA!!!
3+1,OV,Svatoplukova,cihla 1.400.000,-Kþ
D O M Y prodej
RD 6+1,Domamyslice,2x balkon,garáž,
zahrada, bazén, studna,
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,zahrádka,
3.395.000,-Kþ
RD Hrubþice,dvougeneraþní,2x 2+1,cihla,
zahrada,dvorek,garáž
cena v rk
RD ObČdkovice,5+1,pl.okna,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.2+kk,90m2,vþ.ink.9.600,-Kþ
3,5+1 nadstandard,135m2
9.500,-Kþ
Bar v centru,35m2,WC,sklad 9.000,-Kþ
...nebytové prostory,obchody,kanceláĜe...
stavební pozemky…………

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

PLATBA V HOTOVOSTI

605 011 310
Další nabídka na našich stránkách

www.srdcerealit.cz
nebo v kanceláĜi

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

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

Volejte: 739 322 895
1+kk M. Pujmanové OV celk. rek. 630.000Kč
1+1 E. Beneše OV 36m2
620.000Kč
1+1 Krapkova OV cihla
Sleva 680.000Kč
1+1sidl.Svobody OV po rek.39m2+lodžie
820.000Kč
1+1 Krasická zánovní, cihla, balkon 989.000Kč
2+1 Svatoplukova
680.000Kč
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

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

280.000Kč
350.000Kč
350.000Kč
739.000 Kč

Volejte: 723 335 940
RD Otinoves zahrada
445.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
RD 4+kk Vrahovice novostavba 1.550.000Kč
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
1.390.000Kč
RD 3+1 Mostkovice po celk. rek. 1.990.000Kč

Volejte: 732 285 189
RD 5+1 Stražisko, zahrada
1.300.000Kč
RD u centra PV dvůr, zahrada
1.735.000Kč
RD 6+2 Kostelec n. H. po rek.,zahr. 3.900.000Kč
RD 3+1 PV Čechovice předzahr. dvůr1.800.000Kč
RD 4+1 PV Čechovice dvůr, garáž 1.060.000Kč
RD 3+1 Ptení dvůr, zahrada po rek. 550.000Kč

27. 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
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
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
2,5+1 OV panel, Sídl.Svobody, 56 m , 1150 ti.Kč, NOVINKA
1160 tis.Kč
2+1 OV cihla, Moravská, 61 m2 2
1289 tis.Kč
2+kk DR cihla, Studentská, 68 m (vl.kotel)
1290 tis.Kč, NOVINKA
2+1, DR cihla, Bulharská, 54 m2
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)
1350
tis.Kč,
SLEVA
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 m2,2s garáží
jádro 1679 tis.Kč
3+1 OV panel, Sídl.E.Beneše, 78 m , zděné
2
1750 tis.Kč
3+1 OV, cihla, Sídl.Sport Kostel.n/H,2 80 m
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 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
1+1 B.Němcové, zrekonstr.,
6,8 tis.vč.inkasa
1+1 S.Manharta,
4,3 tis.Kč, 3x kauce
1+1 Olomoucká,
4,1 tis.Kč + ink., 1x kauce
5 tis.Kč + ink., NOVINKA
1+1 Sídl.Svobody
1+1 Resslova
5 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
1+1 Poděbrad.nám.,
3,8 tis.Kč + ink., NOVINKA
1+1 Šlikova, zaříz.,
7 tis.vč,ink.
2+1 Čelechovice n/H,
4,8 tis.Kč/měs.+ inkaso
2+1 Fanderlíkova,
5,8 tis.Kč + ink.
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.
2+1 Žeranovská,
6,8 tis.Kč + ink., NOVINKA
2+1 Seloutky, v RD, zahr.
6 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
2+1 Určice, v RD,
7 tis.vč.ink., NOVINKA
2+1 Západní,
6,2 tis.Kč + ink., NOVINKA
2+1 Dukelská brána, část.zaříz.
7 tis.Kč + ink., NOVINKA
2+1 Sídl.Svobody,
8,5 tis.Kč vč.ink, NOVINKA
3+1 Partyzánská,
5,8 tis.Kč + inkaso
3+1 Karlov
8 tis.Kč/měs.+.inkaso
2
9 tis.Kč/měs.
3+1 Palackého, 124 m
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 Pod Kosířem,
8,2 tis.Kč vč.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,2 s garáží, zahr., saunou 13 tis.Kč/měs.
40 tis./rok
RD V. Outraty, 80 m , nejl.jako neb.prost.
Rodinné domy: :
2+1 Otaslavice, k rekonstr., i jako chalupa
380 tis.Kč
3+1 Čechy p/Kosířem, i jako chalupa
565 tis.Kč
3+1 Chválkovice n/H, zahr.
860 tis.Kč, NOVINKA
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.

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:
RD 5+1 Olomouc
3.600.000,-Kč
RD 5+2 Brodek u PV
1.880.000,-Kč
Chata 2+kk Hlubočky
1.220.000,-Kč
RD 2+kk Suchdol
290.000,-Kč
2
RD 3+1 + pozemek 3500m Raková u Konice
1.400.000,-Kč
RD 5+1 Stříbrnice n/H
1.170.000,-Kč
RD Dobromilice +1500m 2 pozemek
260.000,-Kč
RD 3+1 Olšany-Hablov
2.000.000,-Kč
RD Otaslavice 5+1
1.550.000,-Kč
RD Klenovice na Hané 3+kk 1.400.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov –Vrahovice 2.600.000,-Kč
RD Otonovice-Hrubčice
199.000,-Kč
RD 4+1, Mořice u Nezamyslic 995.000,-Kč
RD 6+2, Vícov u PV
1.950.000,-Kč.
RD 6+1, PV-Domamyslice 3.685.000,-Kč
RD 2+1, Ohrozim
688.000,-Kč
RD 3+1, Vřesovice
650.000,-Kč
RD 4+1 zem.usedlost+pole 5000m2 –Horní
Štěpánov
850.000,-Kč
BYTY :
Byt 3+1 Klenovice na Hané+zahrádka
940.000,-Kč
Byt 3+1 Prostějov
1.958.000,-Kč
Byt 4+1 ul. Zikova Olomouc 1.800.000,-Kč
Byt 2+1, PV-ul.Dolní
900.000,-Kč
Byt 2+1, PV,ul.J.Zrzavého
850.000,-Kč
Byt 3+1, PV, ul. A.Fišárka 1.300.000,-Kč
POZEMKY na RD :
Pozemek na RD – PV-Vrahovice
926m2= 982.000,-Kč
Pozemek na RD – Dobromilice
1500m2= 255.000,-Kč
Pozemek na RD – Kelčice
1340m2=650.000,-Kč
Pozemek na dvojdomek – Mořice plocha
2700m2=1m2/260Kč
POZEMEK KOMERCE:
Komerční objekt+RD + pozemky – Mořice
5.000.000,-Kč
St.Boleslav – pozemek 79.000m2 cena v RK
Brandýs n/Laben – bytový dům rozestavěný
cena v RK
Praha – pozemek na polyfunkční dům
cena v RK
Olomouc
50.800m2 = 1000,- Kč/m2
2
Olomouc-Vsisko 11.200m = 500,-Kč/m2
Pole –louka Drahany 21000m2=15,-Kč/m2
Pole- Senice n/H 54000m2
26,-Kč/m2
VYKOUPÍME:
POLE nebo LES od 5 ha a více v celku.

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

Komerční prostory :

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 :
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.

Volejte: 739 322 895
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 Šárka po celk rek.
5.720Kč vč. ink
1+1 B. Němcové cihla. 44m2 po rek 6.800Kč vč.ink
2+1 Západní 49m2
6.000Kč +el.
2+1 Milíčova cihla 65m2
6.000Kč +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

www.realitypolzer.cz
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Hledám ke koupi 1 + 1, 2 + 1, OV
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, 47 m2 Nám. Padl. Hrd.,
4.500 Kč + 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 6.900 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 + 1, 72 m2 E.Beneše, 8.000 Kč vč. 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.

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.

Koupím chatu kdekoliv na Prostějovsku.
Mám hotovost. 777 231 606.
Hledám ke koupi byt 1 + 1. RK nevolat.
777 231 606.

Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.
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, E.Beneše,
34 m2, od 620.000,-Kč
• zděný byt 3+1, OV, E.Valenty,
74 m2, 1.400.000,-Kč
• byt OV 3+1, sídl. Svobody, kompl.
rek., 75 m2, 1.150.000,- Kč
• zděné byty 3+kk, 96 a 118m2,
Studentská, 1.400.000,-Kč
• byt 3+1, kompl. rek., 75 m2,
K.H.Kepky, 1.500.000,-Kč
• novostavbu půdní byt, 100 m2,
Tovačovského, 1.900.000,-Kč
• byty 2+1, 60 m2, Okružní, Dykova,
Dolní, cena od 900.000,-Kč
• RD 5+1, zahrádka 299 m2, část.rek.,
Klenovice n.H., 650.000,-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.
Odměním doporučení na nemovitost
k prodeji. Tel. 602 570 658.
Hledám dlouhodobý pronájem chalupy, chaty od starších lidí. Údržba, výpomoc, za rozumnou cenu.
Výhledově odkup možný. Tel.: 605
180 449.
Koupím RD v Prostějově a okolí, do
2,7 mil. Kč. Tel.602570658.
Pronajmu hezký byt 3 + 1 na ul.
Brněnská. Tel.: 725 635 835.
Pronajmu byt 1 + 1 (bez provize) od
1.11.2010 Sídl. svobody, 5.000 Kč +
ink. Tel.: 607 58 27 70.
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 garsonky v centru PV po rekonstrukci. Info: 777 862 900.

POZOR, IPA!
doprodej všech druhů izolačních pásů proti vlhkosti

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

reality

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

PR O N Á J MY

VOLEJTE IHNED 605 433 462
NEPROPÁSNĚTE JEDINEČNOU ŠANCI
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Pronájem nebytových prostor v centru
PV, 350 m2, 100 m2, 50 m2. Tel.: 777
618 587, 602 787 096.
Prodám RD 3 + 1, zahrada 340 m2, 13
km od Ol - Dub n. M. Dobré dopravní
spojení. Dohoda jistá! Tel.: 732 617
076.
Prodám dvoupatrový RD 6 + 1, 2x
WC, 2 koupelny, s bazénem v PV.
Cena k jednání 3.900.000 Kč. Tel.:
777 28 17 99. RK nevolat!

Prodám – novostavbu RD 4 + kk, zděná stavba, PV – Držovice, zast. plocha
146 m2, poz. 729 m2, užitná plocha
162 m2, okrasná zahrada, zahradní domek, dvojgaráž. Více info + foto:
www.dumprostejov.estranky.cz nebo
tel.: 774 88 19 26.
Prodám RD v Křenůvkách. Cena dohodou. Opravy nutné. Tel.: 731 26 46 26.

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

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.

Prodám byt 2 + 1, Dykova ul. Tel.: 605
484 967 nebo 721 128 722.

Pronajmu cihlový byt 2 + 1 v centru
města PV. Tel.: 776 894 323.

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.

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.

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

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

Pronajmu panelový byt 2 + 1 PV,
Dolní ul. Pouze seriozní jednání. Tel.:
776 382 415.
Pronajmu 2+1 cihlový, 1 poschodí,
plastová okna, parkety. Solidní nájem.
Tel.: 777 973 937
Koupím byt 2 + 1 OV, 60 m2, (elková
kuchyně, alkovna, lodžie), původní
stav poblíž města. I bez RK. Cena do
950.000 Kč. Tel.: 776 76 15 67.
Prodám zemědělskou usedlost 8 km
od Olomouce. Tel.: 739 510 836.

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

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

Prodám byt 1 + 1 OV, lodžie,
Libušinka, klidná lokalita, parkování,
nízké náklady. RK nevolat! Tel.: 775
607 263.

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 3,5 + 1, 135 m2, 2 balkony, Třebízského ul. 9.500 Kč + ink.
10.000 kauce. Tel.: 732 56 57 57.

Prodám byt 2+1, po celkové rekonstrukci, ulice V. Špály v PV. Cena dohodou. RK nevolat! Tel.: 776 854 886.
Pronajmu 2+1, 3+1.723 565 897
Pronajmu cihlový byt 3 + 1, 82 m2, vl.
topení, sklep, parkovací místo, lodžie.
Část. zař. 774 86 45 88.
Pronajmeme nebytové prostory
80m2, vhodné na kanceláře, služby,
sklad, lehkou výrobu i prodejnu a 2
kanceláře 18,5 a 19m2 v přízemí blízko středu města. El. zabezpečení a
možnost parkování. Zn.Tel.: 777 580
880.
Pronajmu byt cihlový 3 + kk v centru
města PV – po rekonstrukci. Ne RK!
Tel.: 774 340 437.
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.
Pronájem garážového stání v suterénu
novostavby v Krasicích. 602 558 388
Prodám chatu na Stražisku, podezděná, 500 m2 pozemek, voda, el., krásné
prostředí. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.
Prodám chatku se zahradou u PV, zahrada 640 m2, pěkný výhled. 95.000
Kč. Tel.: 724 337 984.

Pronajmu byt 1 + 1, Určická, část. zařízený, 35 m2, cihla, plast. okna. 5.500
Kč vč. ink. Tel.: 777 18 05 63.
Pronajmu pěkný byt 2 + 1 v Kostelci
na Hané. Tel.: 777 888 067.
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.

Řádková inzerce
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Pronajmu garáž na ul. B. Šmerala.
Tel.: 723 039 347.
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, v PV, 35 m2, po celkové rekonstrukci, v revitalizovaném
byt. domě. Žádaná lokalita. Nízké
měsíční náklady. Cena dohodou. Tel.:
776 701 151.
Prodám byt v OV 1 + 1, E.Beneše,
570.000 Kč. Ne RK! Tel.: 737 77 21
30.
Prodej řadové garáže - Močidýlka.
Garáž je ve velmi dobrém stavu s
možností připojení elektřiny. Volná
ihned. 602 558 388.
Pronájem bytu 2 + 1 v klidné části, nedaleko centra. V blízkosti základní
škola, mateřská školka. 602 558 388.
Vyměním byt 1 + 1 po celkové rekonstrukci, v žádané lokalitě, za 2 + 1 +
dopalek. Tel.: 776 701 151.
Hledáme ke koupi menší RD se zahrádkou v okolí PV. 739 356 746.
Nabízíme pronájem bytu 2 + 1 v RD,
kompletně vybavený, okrasná zahrada, kryté zahradní posezení, parkování před domem. 6.900 Kč + ink. –
pouze dlouhodobě. Tel.: 582 360 184.
Pronajmu byt 1 + 1, 6.000 Kč vč. ink.
739 844 331, 602 602 275.
Prodám pozemek k výstavbě RD ve
Vrahovicích - PV 577 m2 + 80 m2.
Cena 750.000 Kč. Tel.: 774 650 005.
Nabízím pronájem garáže na ul.
Lidická, 7x3m, s el. Tel.: 724 411 714.
Prodej RD 4+1 ve Skalce, dvorek a
zahrada, 561 m2, po částečné rekonstrukci, ihned k bydlení. Cena:
1.450.000 Kč. Tel.: 774 506 771.
Prodáme 2 RD v Dobromilicích, 1.
patrový 4 + 1, ihned k nastěhování, 2.
3 + 1 vyžaduje men. st. úpravy. Spol.
vstup na pozemek. Tel.: 604 185 870
od 12.00 – 16.00.
Prodám stavební pozemek 944 m2 v
Bedihošti. 725 293 008.
Pronájem garsonky, E.Beneše, přízemí. Tel.: 736 403 595.
Pronajmu 2 + kk, 1 + 1 a komerč. prostory 90 m2, 608 100 405. RK ne!
Prodám byt 3 + 1, OV, ul. Moravská,
po rekonstrukci, tel.: 604 821 312.
Prodám RD 5 + kk, dvojgaráž, novostavba, Vrahovice, 604 821 312.
Pronajmu velký 1 + 1 v PV, 51 m2,
4.200 Kč/měs. Volný ihned. Tel.: 724
337 984.
Prodám DB cihla 1 + 1, PV ul. Šárka,
cena 750.000 Kč. Tel.: 728 659 363.

gratulace

Dne 27.9.2010
oslaví své 60. narozeniny
paní Vlastimila NEČASOVÁ.
Vše nejlepší, hodně štěstí
a zdraví do dalších let přeje
manžel, děti Romana
a René s rodinami.

27. září 2010

práci
nabízí

práci
nabízí

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.

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

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.
NABÍDKA PRÁCE
Pro naši novou prostějovskou pobočku hledáme spolehlivé a komunikativní spolupracovníky. Nabízíme zajímavou práci a příjem 25-30 tisíc
Kč/měs. Nejedná se o pojišťování ani
dealerství. Informace na tel.: 604
321 472.
GP Plastics PV s.r.o., hledá mechanika pro stroje a zařízení se základní
znalostí elektrotechniky. Informace v
pracovní dny mezi 15 – 16 hod. na tel.:
606 742 647.
SKVĚLÁ PRÁCE BEZ PODVODU. Potřebujete peníze a chcete si přivydělat k mateřské nebo důchodu?
pichlova.darja@centrum.cz

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.
Přijmu kosmetičku a maséra/ku na
ŽL. Tel.: 607 634 098.
Přijmeme řidiče na MKD, řp. sk. E.
Tel.: 603 534 795.

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.
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.
Knižní velkoobchod přijme muže,
ženy s vlast. os. autem, k rozvozu
zboží. 777 572 555 9 – 10 hod.
Přijmeme pracovníka do pneuservisu
v PV. Praxe v oboru výhodou. Nástup
možný ihned. Tel.: 608 824 136.

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.

Nabízím práci lidem s obchodní zkušeností. Nejde o dealer, poj., ani podomní prodej. Výrazné příjmy. Tel.:
605 247 968.
Chcete si vydělat? Nabízíme spolupráci. Vhodné i jako přivýdělek. Tel.:
776 107 690, 774 774 776.

Provedeme veškeré montáže vodotopo-plyn, www.pbmont.cz, tel.: 777
124 888.
Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně. Prostějov 604 389 367.
Provádíme dokonalé strojové čištění
sedacích souprav a koberců. Milan
Revay, tel.: 582 38 23 25, 604 43 93
02.
Kompletní pokládka zámkové dlažby, stavby zídek a další stavební
práce. Super ceny. Tel.: 723 522 369.
Ploty, zídky, kompletní realizace vč.
materiálu. Volejte: 723 522 369.
Zateplování, fasády a další zednické
práce. Rychle, kvalitně, slušné ceny.
Tel.: 723 522 369.
Nabízím nátěry pozinkovaných
střech a izolace plochých střech. Kvalita, záruka. Tel.: 731 383 214.

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

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

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

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
Dobře dostupné nebankovní půjčky! Výše dle Vaší možnosti. Odmítli Vás v bance? 604 430 422.
PSV Invest s.r.o.
Společnost působící na trhu
realit a nebankovních služeb nabízí:
- výkup nemovitostí za nejvýše
možné ceny
- konsolidace úvěrů
- půjčky proti zástavě nemovitosti
- půjčky 5 - 40 tis. Kč do 24 hodin
kontakt recepce Po - Čt
Telefon: 582 331 331.
U bank vyjednám nižší úroky u hypoték a firemních úvěrů! Tel.: 777
164 309, www.fincentrum-prostejov.cz

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 737 564 790, 9 - 12 h.
www.studio365.eu

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

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

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

10.000 Kč týdně, 603 300 574.

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.

Půjčka na směnku. Tel.: 731 242
729.

Pila Žešov přijme brigádníka.
Kontakt osobně.

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

prodám

Stěhování, vyklízení, 775 132 134.

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

Strojírenská firma se sídlem v PV hledá opraváře zemědělských strojů, zámečníky, svářeče. Možno i brigádně.
Tel.: 603 274 269.

služby

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

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

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
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

Jste v registru? Máte exekuci nebo
jste bez práce? Půjčíme Vám 721
191 505.

Bowling Palace přijme kuchaře info
602 553 222.
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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.

Prodám slivovici – švestka, balení
0,75l. rok 2009 cena 250Kč. Prostějov 776 26 86 57
Totální výprodej manšestráků a riflí
oblíbené značky PARROT - akce 2
výrobky za cenu 1+ prodej vánočních polštářů. Otevřeno denně od
14.00 – 17.00 hod. Prodejna PARROT, nám. Spojenců 1, Prostějov.
603 503 366.
S námi ušetříte. Budete stavět, renovovat? Nabízíme nákup a dovoz veškerého stavebního materiálu se slevou 10 – 40%. Rovněž nabízíme domácí spotřebiče a elektroniku na objednávku přímo od výrobců sleva až
30%. Info 737 38 76 71, pchalupovam@seznam.cz
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.

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

auto - moto

Malířské a natěračské práce i s
úklidem. Zn. Levně. T. 777 818
463.

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.

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.

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

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.

Koupím Škoda Felicia, jakýkoliv
stav 1,3 i 1,9D. Tel.: 603 710 012.
Prodám skútr zn. Kingway 50. Nový
– nejetý. Velká sleva. Tel.: 728 771
723.

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

Pomůžu s drobnými pracemi v domácnosti, úklid, žehlení atd. Solidnost, ochota, diskrétnost zaručena.
Jen PV. Tel.: 731 416 716.

PV Veèerník, Olomoucká
10, Prostìjov
tel.: 582 333 433

Odvoz fekálií,
čištění kanalizace a odpadu.
Svoboda 774 368 343.

email:

Nabízím malířské a natěračské
práce. 733 458 018.

inzerce@vecernikpv.cz

Malířské práce Ondra.
Dobrá kvalita, solidní cena.
Tel.: 606 874 416, 582 360 355.

STAROŽITNOSTI

Doučování AJ pro začátečníky i
mírně pokročilé. Tel.: 737 781 782.

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

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

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

Hledám učitele němčiny pro pokročilé - studium a konverzaci. Tel.: 720
656 446.
Levně doučím/naučím němčinu, tel.
po 19. hod. 723 250 449.
Nabízím výuku španělštiny, angličtiny pro začátečníky i pokročilé všech
věk. kategorií. Možnost i u Vás doma.
Pozn. Profesionalita. 777 959 608.

Uzávěrka
řádkové
inzerce
je v pátek
1.října
v 10.00 hod

Řádková inzerce, nohejbal

oznámení
BAR HERNA JOKER ,
Kostelecká 39, PV
NABÍDKA AKCÍ:
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.

SATELITY,
POČÍTAČE

Prodej, montáž, servis

rychle, levně

27. září 2010

vzpomínáme
Maminka byla to nejdražší,
co nám život dal.

Dne 30.9.2010 vzpomeneme
2. výročí úmrtí mé milované
maminky a babičky
paní Květoslavy CZYŽOVÉ.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jarka, vnuci Bob a Petr.

Nezemřel, kdo v srdcích žije.

Dne 30.9.2008 navždy od nás
odešla v 84. letech naše milá
maminka, babička,
prababička, teta, paní
Květoslava SVOBODOVÁ.
Kdo jste ji znali a vzpomenete
si na ni spolu s námi, děkuje
dcera Jana s rodinou z Piešťan.

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

Nohejbalová horečka přichází, v neděli finále dorostenecké extraligy

Dorostenci Sokola vyhráli hned druhý zápas
a postup si přivezli už z Českých Budějovic
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Třetí
záříjovou neděli zajížděli dorostenci
TJ Sokol I Prostějov ke druhému
odvetnému zápasu play off semifinále
dorostenecké BOTAS Extraligy
nohejbalu na horkou půdu do Českých
Budějovic. Vzhledem k tomu, že první
zápas v domácím prostředí vyhráli
prostějovští hráči pouze nejtěsnějším
rozdílem 5:4, nabízel se další vyrovnaný
duel, ovšem s očekáváním důraznějšího
a lepšího výkonu favorizovaných
Hanáků. Trenér Sokola I Richard
Beneš na tento zápas z důvodu špatného
domácího výkonu pozměnil sestavu, což
se ukázalo jako prospěšné. Do základu
byl povolán zadák Pírek a hosté se od
prvních míčů se svým houževnatým
soupeřem nikterak nemazlili. A tak
zatímco Jihočeši se trápili, každým
okamžikem bylo vidět, že naděje z
Prostějova neomylně směřují již ke
své čtvrté účasti ve finále nejvyšší
dorostenecké soutěže. Po výsledku 5:1
na zápasy se tak i stalo, Sokol I bude
bojovat o zlato!
Hned v první dvojici překvapilo duo hostů
v sestavě Rosenberk - Štěpánek nejlepší

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

Dne 29.9.2010 vzpomeneme
20. výročí úmrtí
paní Anny FALTÝNKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
vnučka Veronika s rodinou.

Finálová bitva proti tradičnímu sokovi startuje v Prostějově

Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešla a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

„Hrajeme spolu už čtvrtý rok v řadě a na titul máme určitě
reálnou šanci,“ říká kormidelník TJ Sokol I Richard Beneš
Dne 30. září 2010
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
maminky,
paní Květoslavy CZYŽOVÉ
z Prostějova.

Dne 26.9.2010 uplynulo 10 roků
od chvíle, kdy nás opustila naše
milovaná maminka a babička,
paní Božena ZÁVODSKÁ
z Kraliček.
S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují syn Vojtěch
s rodinou a dcery Hana, Marta
a Božena s rodinami.
A dne 29. října 2010
vzpomeneme 21. výročí úmrtí
jejího manžela
pana Miloše CZYŽE
z Prostějova.
Vzpomínají dcery Mila, Květa,
vnoučata Roman, Renata,
Radánek a pravnučka Lucinka.

Dne 1.10.2010 uplyne 6. let,
kdy tragicky zemřel můj manžel
Radovan DOBA
Kpt. Policie ČR v Prostějově.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

JIž ZAČALY

SLEVY
KOL

AUTHOR
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* servis
* doplňky
* součástky * prodej

v nejvyšší dorostenecké soutěži, v němž se
již tradičně střetnou na dva vítězné zápasy
s týmem SK Kotlářka Praha.
„Hráči od prvního míče příkladně makali
a takto si představuji boj o postup do
finále,“ pustil se hodnocení druhého
semifinálového mače na jihu Čech
Richard Beneš, lodivod nohejbalistů
Prostěova. „Nerad někoho v takových
zápasech vyzvedávám, byl to kolektivní
výkon všech, ale přece jen musím zmínit
přístup a bojovnost Lukáše Pírka, který se
po tříměsíční pauze úspěšně opět vrátil do
základní sestavy. Oceňuji také bojovný
výkon Valenty v singlu, kdy se mu proti
tomutosoupeřiletospřílišnedařilo.Cením
si vůbec celkového postupu svého týmu
a připomínám, že to bude již naše čtvrté
finále v jedné řadě, což v mládežnických
kategoriích není vzhledem k obměnám
hráčů příliš snadné,“ sdělil Beneš. „V
sérii nás čeká již tradičně Kotlářka Praha
a vzhledem k vítězství v základní skupině
máme v prvním finálovém zápase
výhodu domácího prostředí,“ dodal
bezprostředně po návratu z Českých
Budějovic kouč prostějovského celku.
-pk-

Dne 30. září 2010
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
paní Lenky HALOUSKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

dvojku domácích Matějka - Fík a po
dramatickébitvězvítězilihráčiSokolaI2:1,
když rozhodující set zvládli v dramatické
koncovce 10:9. Ve druhém utkání přehrála
nejlepší dvojice Prostějova Valenta Pacejka další českobudějovický pár hladce
2:0 na sety a hosté se ujali slibného vedení
na zápasy ve stejném poměru. Rovněž ve
třetím zápase neponechala silná sestava
Prostějova Pacejka – Valenta - Rosenberk
nic náhodě a s přehledem připsala na
konto hostů třetí bod. Až za tohoto stavu
bodovala nejlepší trojice domácích, která
zvítězila až po velkém boji a snížila tak stav
zápasu na 1:3 pro hostující celek. Na pořad
následně přišel důležitý singl, v němž
v domácím prostředí před týdnem Valenta
svému soupeři podlehl. Nyní ovšem
důrazný prostějovský nohejbalista určoval
průběh zápasu, byl aktivnější i klidnější ve
výměnách a svého soupeře ve třech setech
porazil, čímž upravil stav utkání již na
1:4 pro tým Prostějova. A hned v dalším
duelu stvrdila vítězství Hanáků pátým
rozhodujícím bodem trojice Štěpánek Pírek - Anděl, která tak upravila konečný
stav na 1:5. Nohejbalisté Sokola I tak po
roce opět vybojovali pro Prostějov finále

Nohejbal - obchodní partneři:

STAVBY KRBŮ
PRODEJ
-krbové vložky
BeF, Jotul,
Kobok, Supra
Nordica,
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Dne 27.9.2010
by se dožila 66 roků
paní Jolana KARÁSKOVÁ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s celou rodinou.

PROSTĚJOV - Už tuto
neděli 3. října 2010 od
12:00 hodin to vypukne! Na kurtu Sokola I
Prostějov u sokolovny na
Skálově náměstí (v případě nepříznivého počasí pak v tělocvičně ZŠ
Palackého) odstartuje
úvodním duelem v pořadí již čtvrtá finálová série
BOTAS dorostenecké extraligy v nohejbalu družstev, v níž poměří síly týmy
Sokol I Prostějov a SK
Kotlářka Praha. Jedná
se o vyvrcholení letošního
ročníku dlouhodobé soutěže, které určí nového, či
staronového mistra České
republiky. Stejně jako v
minulých letech se i tentokrát hraje systémem
na dva vítězné zápasy s
pravidelným střídáním
domácího prostředí. Po
vstupu na Hané tak přijde na pořad dne odveta
v Praze, kde se oba týmy
utkají v neděli 10. října
2010. Případný rozhodující zápas uvidí Prostějov
opět další neděli 17. října
2010 od 12 hodin na zmíněných kurtech, případně
v tělocvičně.
V letošním ročníku se
BOTAS dorostenecká extraliga poprvé hrála systémem jedné skupiny s osmi
účastníky, načež první čtyři
týmy postoupily semifinále
play off a poslední kvarteto čekalo boje v play out o
udržení v elitní tuzemské
soutěži této věkové kategorie. Prostějovský celek se
tak poprvé střetl se svým
velkým rivalem již v základní skupině a byl úspěšnější,
když doma sice pouze remizoval 5:5, ale na Kotlářce si
vše vynahradil a deklasoval
svého soupeře 6:1! V semifinále si následně tým Sokola
I poradil ve dvou zápasech s
Českými Budějovicemi po
výsledcích 5:4 a 5:1, navlas
stejným poměrem ovšem
Kotlářka uspěla v sérii proti
Karlovým Varům. Obě družstva tak postoupila do finále
soutěže, v níž se o mistrovský titul střetnou již počtvrté
v řadě za sebou.
K prvnímu vzájemnému
souboji současných mládežnických gigantů došlo v roce
2007, kdy ve finálovém duelu Kotlářka zvítězila doma
5:2 a v odvetě v Prostějově

finálové bitvy TJ Sokol I Prostějov versus SK Kotlářka Praha
2007
2008
2009

0:2
2:1
0:2

jednotlivé zápasy: 2:5, 1:5
jednotlivé zápasy: 5:1, 2:5, 5:4
jednotlivé zápasy: 2:5, 4:5

dokonce 5:1. V té době disponovala Kotlářka vůbec
nejsilnějším kádrem se čtyřmi juniorskými reprezentanty, kteří dobývali nejcennější medaile na juniorských
světových šampionátech.
V roce 2008 se síly poněkud vyrovnaly, Prostějov
měl již v sestavě rovněž
juniorské reprezentanty
(Klaudy, Topinka, Drobil,
Dočekal) a finále se hrálo
na tři zápasy. V prvním
utkání zvítězil doma
Sokol Prostějov hladce
5:1, v pražské odvetě podlehl 2:5 a tak musel přijít
na řadu rozhodující duel,
v němž Hanáci na domácí
půdě zvítězili po tuhém
boji 5:4 a získali tak svůj
první historický titul nejvyšší dorostenecké soutěže! V loňském roce 2009
spolu odehráli oba soupeři opět finále soutěže
a po vyrovnaných bojích
zvítězila doma Kotlářka
5:2, v Prostějově pak nejtěsnějším poměrem 5:4.
Letos se spolu
utkali oba soupeři již v základní skupině a jak jsme
již zmínili, úspěšnější byl
celek Sokola I Prostějov.
Bude to platit i ve finále, v
němž nás tedy čeká další
sága pokračování této několik roků trvající série?
„Pevně doufám, že ano,“
usměje se dlouholetý
trenér prostějovského
výběru Richard Beneš.
„Na finále budeme kompletní, počítám, že do
hry budou připraveni J.
Valenta, K. Pacejka, L.
Rosenberk, T. Drobil, T.
Anděl, M. Štěpánek, P.
Brabec a L. Pírek. Rovněž
Kotlářka ovšem nastoupí
se svými elitními hráči,
určitě nebude chybět letošní mistr České republiky v singlech Macurek,
dále výborní hráči a
juniorští reprezentanti
Štěpař s Vedralem a řada
dalších velmi kvalitních
hráčů. Přesto si myslím,
že při formě a pohodě,
v jaké moji svěřenci hráli
v posledním období, je

reálné nad Kotlářkou zvítězit,“ neskrývá optimismus
Beneš a vzkazuje: „Zveme
do hlediště všechny příznivce nohejbalu, kterých je
v Prostějově a okolí určitě
hodně. Doufám, že bude náš
areál stejně zaplněný jako
v roce, kdy jsme získali dorostenecký titul!“
Dodejme, že pro všechny di-

váky je vstup do areálu u sokolovně na Skálově náměstí
zdarma, navíc se mohou
zúčastnit tomboly a vyhrát
i nějakou cenu. „Přijďte povzbudit naše domácí reprezentanty, budou to zcela jistě
hodně potřebovat,“ opakuje
svoji prosbu Richard Beneš.
První finálové utkání play off
dorostenecké extraligy začíná v neděli 3. října od 12:00
hodin.
-pkPoznámka: letos se oba
týmy utkaly již v základní části s těmito výsledky:
Prostějov - Kotlářka 5:5 a
Kotlářka - Prostějov 1:6

BOTAS DOROSTENECKÁ EXTRALIGA
PLAY OFF
1. semifinále: TJ Sokol I Prostějov - TJ Dynamo České
Budějovice 5:4, SK Kotlářka Praha - SK Liapor Witte Karlovy
Vary 5:4
2. semifinále: TJ Dynamo České Budějovice - TJ Sokol I
Prostějov 1:5; konečný stav série: 0:2 na zápasy, SK Liapor
Witte Karlovy Vary - SK Kotlářka Praha 1:5; konečný stav
série: 0:2 na zápasy
O 3. MÍSTO:
1. zápas: SK Liapor Witte Karlovy Vary - TJ Dynamo České
Budějovice 4:5
PLAY-OUT
1. zápasy: TJ Solidarita Praha - NK Elna Počerady 5:3, SKP
Žďár nad Sázavou - TJ Sokol Vynk Horaždovice Hapon 4:5
2. zápasy: NK Elna Počerady - TJ Solidarita Praha 5:0
kontumačně, TJ Sokol Vynk Horaždovice Hapon - SKP Žďár
nad Sázavou 5:0; konečný stav série: 2:0 na zápasy, sestupuje
Žďár nad Sázavou
3. zápas: TJ Solidarita Praha - NK Elna Počerady 2:5
PŘÍŠTÍ PROGRAM
PLAY OFF - FINÁLE
1. zápas, neděle 3. října 2010, 12:00 hodin: TJ Sokol I Prostějov
- SK Kotlářka Praha
2. zápas, neděle 10. října 2010, 12:00 hodin: SK Kotlářka
Praha - TJ Sokol I Prostějov
případný 3. zápas, neděle 17. října 2010, 12:00 hodin: TJ Sokol
I Prostějov - SK Kotlářka Praha
O 3. MÍSTO:
2. zápas, neděle 3. října 2010, 12:00 hodin: TJ Dynamo České
Budějovice - SK Liapor Witte Karlovy Vary.
-pk-

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE MUŽŮ
9. kolo: TJ Sokol I Prostějov „B“ - NK Femax Hranice na
Moravě 0:6, TJ Spartak MSEM Přerov „B“ - NK Šumperk 6:3,
NK Zábřeh na Moravě - TJ Sokol Tři Dvory.
10. kolo: Hranice n.M. - Zábřeh n.M. 6:1, Šumperk - Tři Dvory
6:2, Prostějov „B“ - Přerov „B“ 3:6.
NEÚPLNÁ TABULKA PO
1. NK Femax Hranice
10
2. NK Šumperk
10
3. TJ Sokol I Prostějov „B“
10
4. TJ Sokol Tři Dvory
9
5. TJ Spartak MSEM Přerov „B“ 10
6. NK Zábřeh na Moravě
9

10 ZÁKLADNÍ ČÁSTI
8
1 1
56:23 17
5
0 5
41:42 10
3
4 3
43:45 10
4
1 4
41:39
9
2
3 5
38:51
7
1
3 5
27:46
5
-pk-
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Prostějovský ženský volejbal obměnil tým a zkusí si Středoevroskou ligu V první domácí přípravě porazili Orli Ostravu
(Dokončení ze str. 15)
Ale jak kotník Ivy Bramborové, tak
prst na ruce Anny Velikiyové i záda
Soni Novákové by už měly být v
pořádku. Poněkud limitovaná je tak
pouze Markéta Chlumská se svým
ještě ne zcela doléčeným kolenem po
artroskopii,“ vyložil zkušený lodivod
pochvalujícísizpětnézapojeníMilady
Bergrové do kolektivu. „Přestože s
přípravou začala později, je tradičně
velkým přínosem a stoprocentně
plní svou roli zástupkyně za Corinu
Ssuschkeovou, která se s Německem
chystá na listopadové mistrovství
světa žen.“
Skutečnou hráčskou hvězdu získal
v létě náš volejbalový oddíl v

osobě izraelské plejerky Taťány
Artmenkové. Zkušená čtyřiatřicetiletá
matadorka prošla během své bohaté
kariéry mnoha zeměmi a po řadě
špičkových (nejen) evropských lig
nyní zakotvila v nejlepším českém
klubu VK Modřanská Prostějov.
„Hrávala jsem už na mnoha místech
světa v Itálii, Japonsku, Německu
nebo Brazílii. Všude to pro mě byla
nová volejbalová zkušenost spojená
se spoustou zajímavých zážitků a
když se objevila možnost zamířit do
Česka, nechtěla jsem tuhle příležitost
zahodit. O prostějovském klubu jsem
slyšela samé dobré věci, i proto chci
nadcházející rok strávit tady,“ uvedla
Artmenková.
-pk-

BK Prostějov
- NH Ostrava 91:85
(18:18, 41:37, 60:62)

„JSME PŘIPRAVENI“. Zástupci VK Modřanská Prostějov na tiskové konferenci
ohlásili, že sezona může z jejich pohledu už začít. Na snímku zleva kouč Miroslav Čada,
předseda Správní rady Petr Chytil, generální ředitel titulárního partnera Tomáš Medek a
Taťána Artmenková, jedna z posil týmu. Foto: Zdeněk Pěnička

Prostějovské volejbalistky vyzvou

dvě družstva z Baku. Už v úterý
PROSTĚJOV - K aktuální změně
termínů došlo koncem uplynulého
týdne v případě nejbližších
přípravných zápasů našich
volejbalistek na domácí palubovce.
Jedná se o dva duely s Baku, které
měly ženy VK Modřanská Prostějov

původně odehrát 28. a 29. září. Nově
platí, že obě střetnutí proběhnou
během úterka 28. 9.: Lokomotiv
Baku se v hale Sportcentra DDM
představí od 10.00 hodin, utkání
proti Azerrail Baku pak přijde na
řadu od 17.00 hodin.

„S prosbou o toto nové
řešení nás oslovilo vedení
ázerbájdžánských klubů a my
jsme se rozhodli soupeřům
vyjít vstříc. Podstatné je, že se
takhle kvalitní přátelské zápasy
v Prostějově vůbec uskuteční.

Budou velmi zajímavé a
atraktivní, navíc půjde o
generálku našich děvčat na
blížící se Středoevropskou ligu.
Proto zveme do hlediště všechny
fanoušky,“ řekl sportovní ředitel
VK Peter Goga.
-pk-

ZDAŘILÁ PŘÍPRAVA: V Itálii si VK Modřanská

připsal dva skalpy, v Polsku vyhrál turnaj
Dvě vítězství (Crema 3:1, Santo
Croce 3:0), jednu porážku (Parma
2:3), menší zdravotní potíže, ale
přesto spokojenost přivezla výprava
VK Modřanská Prostějov z herního
soustředění v Itálii. Oblast Busto
Arsizio se v polovině září na čtyři
dny stala našim volejbalistkám
přechodným domovem, v němž
pilovaly formu na blížící se novou
sezonu. O uplynulém víkendu
vyhrály prostějovské volejbalistky
silně obsazený mezinárodní turnaj
v polské Wroclawi, když ve finále
porazily domácí tým 3:0 (19, 18,
16)!

„Tři italská utkání jsme absolvovali
ve fázi, kdy měl tým za sebou hodně
trénování a minimum zápasů. S
ohledem na to jsme odvedli solidní
výkony, zvlášť když obě Izraelky
se k družstvu připojily až těsně
před soustředěním a sehranost
celého kolektivu ještě není taková.
Po téhle stránce nás čeká nejvíc
práce,“ věděl trenér VK Miroslav
Čada po návratu z Apeninského
poloostrova domů. Na jihu Evropy
ho potěšila výkonnost letních posil.
„Ukázalo se, že nové hráčky jsou
kvalitní a kádr pro Champions
League budeme mít hodně silný.

Herně to v Itálii ještě zdaleka
nebylo ideální, ale naše výkony i
výsledky odpovídaly tomu, co jsme
sami očekávali. Jak vzhledem k síle
soupeřů, tak s přihlédnutím k naší
současné formě,“ rozebíral Čada.
Jeho svěřenky se musely potýkat
rovněž s nemalou únavou. „Holky
měly dost náročný program. Denně
musely v přípravě zvládnout dvě
fáze a navíc k tomu jsme hodně
cestovali. Tenhle model velké
obtížnosti s minimem odpočinku
jsme zvolili záměrně, aby si děvčata
zvykala na to, co je čeká během
sezony ve Středoevropské lize

i v Champions League. V obou
soutěžích budeme jezdit poměrně
často a mnohdy daleko, takže je
nutné se nachystat,“ odtušil kouč.
Určité komplikace mu způsobila
dvě zranění členek základní sestavy.
„Soňu Novákovou postihly potíže
se zády, ale nejde o nic vážnějšího,
brzy by se měla zapojit do přípravy.
Anna Velikiyová vynechala kvůli
bolestivě nastřelenému prstu
jediný zápas, do toho posledního
proti Santa Croce už mohla opět
zasáhnout,“ upřesnil Čada s tím, že
Markétu Chlumskou ještě trochu
limituje operované koleno.
-pk-

Body BK Prostějov: Veikalas 21,
Šležas 20, Tóth 15, Lawrence 14,
Krakovič 9, Marek 8, Prášil 4. Střelba
za 2b.: 22/39 – 16/38. Trojky: 8/18 –
12/24. Trestné hody: 23/26 – 17/22.
Doskoky: 31 – 29. Osobní chyby: 19
– 28. Asistence: 16 – 10
PROSTĚJOV - První přípravné
utkání na domácí palubovce, které
bylo na programu v úterním podvečeru proti ostravskému celku, mělo
doslova namále. Trenér Orlů Peter
Bálint totiž ještě v posledních chvílích zvažoval zrušení tohoto utkání
a to z důvodu velké marodky našeho celku. Bojeschopných Orlů bylo
totiž pouze sedm. Doslova sedm
statečných tak bojovalo o vítězství
proti soupeři z Ostravy, který si
chtěl připsat v letošní přípravě další
vítězství. Orli ale i v sedmi bránili
domácí palubovku velice tvrdě a
protože se jim na rozdíl od předchozích zápasů dařilo proměňování
otevřených střel, radovali se nakonec z vítězství poměrem 91:85.

34:26

K

LITOVEL/KOSTELEC NA
HANÉ - Minimálně pro bod
si jeli kostelečtí házenkáři do
Litovle, kde v sobotu odpoledne
sehráli úvodní utkání nového
ročníku první ligy. Jenže, v hanáckém derby selhali svěřenci
trenéra Juríka hlavně střelecky
a tak se domů vraceli s prázdnou.. Po sérii bez výhry z přípravného období tak Kostelec na

Hané stále čeká na svůj
první úspěšný výsledek.
„I když to byla zasloužená prohra, výsledek až
tak neodpovídá dění na
hřišti,“ poznamenal po utkání
Alois Jurík.
V základní sestavě mu chyběli
Tomáš Grulich a Diviš, s mužstvem
neodjel ani Čech, který se rozhodl
týden před startem sezony seknout
s aktivní kariérou. Naopak v sestavě se objevila jediná ryzí posila,
exlitovelský křídelník Šuba, který

JAK SE HRÁLO...
1. kolo: Litovel - Kostelec n.H. 34:26, Dvůr Králové n. L. - Nové Veselí
29:23, Košutka Plzeň – Ostrava nehlášeno, Šumperk - Náchod 35:29,
Karviná SCM - Bystřice p. H. nehlášeno, Jičín „B“ - Praha-Chodov 29:27

KAM za prvoligovou házenou
2. kolo, sobota 2. října 2010, 17:00 hodin: Kostelec n.H. - Ostrava
(neděle 3.10., 10:30 hodin, rozhodčí: Pavlíček, Tokoš), Bystřice p.H.
- Šumperk, Litovel - Karviná SCM, Náchod - Jičín „B“ (17:30 hodin),
Praha-Chodov - Dvůr Králové n.L. (neděle 3.10., 13:00), Nové Veselí
- Košutka Plzeň (neděle 3.10., 16:30)

se tak hned na úvod
postavil proti svým
nedávným spoluhráčům! Snad ještě více
namotivovaní ale
byli domácí házenkáři, kteří svému
rivalovi toužili oplatit dvě prohry z
minulého ročníku.
A začali k tomu dobře. Zatímco
hostům se vůbec nedařila obrana a
vyhořeli jak v systému 0-6, tak i 1-5,
Litovelským to lepilo a v síti skončila takřka každá střela. Domácí proměnili v první půli sedmnáct ze čtyřiadvaceti střeleckých pokusů, což
jim vyneslo velmi dobrý průměr 78
procent, Kostelec se prosadil pouze
desetkrát ze třiceti střel... „Toto byly
diametrální rozdíly, které rozhodly
zápas. Nás vychytal zkušený brankář Baránek, který se do Litovle
vrátil ze Zubří,“ podotkl A. Jurík. A
tak tedy ani nebylo divu, že náskok
Tatranu utěšeně narůstal až na poločasový rozdíl sedmi branek – 17:10.
Ve druhé půli sice Kostelečtí výrazně zlepšili defenzívu (systém
1-2-3 v jejich podání fungoval) i
celý svůj herní projev a přestože se
dosstali na dostřel tří gólů, stačila

jedna technická chyba a Litovel
šla opět do trháku. Tentokrát už
definitivně rozhodujícího, neboť
hosté už se na odpor nezmohli.
„Soupeři skvěle zahráli spojky,
jenž proměnili jedenáct ze čtrnácti pokusů, zatímco naši hráči se z
tohoto prostoru prosadili jen třikrát
a to přitom vyslali na Baránka střel
osmnáct...,“ našel další otevřené
nůžky kouč kosteleckých házenkářů. Prostě, dobrých deset minut
před koncem už bylo vymalováno
a poslendí otázkou bylo, o kolik že
to hosté dostanou. Osmibranková
prohra je nakonec až příliš krutým vyjádřením toho, co diváci v
Litovli viděli...
Je to škoda, protože na soupeře jsme
herně určitě měli a výsledek skutečně neodpovídá poměru sil. Bohužel
jsme však selhali střelecky a v roz-

BK Prostějov
- BC Kolín 102:59
(17:14, 39:27, 75:39)
Body BK Prostějov: Landry 21,
Nicholson 15, Veikalas 13, Lawrence
12, Dokoupil 6, Krakovič 6, Šležas 6,
Marek 6, Tóth 6, Hyzy 5, Bohačík3,
Prášil 3. Střelba za 2b.: 37/63 – 20/66.
Trojky: 12/22 – 7/20. Trestné hody:
16/23 – 12/15. Doskoky: 41 – 28.
Asistence: 11 – 7
Generálkou před kvalifikačním bojem o
EuroChallenge byl sobotní poslední přípravný zápas proti týmu BC Kolín. Až do
poloviny poměrně vyrovnané utkání se
ale v úvodu třetí čtvrtiny změnilo na prostějovské hody. Prostějovští hráči přitvrdili v obraně a díky kvalitní defenzívě se
v útoku dostávali do lehkých pozic, které
bez problémů proměňovali. Soupeři se
naopak nic nedařilo a to jak v obraně, tak
v útoku při střele z jakékoliv vzdálenosti.
Zápas se tak zvrhnul v „jatka“ což dokládá i stav v polovině závěrečné čtvrtiny,
ve které prostějovští Orli vedli již padesátibodovým rozdílem 96:46. Nakonec
se utkání dohrálo v poklidném tempu a
výsledek je tak 102:59.
Již samotný úvod utkání naznačil, že bu-

hodujících chvílích učinili své také
rozhodčí. Tím se ovšem nechci na
nic vymlouvat, naše prohra je zcela
zasloužená,“ sdělil Večerníku Alois
Jurík. „V pondělí si zápas rozebereme a musíme se co nejlíp nachystat
na Ostravu. Tento zápas už je potřeba vyhrát!“ burcuje své ovečky
Jurík.
Duel druhého kola 1. ligy házenkářů začíná ve sportovní hale v
Kostelci na Hané v neděli 3. října
od 10:30 hodin. „Zveme všechny
diváky na domácí premiéru nové
sezony. Jejich podporu budeme
potřebovat a kromě snad kvalitní
házené mohou vyhrát některou z
cen, které věnovala firma TomiRemont, při losování vstupenek,“
vzkázal Petr Kudláček, starosta TJ
Sokol Kostelec na Hané-HK. -pk-

ROZHOVOR S JURÍKEM AŽ PŘÍŠTĚ

I

PROSTĚJOV – Start druhé
lihy házenkářům Prostějova nevyšel, když v domácí premiéře
nového soutěžního ročníku padli
s Ivančicemi... A nutno říct, že
zaslouženě. Hosté totiž byli prakticky po celý zápas lepším týmem.
V sobotu netradičně až od 17: 00
hodin přivítali prostějovští házenkáři na domácí palubovce v honbě
za prvními ligovými body družstvo
HK Ivančic. Určitou zvláštností bylo duo ženských rozhodčích, které
se bohužel pod účet zápasu výrazně
podepsaly.
Do utkání vstoupili lépe domácí
hráči, když hned v prvním útoku se
prosadil Černíček a otevřel tak střelecký účet tohoto zápasu. Tohle vedení bylo ovšem poslední v celém

zápase. Soupeř se začal prosazovat
v útoku z větší vzdálenosti a i díky
nepříliš důrazné obraně si brzy vypracoval dvougólové vedení,které
si povětšinou držel po celý první
poločas. Ve 20. minutě zranily
Ivančice domácího Valacha, který už dále do zápasu nezasáhl,což
značně oslabilo prostějovskou
ofenzívu v dalším průběhu utkání.
Dalším zajímavým momentem
byla přímá červená karta ve 25. minutě pro brankáře Hrubého, který se
ve snaze zabránit trháku dostal do
kontaktu s protihráčem a dámské
rozhodčí neváhaly vytáhnout červenou kartu. Tahle ztráta a množství
vyloučených nic neubrala na bojovnosti domácích, kteří v poslední minutě prvního dějství snížili trhákem
Jurečku na poločasových 14:16.
Ovšem vstup do dějství druhého byl pro Prostějov jako zlý sen.

Nedokázal se plných 8 minut vůbec
prosadit přes tvrdou a nepříjemnou
obranu 5 - 1 hostů. Z toho vyplynul
značný posun ve skóre 14:20,z kterého se už domácí nebyli schopni
po celý zbytek utkání vzpamatovat.
Hráči Ivančic si postupně navyšovali vedení,nejvíce o 10 branek,a
pohlídali si své první vítězství v sezóně. Nutno podotknout,že jim to
domácí dosti usnadnili, když ve
druhém poločase vstřelili pouhých
7 branek a s tak malou střeleckou
produktivitou se vyhrát opravdu
nedá...
Soupeř vyhrál po zásluze. Byl
rychlejší a tvrdší, mnohdy i za hranicí pravidel, kterou mu ovšem dvě
rozhodčí tolerovaly, což vyústilo ve
zranění Valacha a naše citelné oslabení na spojkovém postu v dalším
průběhu utkání. V prvním poločase
nás trápila obrana,ve druhém zase

dou mít prostějovští Orli v tomto zápas
navrch. Během úvodních minut se totiž
velice jednoduše ujali vedení 5:0 a nebýt
úspěšných tříbodových střel kolínského
celku v podání Jelínka a později Smitha,
bylo by naše vedení nepřetržité. Díky
úspěšným zásahům kolínského celku z
perimetru se tak dokonce hosté dostali
do vedení 14:10 a teprve závěrečná sekvence našeho celku otočila vývoj utkání
v náš prospěch na stav 17:14.
Stejně jako Orli první čtvrtinu skončili,
tak jsme i druhou začali. Sedmibodovou
sérií, která ve spojení se závěrečnou minutou první čtvrtiny dávala čtrnáct bodů
v řadě, jsme se dostali do dvouciferného
vedení 24:14 a bylo jasné, že už mají
domácí hráči toto utkání pod kontrolou.
Hosté pak sice ještě několikrát zahrozili, ale Orli si již zkušeně dvouciferný
náskok podrželi až do poloviny utkání a
do šaten se tak odcházelo za stavu 39:27.
Zatímco v první polovině utkání
Prostějov soupeře šetřil, v úvodu třetí
desetiminutovky na něho doslova vlétl.
Sérií 13:2 překročili Orli dvacetibodové
vedení a svěřencům trenéra Benáčka
se najedou přestalo chtít hrát. Zápas tak
ztratil jakýkoliv náboj a od této chvíle se
utkání dohrávalo. Orli tak zbytek tohoto
zápasu využili k nacvičování spolupráce

jednotlivých hráčů a taky zkoušce tříbodové střely. Právě díky úspěšné tříbodové
střelbě, která činila 55% (12/22) se náš
náskok zvyšoval ještě větším tempem
a před závěrečnou čtvrtinou jsme vedli
už o více jak třicet bodů 75:39. Do závěrečné čtvrtiny vstoupili Prostějovští
další bodovou sérií 12:0 a když jsme v
polovině šesté minuty vedli padesátibodovým rozdílem 93:43, vypadalo to
na veliký debakl kolínského týmu. Ani
aktivita Romana Zachrly a jeho tříbodové pokusy už nic nezměnily na faktu, že
jsme hosty jasně přehráli, především pak
ve druhé polovině, a zvítězili tak více jak
čtyřicetibodovým rozdílem 102:59.
„Soupeř byl velice špatný. Ze začátku
se ještě drželi, ale jak začali prohrávat
o dvacet bodů, tak ztratili koncentraci,
přestali hrát a my jsme hráli v podstatě
bez obrany. Bylo to pěkné pro diváky,
ale pro nás moc ne,“ uvedl po utkání
prostějovský trenér Peter Bálint. Ten
mohl dát příležitost kompletní lavičce,
dvanáct hráčů si připsalo body, takže do
Slovinska se bude Orlům odjíždět v dobrém a sebevědomém rozpoložení. „Před
pohárovým zápasem bude aspoň taková
dobrá pohoda, že se trefili. Kluci budou
mít v hlavách větší jistotu v pohárovém
utkání,“ dodal Bálint.
-red-
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útok se spoustou oslabení. Soupeř
dokonale využil svoji váhovou převahu a může se radovat z prvních
bodů v sezóně,“ zhodnotil utkání
Tomáš Černíšek starší, kterému tak
premiéra v roli nového kouče házen-

p ředehrávka 3. kola: Sokol Telnice Sokol Sokolnice 27:31 (14:18)
p ředehrávka 11.kola: Sokol Sokolnice - SHC Maloměřice 29:31 (13:16)
1. kolo: Bohunice – Kuřim nehlášeno, Zlín – Telnice 47:35, Velké
Meziříčí - Havlíčkův Brod 27:16 (11:19), Prostějov - Ivančice 21:30
(14:16), Maloměřice - Hustopeče 26:31, Brno-Juliánov - Sokolnice
nehlášeno

KAM za druholigovou házenou

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) -pk-

:

PROSTĚJOV - Tuzemská jednička a jeden z vůbec nejlepších překážkářů na světě Petr
Svoboda byl stejně jako loni největší hvězdou tradičního atletického svátku v regionu, kterým
byla již počtyřiašedesáté v historii „Velká cena Prostějovska“
na 110 metrů překážek. A česká
atletická megastar nezklamala.
Čas 13,61 sekund mu přinesl
nejen prvenství na cílové pásce,
ale současně Svoboda ukrojil
dalších šest setin z rekordu mítinku, který osobně loni poprvé
překonal! Své kvality potvrdila
i druhá hvězda české atletiky a
další účastník finále své disciplíny na letošním mistrovství světa v Berlíně, oštěpař Vítězslav
Veselý. Ten potřeboval k vítězství hod dlouhý 78,93 metrů.
Potěšující je, že oba reprezentanti se ještě před svým odjezdem
nechali slyšet, že se jim na Hané
líbí a příští rok přijedou určitě znovu! „Z jejich pocitů má
člověk vůbec největší radost,“
přiznal Milan Čečman, ředitel
závodů, jak jej pochvala obou
borců potěšila. „Nemůžeme se
rovnat s žádným mítinkem, neboť nemáme k dispozici potřebný objem finančních prostředků,
ani vyhovující technické zázemí.
Proto držíme historii na základě
kamarádských vztahů a zatím to
funguje perfektně.“ usmívá se i
při dlouholeté nelehké situaci
atletiky v Prostějově Čečman.
Podle něj stojí z dalších výkonů
za zmínku téměř sedmimetrový
skok do dálky v podání kladenského Sedláka a také veteránský
rekord prostějovského nestora
Antonína Kužely, který 1. srpna
oslavil již devadesát roků. Ani to
mu nezabránilo, aby v neděli 19.

září 2010 zaběhl na hladké „šedesátce“ čas 17,18 vteřin!
V areálu ZŠ a RG ve Studentské
ulici se konal již 64. ročník „Velké
ceny města Prostějova“ na 110 metrů překážek. Loni Petr Svoboda
(na snímku) vytvořil rekord
závodu časem 13,67 sekund,
z něhož letos ubral dalších
setin. Jeho čas 13,61 je
opět velice dobrý a stačil
na bezpečné vítězství.
Druhý v cíli, šestinásobný vítěz prostějovského klání
Stanislav Sajdok
dosáhl času 14,34
a třetí Michal Krejčí zaběhl čas
14,57. „Jsem rád, že mám letošní
sezónu už za sebou. Dnes to už bylo
těžké, od šesté překážky jsem toho
měl plné zuby, ten týden ničeho nedělání byl znát. Už se těším na odpočinek,“ hlásil v cíli Petr Svoboda,
který má za sebou velmi dobrou,
ovšem vzhledem k nešťastnému
finálovému závodu na mistrovství
světa i nešťastnou sezónu. Nyní
jej čeká toužebné volno, které zahájí rehabilitační pobyt v lázních
Velichovky. „Tam dám tělo odpočinout a pomalu začnu s přípravou
na další rok,“ plánuje Svoboda.
V Prostějově se mu i přes veskrze
skromné podmínky líbí. „Jsou tady
příjemní lidé, při závodech panuje
velice přátelská atmosféra a já sem
jezdím skutečně moc rád. Po těch
velkých mítincích během celého
roku to beru jako vítaný relax,“
pousmál se brzy šestadvacetiletý
překážkář. „Za rok přijedu znovu,“
hlásil Svoboda rozverně směrem k
Milanu Čečmanovi.
Vedle hlavního překážkářského závodu se i letos konaly další rámcové závody, tzv. „Malé ceny“ všech
věkových kategorií. Medailisty i

další umístění členů AC Prostějov
najdete v našem servisu, byl ovšem
k vidění nějaký mimořádný výkon. „Myslím, že všechny závody měly svoji kvalitu a úroveň.
Můžeme být spokojeni,“ poznamenal Čečman s tím, že Robin
Dragoun na 110 m překážek
skončil mezi dorostenci třetí a Adam Hurta obsadil
stejnou pozici na hladké stovce, k níž navíc
přidal druhou příčku
ze skoku do výšky.
Kromě překážek je největší
pozornost upřena také Memoriál Dr. Eduarda

64. ročník Velké ceny města Prostějova na
110 m překážek mužů: 1. Svoboda (Olymp
Praha) 13,61 sekund - REKORD VC; 2.
Sajdok (Dukla Praha) 14,33; 3. Krejčí (USK
Praha) 14,54; 4. Kafka (Slavia Praha) 14,75; 5.
Sedlák (AC Tepo Kladno) 15,29
21. ročník Memoriálu dr. Eduarda
Rozbořila v hodu oštěpem mužů: 1. Veselý
(Dukla Praha) 78,93 metrů; 2. Jílek (Hvězda
Pardubice) 67,38; 3. Sklenář 61,62; 4. Sklenář
(oba Sl. Slávia Uh.
Hradiště) 50,62
Další disciplíny:
Dálka mužů: 1. Sedlák (AC Tepo Kladno) 699
centimetrů; 2. Gabriel (VSK Univerzita Brno)
659; 3. Kozárek (SSK Vítkovice) 615. Výška
mužů: 1. Navrátil (AK Olomouc) 196 cm; 2.
Hurta 175; 3. Dragoun (oba AC Prostějov)
170. Oštěp žen: 1. Inochovská (AK Olomouc)
38,24 metrů; 2. Václavková (Vinohrady
Praha) 37,72; 3. Kubíková (Sl.Sl.Uh.Hradiště)
37,27; 4. Pavlová 28,16; 5. Válková (obě AC
Prostějov) 26,94. Dálka žen: 1. Lacigová (AK
PSK Zlín) 536 cm, 2. Václavková (Vinohrady

„Želízka“ hrála fotbal, vyhrála DT MOSTÁRNA
Pod záštitou odborových organizací ZOOS KOVO se v pátek 24.
září 2010 odehrál ve sportovním
areálu TJ Sokol Klenovice na
Hané fotbalový zápas Hanácké
Železárny a Pérovny,a.s. verus DT
Mostárna,a.s! Jednalo se o první a
doufejme, že ne poslední sportovní
klání mezi těmito podniky a všichni věří, že se z toho stane příjemná
tradice, neboť si tuto sportovní
událost veskrze pochvalovali. „V

tomto případě není vůbec důležitý
výsledek tohoto utkání, od samého
začátku šlo především o přátelský
zápas, kdy pracovníci obou podniků si tuto událost přijeli především
užít. Vše se podařilo na jedničku a
to včetně počasí,“ hlásil Večerníku
Večerníku Zdeněk Plíva, jeden
z organizátorů..Samotný zápas
skončil výsledkem 6:1 pro DT
Mostárna,a.s., kteří si tak připsali
premiérové vítězství a mohou se ny-

Sestava
Varha - Navrátil
I. Chalupecký
Vasilyev 3
M. Grulich 31
Jurka 9/3
Trenér:
Vedoucí týmu:

a branky Kostelce n.H.:
Paták 4
L. Chalupecký
Vymětal 2
J. Grepl
Ševčík 1
Šuba
Varhalík 4
Kosina 2
M. Grepl

PORÁŽKA

Alois Jurík
Radek Navrátil.

ní pyšnit neoficiálním titulem šampiona v „Želizkách“. Po skončení
utkání se ještě kopaly pokutové kopy, ve kterých byli zase úspěšnější
Hanácké Železárny a Pérovny, a.s.
Jeho hráči se tak mohou pro změnu
nazývat - „nejlepšími techniky mezi dělníky“. „Poděkování patří TJ
Sokol Klenovice na Hané za to, že
nám umožnily tuto sportovní událost uspořádat,“ dodal Plíva.
-pk-
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HK IVANČICE
Poločas:
14:16
Sedmimetrové hody: 2/2:4/2
Vyloučení:
Červená karta:
Rozhodčí:

8:4
Hrubý (Pv)
Krobothová,Macharáčková

Průběh utkání: 1:0,1:3,4:6
,8:8,9:13,12:15,14:16,14:20
,15:22,17:26,18:28,21:30

Sestava a branky Kostelce n.H.:
Hrubý – Kamený
Černíček ml. 5/1
M. Jurík 2
Valach 1
Juráček
Trenéři:

Bydžovský 3
T. Jurík 1
Raška
R. Nevrlý

Ordelt
Jurečka 3
Bečička

Chytil

Tomáš Černíček st.
Svatopluk Ordelt

PORÁŽKA

OD STROJŮ NATRÁVNÍK. Páteční odpoledne si zaměstnanci dvou tradičních podniků v prostějovské průmyslové zóně přijeli zahrát do Klenovic fotbálek a užít si kopu srandy. Po zápase se všichni aktéři nechali zvěčnit na společném snímku.
Foto: archív Z. Plívy

Velký mezinárodní turnaj přípravek v Prostějově
Mladí fotbalisté ročníku 2003 z oddílu 1. SK se radují se „zlata“
PROSTĚJOV - V sobotu 25. září se na fotbalovém stadionu ve
Sportovní ulici se uskutečnil velký mezinárodní turnaj mladších
přípravek, kterého se zúčastnilo
patnáct družstev z celé Moravy
a Slovenska, jenž poměřily síly ve
dvou kategoriích - ročník 2002 a
2003.
V klání ročníku 2003 se představila sedmička týmů, když dorazila družstva jako FC Tescoma
Zlín, FC Vítkovice, FK Fotbal
Frýdek-Místek, FC Sparta Brno,
FC Kopřivnice a RAFK Rajhrad.
Celky se utkaly nejspravedlivějším
systémem každý s každým. Hned
v prvním utkání se Zlínem mladí
fotbalisté z Prostějova ještě dostatečně neukázali svoje kvality, když
do utkání vstoupili velmi vlažným
dojmem a ačkoliv měli územní
převahu, tak většina šancí končila
buď v náručích zlínského brankáře, anebo těsně vedle jeho branky.
Nakonec ale po krásné individuální
akci přece jen zvítězili domácí 1:0.
Do dalšího utkání vlétli prostějovští
kluci jakoby zcela vyměnění. Velmi
kvalitního soupeře z Vítkovic přehráli rychlostí, důrazem v osobních
soubojích a krásnými kombinacemi
v poměru 5:1. Následovaly další

výhry s Frýdkem-Místkem (4:0), s
RAFK Rajhrad (3:1) a se Spartou
Brno (5:0), v závěrečném souboji
pak již deklasovali FC Kopřivnici
vysoko 11:0 a s celkovým počtem
18 bodů a skóre 29:2 zaslouženě
ovládli celý turnaj!
Turnaj za 1. SK Prostějov odehráli
tito hráči: Hanuš, Bílek, Fabiánek,
Gottwald, Holub, Král, Lachman,
Petr Martin, Petr Matěj, Smékal,
Smilek, Ohlídalová.
Ve starší kategorii 2002 se představilo osm týmů, které byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech.
Prostějovští borci se postupně
utkali se Sokolem Čechovice , AS
Trenčín a FC Slovácko. Ve druhé
skupině se představily FC Tescoma
Zlín, Baník Ostrava, Sparta Brno
a slovenský Senec. Dále se pokračovalo již vyřazovacím způsobem.
Soupeřem výběru 1.SK ve vyřazovacích bojích byla Tescoma Zlín,
nad kterým ještě tři minuty před
koncem vedly naděje z Hané 3:1
a zdálo se být rozhodnuto. Soupeř
ale dvěma přímými kopy srovnal
a tak musely rozhodnou penalty.
Bohužel v těchto rozhodující chvíli už naši hráči nenašli v sobě tolik
pohody a po dvou neproměněných
pokusech se radovali hosté ze Zlína.

Rozbořila, který se konal pojednadvacáté. Dle předpokladů jej
opanoval český reprezentant a
účastník letošního mistrovství
světa Vítězslav Veselý, který
zaznamenal hod 78,93 metrů a
tímto výkonem jej těsně zaostal
za rekordem mítinku, který tak
stále drží doyen a vládce posledních ročníků Patrik Landmesser
z Nového Města nad Metují, který letos stejně jako loňský vítěz
Viktor Čepák, ve startovní listině
scházel. S oštěpem se představily
i ženy, což byla taktéž velice zajímavá podívaná.
Mezi vzácnými hosty nakonec
chyběl původně avizovaný Robert

Hvězdám se i přes skromné podmínky na Hané

líbí, Svoboda i Veselý přijedou prý znovu

Změlík, olympijský vítěz v desetiboji z Barcelony 1992 se organizátorům nakonec omluvil. „Zaslal
nám dopis, měl své pracovní povinnosti,“ prozradil šéf prostějovských
závodů s tím, že ceny nejlepším
tak předávali zejména František
Mrázek, první vítěz Velké ceny z
roku 1947 a Michal Müller, radní a předseda Komise pro mládež
a tělovýchovu města Prostějova.
Celé klání uspořádal ATLETICKÝ
KLUB PROSTĚJOV pod záštitou
Města Prostějova a OS ČSTV v
Prostějově.
A jak zní hodnocení letošního atletického svátku v Prostějově? „Na
110 m překážek byla účast jako

při finále mistrovství
České republiky a byl
vytvořen rekord. Na
závod oštěpařů přijel
Veselý a bylo to taky
perfektní, když hodil
skoro osmdesát metrů.
S těmito skutečnostmi
musíme být spokojení.
Řekl bych, že závody
se vydařily perfektně,
vyšlo nám i počasí.
Myslím tak, že to byla
velmi hezká Velká cena,“ hodnotil průběh
prostějovského mítinku s úsměvem mohu být spokojený, organizačMilan Čečman, ředitel závodů. ně se trápíme. Ne, že bych závo„Zatímco po sportovní stránce tak dy nedovedly zorganizovat, ale ty
podmínky, jaké má královna sportů
v našem městě, jsou pořád přímo
tragické... Vždyť my si musíme na
tr
místo závodů vše dovést, pak hned
m
oodvést, děláme to pořád amatérsky.
Jakékoliv technické zázemí v areálu
Prostějov) 14,10. 60 metrů překážek mladší
Ja
žáci: 1. Vrtěl (SK Přerov) 10,30 sekund; 2.
cchybí. O tom, že bychom potřeboBílý (AC Prostějov) 10,52; 3. Mikuláček (SK
vvali čtyřsetmetrovou dráhu už ani
Přerov) 10,62; .. 5. Kvapil (AC Prostějov)
nnemluvě...,“ posteskl si Čečman. O
11,17. Běh „B“: 1. Orálek 12,60; 2.
to více jej mohou těšit pochvalná
Joch 12,79; 3. Horováth (všichni AC
slova zúčastněných i rozhodčích.
sl
Prostějov) 14,57. 100 metrů překážek starší
„Všichni
vyjádřili spokojenost a při„V
žákyně: 1. Hlavoňová (ASK Blansko) 17,12;
slíbili,
že přijedou znovu. Líbí se jim
sl
2. Obručová (AK PSK Zlín) 17,37; 3. Votinská
tady,“
pochlubil se přízní i takových
ta
(Kotlářka Praha) 18,42; .. 5. Richterová 20,14;
hvězd
jako je právě Petr Svoboda či
h
6. Losíková (obě AC Prostějov) 21,23. 100
Vítězslav
Veselý. „Vše probíhá na
V
metrů překážek starší žáci: 1. Mikuláček
kamarádské
bázi. Kluci přijedou,
k
(SK Přerov) 15,04; 2. Šach (Kotlářka Praha)
zaběhnou
si, nebo hodí, pokecáme
z
15,20; 3. Kaplánek (AC Prostějov) 15,61; .. 5.
a zase odjedou. Nic víc v tom není,“
Odvářka 17,65; 6. Albrecht (obě AC
objasnil
zákulisní praktiky, které jsou
o
v porovnání s jinými mítinky skutečProstějov) 21,40. 100 metrů překážek ně
juniorky+ženy: 1. Kozmíková (AK PSK
n ještě „pionýrské“. Milan Čečman
Zlín) 14,97; 2. Václavková (Vinohrady Praha)
ddoufá, že za rok by se mohly ledy
15,71; 3. Komrsková (AK PSK Zlín) 15,85.
ppřece jen pohnout. „Čeká nás pětaše110 metrů překážek - dorostenci: 1. Sýkora
ddesátý ročník, což je malé jubileum.
Věřím, že se nám podaří uspořádat
(Spartak Třebíč) 15,41; 2. Lojkásek (Kotlářka
V
ještě lepší a zářivější závody,“ zaPraha) 15,87; 3. Dragoun (AC Prostějov)
je
snil se ředitel a dlouholetý atletický
16,97.
sn
-pknnadšenec. Vyslyší někdo konečně
jeho
-pkje tužby?

výsledkový servis

Průběh utkání:
3:1, 6:3, 6:5, 10:6,
Poločas:
17:10
Sedmimetrové hody: 3/2:5/3 13:7, 17:10, 20:12, 23:16, 26:20, 27:23,
31:24, 34:26
Vyloučení:
9:7
Rozhodčí:
Paululik, Samek

kářů Prostějova pořádně zhořkla.
„Z jednotlivců bych chtěl pochválit
snad jen dorostence Bečičku, který
vstřelil šest gólů,“ dodal Černíček.
Ve druhém dějství zajíždí Prostějov
v neděli 3. října do Bohunic. -tj, pk-

JAK SE HRÁLO...

Prostějov ožil atletikou

TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK

Avizované interview s Aloisem Juríkem, koučem házenkářů Kostelce
na Hané, vám z technických důvodů musíme přinést až v příštím čísle
Večerníku. Děkujeme za pochopení.
-red-

Prostějovští házenkáři nestačili na Ivančice
Pv 21:30

doskoky Tótha. Do šaten se odcházelo
za stavu 41:37.
Zatímco v první polovině hry se
soupeř na své body poměrně nadřel,
druhou polovinu utkání poznamenaly chyby orlí defenzívy. Několikrát
v úvodu třetí desetiminutovky špatně přebrali v obraně hráče a diváci v
hale tak byli svědky snadných košů
ostravských hráčů. Naštěstí se prostějovský útok od první poloviny utkání
nezhoršil a díky přesné střelbě litevského dua Šležas-Veikalas, ke kterým
se přidal i Tótha a Krakovič, jsme se
drtivou většinu této desetiminutovky
drželi ve vedení. V závěrečné minutě
se ale soupeř dokázal po chybě Orlů
v obraně prosadit a výsledkem bylo
vedení hostů 62:60 před závěrečnou
částí. To ale nevyvedlo náš tým, hrající už v sedmi, z míry a sedmi body
v řadě jsme se znovu chopili vedení.
Soupeř sice ještě odpověděl a znovu
se na chvíli chopil opratí, ale následné
série 8:2 a 7:0 poslaly domácí celek
do osmibodového vedení 86:78, který
znamenal jistotu vítězství v dnešním
utkání. Závěrečná minuta se tak už dohrávala v poklidném tempu a nakonec
jsme se tak mohli radovat z vítězství
poměrem 91:85.
-red-

Ve druhém duelu Prostějov rozstřílel Kolín

Kostelec v derby selhal střelecky
L

Po návratu z Chorvatska přibyli na už
tak rozsáhlou marodku přidali další
hráči a to Bohačík, Prášil a Šležas. Dva
posledně jmenovaní sice do utkání nastoupili, ale po první polovině hry ze
sebe kapitán Prášil hrací dres sundal.
Desítky diváků, které do haly zavítaly,
se tak začínaly obávat, zda se vůbec
utkání odehraje. „Hodně dlouho jsem
uvažoval o tom, jestli utkání neodvolám, protože zdravotní stav našeho
družstva je velice špatný,“ prohlásil po
utkání trenér Bálint a dále pokračoval:
„Nakonec jsme ale zápas odehráli,
protože je to lepší než trénovat a mohli jsme si aspoň něco v malé sestavě
procvičit.“ Zápas, do kterého tak Orli
nastoupili pouze s jedním pivotem
Krakovičem jsme zahájili lépe než soupeř a ujali jsme se vedení, které jsme
drželi díky dobré obraně a rychlému
přechodu do útoku až do konce první
čtvrtiny. V závěru se příležitosti chopili hosté a nakrátko se ocitli ve vedení.
Jedním trestným hodem rozehrávače
Davida Marka se ale stav na konci první čtvrtiny srovnal na 18:18. Ve druhé
desetiminutovce domácí narozdíl od
soupeře nedokázali přesně zakončoval
z dlouhé vzdálenosti, ale paradoxně jsme se prosazovali nájezdy a útočnými
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V dalším utkání sice benjamínci
Prostějova porazili Spartu Brno, ale
na hráčích bylo vidět velké zklamání z předešlého zápasu. O páté místo se tak následně utkali s Baníkem
Ostrava. A v posledním zápase se už
nekázali vyburcovat k vítězství a tak
po těsné porážce skončili na šestém
místě. Celý turnaj nakonec vyhráli
kluci z FC Slovácko před Sencem a
Tescomou Zlín.
Turnaj za 1. SK Prostějov odehráli
tito hráči: Lužný, Spačil, Zdráhal,
Stružka, Naicler, Koleňák, Vyhlídal,
Vyroubal, Vykopal, Kresta, Dušek,
Coufal, Závodný, Vlach
Oba závěrečné vyhlašovací ceremoniály probíhali za bouřlivých
ovacích všech účastníků a velkého
počtu diváků, kterých do areálu
dorazila dobrá pětistovka. Medaile,
poháry a další bohaté věcné ceny,
které věnovali sponzoři celého turnaje - firmy MEGA Prostějov, BV
Container a EUROSITE s.r.o , si
odnesli všichni účastníci a předával
jím je předseda pořádajícího klubu
1. SK Prostějov Jiří Kocourek, který
zároveň ocenil vysokou organizační
a sportovní úroveň tohoto turnaje,
který se podařilo zorganizovat snad
po dlouhých třinácti letech.
-jn, pk-

Praha) 536, 3. Komrsková (AK PSK Zlín)
534. Výška žen: 1. Václavková (Vinohrady
Praha) 155 cm; 2. Balůsková (SK Přerov)
145; 3. Edlová (Kotlářka Praha), Pavlová, 5.
Provazníková (obě AC Prostějov) všechny
140. 60 metrů mužů: 1. Kaplánek 8,21
sekund; 2. Laštůvka 8,28; 3. Kužela (všichni
AC Prostějov) 17,18 - veteránský rekord ČR.
100 metrů mužů: 1. Desenský (TJ Sokol
Hr. Králové) 10,94 sekund; 2. Polách (AK
PSK Zlín) 11,32; 3. Hurta 11,42; .. 5. Šišma
(oba AC Prostějov) 12,02. 100 metrů mužů
- běh „B“: 1. Hrazdil (AC Prostějov) 11,70.
100 metrů žen: 1. Brázdilová (Sl. Slávia Uh.
Hradiště) 12,55 sekund; 2. Černochová 12,56;
3. Toufarová (obě Zlín) 12,74.
„MALÉ CENY“:
60 metrů překážek - mladší žákyně: 1.
Edlová (Kotlářka Praha) 11,07 sekund; 2.
Ježková (AC Prostějov) 12,10; 3. Šustrová
(ASK Blansko) 12,20; 4. Chytilová 12,45; 5.
Čečmanová (obě AC Prostějov) 13,33. Běh
„B“: 1. Bogárová 12,82; 2. Fialová 13,71; 3.
Berezová 13,83; 4. Filipenská (všechny AC

S předsedou 1.SK Prostějov o comebacku mužského týmu

„Čekáme na vybudování zázemí u zadních

hřišť Za Hloučelí,“ říká Jiří Kocourek
PROSTĚJOV - Před dvěma
týdny jsme vám přinesli úvodní
část exkluzivního rozhovoru s
předsedou 1.SK Prostějov Jiřím
Kocourkem, který se rozhovořil
nejen o comebacku seniorského
„A“-mužstva do mistrovských
soutěží, ale i o mládežnické sekci
a celé budoucnosti kopané v
našem městě. A vězte, že některé
statě jsou veskrze zajímavé!
Poté, co se avizovaná druhá část
interview z technických důvodů
neobjevila v minulém vydání
Večerníku, za což se dodatečně
omlouváme, přicházíme za
vámi s názory šéfa nástupce
nejtradičnějšího prostějovského
fotbalového oddílu právě dnes.
Třetí, závěrečný díl pak najdete
zase za týden.
* Tým mužů se v nejnižší soutěži
Okresního fotbalového svazu
veze na vítězné vlně. Pojďme se
vrátit o pár týdnů zpět, jak se
vám dařit hráčský kádr skládat?
„Já bych řekl, že se nám tým
podařilo složit až abnormálně dobře
(úsměv). Hned jsme měli jasno, že
soutěž chceme hrát s odchovanci.
V první řadě jsme oslovovali naše
hráče, kteří v minulosti skončili s
aktivní činností, avšak k fotbalu
by se rádi vrátili. Další záměr byl a
je, dát šanci klukům vycházejícím
ze staršího dorostu, kterých máme
k dispozici více než dost. Znovu
musím ocenit především přístup
samozvaných hráčů, kteří se
během léta sami kontaktovali a
prakticky se dali dohromady tak
nějak samovolně. Klobouk dolů
před nimi! “
* Neuvažovali jste o angažování
některého z hráčů se zářivou
kariérou a zvučnějším jménem?
Třeba už kvůli zvýšenému
zájmu fanoušků, ale i oddílových
partnerů?
„Neoslovovali jsme žádné
významné hráče, kteří by nám
v tom směru, jaký naznačujete,
mohli pomoci. Na soutěž, kterou
nyní hrajeme, se totiž dá těžko
někdo takový přilákat. A možní
borci, kteří by přicházeli do úvahy
a dodnes fotbal aktivně hrají,
působí ve vyšších soutěžích.
Neříkám, že to není reálné v
budoucnu, v hledáčku máme určité
hráče, s nimiž jsme i v kontaktu,

ale zatím k tomu nedošlo. V
každém případě bychom rádi
nějakého zkušenějšího hráče,
ikonu prostějovského fotbalu
do mužstva přivedli. Máme to v
plánu. Souhlasím totiž, že by to
bylo přínosné a svým způsobem
by to pro tým znamenalo oživení.
Současný kádr je totiž opravdu
hodně mladý. A kdyby to některý
ze třicátníků režíroval, dostala by
se naše hra na ještě lepší
úroveň. Uvidíme tedy, co se
bude dít v zimní přestávce a
následně v jarní části.“
* Můžete prozradit
některé z jmen hráčů,
kteří by přicházeli do
úvahy a mohli by v
budoucnu tým 1.SK
posílit?
„V jednání jsme byli
například s Lukášem
Mráčkem, který prodělal
v nedávné době zranění
a v Čechovicích, kde byl
jako kmenový hráč 1.SK
Prostějov na hostování,
nenastoupil ani do
přípravy před touto sezónu.
Uvažovali jsme tak o tom,
že jej z hostování stáhneme
a svěříme mu roli lídra
našeho týmu. Má i třetiligové
zkušenosti a určitě by měl mužstvu
co dát. Bohužel to jeho zranění je
natolik vážné, že se zatím k fotbalu
vrátit nemůže. Uvidíme, co bude
dál. Určitě ho znovu oslovíme v
zimní přestávce. Ostatní hráče,
kteří například hostují v sousední
Hané, jsme neoslovovali. Mají tam
vydobytou pozici, tým chce hrát o
postup, takže jsme nechtěli do něj
zasahovat. Ve hře jsou pak i jména
z dávnější minulosti LeRKu, ale to
bych si prozatím nechal pro sebe
(potutelný úsměv)“
* V první části rozhovoru jste
vyjádřil spokojenost s prací
trenérské dvojice Pavel Musil
– Karol Dankovič. Jaká je na
tomto postu vize směrem do
budoucna?
„Pány Musil a Dankoviče jsme
oslovili v první řadě a jsme rádi,
že naši nabídku přijali. Projevili
velký zájem u nově vznikajícího
mužstva působit a do práce se vrhli
s obrovskou vervou. Za výhodu
jsme považovali, že Pavel Musil
vesměs všechny kluky zná ze

Třiačtyřicetiletý Jiří Kocourek je předsedou fotbalového oddílu 1. SK
Prostějov od roku 2006. Hned v prvním roce po nástupu do funkce v
roce 2006 se „A“-tým pod jeho vedením umístil na šesté příčce Přeboru
Olomouckého KFS a žákovské družstvo se radovalo z postupu divize,
což je druhá nejvyšší soutěž v ČR. Následně v dalším roce přišel postup
dorostenců do divize, na který v uplynulé sezoně navázali mladší
dorostenci vítězstvím v divizi. „A“-mužstvo sice muselo činnost přerušit,
neboť de facto nemělo kde působit, stinnou stránku tak nahrazovaly
úspěchy mládežníků. „Během našeho působení jsme získali pět titulů
krajských přeborníků v jednotlivých kategoriích. V sezoně 2008-2009
obsadili divizní dorostenci třetí, respektive druhou příčku,“ ohlédl se za
svým působením ve vrcholné
funkci Jiří Kocourek. „V
příštích letech bychom k tomu
chtěli přidat i tu nadstavbu v
podobě úspěchů se seniorským
týmem,“ dodal.

svého působení v mládežnických
kategoriích a poté, co nasbíral i
nějaké ty zkušenosti v dospělém
fotbale, jsme jej vyhodnotili jako
nejvhodnějšího kandidáta. Myslím
si, že má těmto klukům co předat.
Pozitivní také je, že vcelku rychle
vytvořili výbornou partu a můžu
jen zopakovat, že s jejich prací
je naprostá spokojenost. Zatím
není důvod nic měnit. A co bude
v dalších sezonách, to se teprve
uvidí.“
* Jaké se podařilo vytvořit
mužstvu zázemí?
„Se zázemím jsou trochu potíže. Co
se týče materiálního zabezpečení,
nebyl problém, po této stránce má
tým vše, co potřebuje. Vybavení
využíváme od Adidasu, s nímž
máme dlouhodobou a pro klub
výhodnou spolupráci. Dokonce
jsme pro seniorské mužstvo získali
generálního partnera, kterým se
stal internetový server seznam.
cz (Večerník informoval – pozn.
red.) a díky němuž máme
ekonomický pokrytý chod týmu.
Horší už je to ale se šatnou a vůbec

tréninkovými podmínkami.
Zpočátku využíval tým kabinu
společně se starším dorostem,
což se jeho trenérům příliš
nelíbilo. Nedělalo to samozřejmě
až takovou dobrotu. Docházelo
k častému prolínání, pohybu,
neustálých změn skříněk, dělalo
to určité problémy. Proto jsme
oslovili ředitele Sportcentra DDM
pana Nedvěda a momentálně
využíváme šatnu v Městské hale.
To je pro naše mužstvo obrovské
plus. Tímto také panu Nedvědovi
za vstřícný postoj děkujeme.
Čekáme na vybudování patřičného
zázemí u zadních hřišť Za Hloučelí,
na což byla přidělena další dotace z
Evropské unie. Co mám informace,
tak do konce tohoto kalendářního
roku by vše mělo být dokončeno.
Pokud by tomu tak skutečně
bylo, předpokládáme, že by naše
seniorské mužstvo dostalo možnost
využívat šatnu právě v tomto
zázemí areálu, kde také v současné
době trénujeme. Plánovaná je také
renovace tamních tréninkových
ploch, čímž by bylo postaráno
i o naše dorostenecká družstva
a oddíl by se konečně dočkal
odpovídajících podmínek pro
svoji činnost. Co se týká našeho
domácího azylu, který jsme našli v
Mostkovicích, tak na tamní trávník
se dostaneme pouze v době našeho
domácího utkání.“
Petr Kozák

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

zprávy z ledové plochy

Hokejisté Prostějova sice poprvé padli, nadále jsou však v čele druhé ligy!

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC SALITH ŠUMPERK
1. třetina 1:1
2. třetina 2:1
3. třetina 1:2

Branky:
10. Čuřík (Žajgla, Kolibár), 32. Šimo (Čuřík,
Halouska), 38. Šebek P. (Šebek D.), 52. Šebek D. (Stejskal) - 20.
Novosad (Ondráček), 37. Hulva (Brunec, Matějka), 42. Ondráček
(Hulva), 53. Velecký (Haas), 62. Velecký
Střely na branku: 24:15
Rozhodčí: Dědek - Hejda, Velínský
Vyloučení: 3:8, navíc Holík (Š) osobní trest 10 minut za
nesportovní chování
Využití: 2:1
Diváků: 2150

v prodloužení se ale radovali „Draci“

PROSTĚJOV - První body je totiž poprvé v sezoně
porážku, byť po prodloužení, připravil loni prvoligový
utrpěli prostějovští Jestřábi. O Šumperk. Ten to s plánovaným

Slovák
Jedlička, Kolibár

Peštuka, Halouska

návratem mezi prvoligovou dokázal přispěchat s rychlou několika vteřinách přehodit
smetánku nebude mít vůbec odpovědí, kterou vykouzlil ležícího Slováka a stal se tak
-pkjednoduché, což mu důrazně Velecký. V prodloužení pak hrdinou zápasu.
naznačují už první kola. tentýž hráč dokázal už po
Po porážce na ledě
Nového Jičína přišly
těsné výhry v Opavě
a doma s Břeclaví
a nyní měli Draci
10
co dělat také
9
proti zákeřným
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jednou nepustili do
Dalším naším oceněným borcem v této rubri6
vedení a pokaždé
ce je levý křídelní útočník David Šebek, který
byli o krok vpředu.
v úvodu sezony na druholigových stadionech
5
Šumperk sice vždy
společně se svým starším bratrem Patrikem
dokázal poměrně
doslova řádí. Po čtyřech kolech měli oba na
4
rychle zareagovat,
kontě deset bodů a vévodili klubové produk3
ovšem když se v 52.
tivitě, svými dvěma góly a třemi asistencemi
minutě prosadil David
v utkáních proti Šumperku a v Uherském
2
Šebek a upravil na
Hradišti se tento na první pohled možná trochu
4:3, nevypadalo to
nenápadný, ale zato s o to větším elánem hrající útočník utrhnul. Jasně 1
se soupeřem pravda
nejlepší hráč současnosti Bravo, Davide!
růžově. Nicméně
i v tomto případě

ze střídaček

Sestava LHK Jestřábi
Paška, Stříteský

Jestřábi nad Šumperkem čtyřikrát vedli,

Stejskal - Duba - Zachar
Šimo - Čuřík - Žajgla

Bartošek - P. Šebek - D. Šebek
Šeb
ebek
Skácel

Petr Zachar a Martin Kužílek

Petr ZACHAR - trenér LHK Jestřábi
Prostějov: „Do utkání jsme špatně vstoupili a
dostávali se pod soupeřův tlak. Po dnešním utkání
jsem s bodem spokojen, protože v některých
pasážích byl Šumperk lepší. My jsme se na góly
strašně nadřeli a neměli žádné excelentní šance. Naopak
soupeř se do šancí dostával lépe než my. Myslím si, že
výsledek je spravedlivý.“
Radek KUČERA - trenér Salith Šumperk: „V dnešním
utkání jsme dostávali góly ve vlastním oslabení. Ale
ty fauly tam bohužel byly. A namísto abychom šli do
vedení, museli jsme dotahovat soupeře. Zase ale na

Výsledkový servis
5. KOLO: VHK Vsetín - SHK Hodonín 3:1 (0:1, 3:0, 0:0). Branky
a nahrávky: 24. Vaněk (Brynecký), 31. Spitzer (Ševčík), 33. Dubec
(Tesařík, Bajtek) - 18. Peš (Kuba, Jurásek) ◘ TJ Nový Jičín - HC Zubr
Přerov 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). Branky a nahrávky: 30. Vrdlovec (Gebauer), 37.
Pavlačka (Pa. Hruška, Vrdlovec), 54. Horák (Macháček, M. Chvostek)
- 27. Kotásek (Hanák, Sedlák), 36. Kolář (Sprušil) ◘ HC Slezan Opava
- HC Bobři Valašské Meziříčí 6:3 (2:1, 3:0, 1:2). Branky a nahrávky:
14. Mlýnek (Pavelek), 20. Kocián (Bednárek, Pavelek), 23. Kocián
(Bednárek), 36. Měch (Grofek), 37. Pavelek (Kocián, Tůma), 59. Měch
(Grofek) - 3. Bokroš (Tartarčík), 45. Tartarčík (Balga, Martiník), 45.
Bacul (Mir. Varga) ◘ HC Břeclav - HC Uherské Hradiště 3:2 (0:1, 1:1,
2:0). Branky a nahrávky: 30. Sedláček (Dora), 43. Novák, 57. Barták 8. Pochylý, 22. Mikeš ◘ LHK Jestřábi Prostějov - Salith Šumperk 4:5 v
prodloužení (1:1, 2:1, 1:2 - 0:1). Branky a nahrávky: 10. Čuřík (Žajgla,
Kolibár), 32. Šimo (Čuřík, Halouska), 38. P. Šebek (D. Šebek), 52. D.
Šebek (Stejskal) - 20. Novosad (Ondráček), 37. Hulva (Brunec, Matějka),
42. Ondráček (Hulva), 53. Velecký (Haas), 62. Velecký ◘ HC Uničov AZ Havířov 3:4 v prodloužení (1:2, 0:1, 2:0 - 0:1). Branky a nahrávky:
13. Komínek (Pavlas), 52. Dvorčák (Kunce), 55. Handl (Pavlas) - 14.
Micek (Lička), 18. Stránský (Prokop), 35. Kristek (Potočný, Stránský),
63. Najdek (Kysela) ◘ VSK Technika Brno - HC Frýdek-Místek 8:3 (4:0,
3:1, 1:2). Branky a nahrávky: 1. Mráz (Barus), 13. Mráz (Barus), 14. Mráz
(Barus), 19. Mráz (Bělohlávek, Barus), 23. Odehnal (Strýček), 36. Barus
(Matoušek, Košecký), 36. Rajnoha (Brzobohatý), 48. Mráz (Barus) - 29.
Mintěl (Krutil), 49. Bartoš (Kudláček), 58. Krutil (Kolařík) ◘ HC Orlová
volný los.
6. KOLO: HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Břeclav 7:3 (0:2, 5:1, 2:0).
Branky a nahrávky: 26. Varga M. (Bacul), 29. Kostelňák (Bacul, Bokroš),
30. Matějný (Musil), 33. Kostelňák, 33. Bacul (Matějný), 47. Varga Mir.
(Matějný, Martiník), 58. Bacul (Dvořák) - 13. Zapletal (Barták), 19.
Sedláček (Zapletal), 36. Fiedler (Novák) ◘
HC ZUBR Přerov - VHK Vsetín 7:1 (1:0, 2:0, 4:1). Branky a nahrávky:
18. Hanák (Osina, Kočara), 32. Kočara (Kotásek, Hanák), 36. Hanák, 42.
Faltýnek (Kolář), 46. Sprušil (Tihlář), 52. Kotásek (Hanák), 55. Kočara
(Hanák, Kotásek) - 42. Zavrtálek (Vaněk) ◘ HC Plus Oil Orlová - TJ
Nový Jičín 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Branky a nahrávky: 5. Studený (Hegegy),
37. Samiec (Grygar, Javín), 48. Škatula (Studený, Blatoň) ◘ HC Uherské
Hradiště - LHK Jestřábi Prostějov 0:5 (0:0, 0:1, 0:4). Branky a nahrávky:
28. Bartošek (Šebek D.), 42. Šebek D. (Halouska), 50. Halouska (Šebek P.,
Šebek D.), 53. Duba (Stříteský, Paška), 59. Stříteský ◘ AZ Havířov - VSK
Technika Brno 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Branky a nahrávky: 14. Najdek (Maruna,
Ríčka), 24. Prokop (Říčka, Maruna), 35. Klimša (Říčka, Maruna), 45.
Říčka (Najdek, Prokop), 48. Potočný ◘
SHK Hodonín - HC Slezan Opava 3:6 (1:2, 1:2, 1:2). Branky a nahrávky:
6. Jurásek (Peš), 30. Jurásek (Vaškovič), 50. Salajka (Špok) - 12. Kocián,
16. Tichý (Grofek), 25. Polok, 28. Wolf (Suchánek, Tichý), 43. Chalupa
(Herman, Kukol), 48. Měch (Suchánek) ◘ Salith Šumperk - HC Uničov
10:3(4:1, 3:1, 3:1). Branky a nahrávky: 2. Velecký, 8. Sedlák (Hulva), 13.
Hulva, 14. Velecký (Malý), 26. Novotný (Holík, Brunec), 32. Drtil (Tesařík,
Velecký), 36. Tesařík (Haas), 41. Holík (Boška), 42. Hulva (Sedlák), 57.
Matějka (Brunec, Hulva) - 2. Přikryl (Dostál, Staněk), 36. Frieb (Staněk,
Dostál), 60. Diviš (Trojan) ◘ Frýdek-Místek volný los.
-pk-

2. LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - ZÁKLADNÍ ČÁST
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 6 KOLECH:
1. LHK Jestřábi Prostějov
6 5 0 1
0 34:15 16
2. Salith Šumperk
6 4 1 0
1 33:17 14
3. HC Plus Oil Orlová
5 4 0 0
1 27:16 12
4. HC Slezan Opava
6 4 0 0
2 26:16 12
5. HC Zubr Přerov
5 3 0 0
2 28:16 9
6. AZ Havířov
5
2 1 1
1 19:14 9
7. HC Nový Jičín
6 3 0 0
3 18:21 9
8. HC Břeclav
6
2 1 0
3 20:22 8
9. SHK Hodonín
5
2 0 0
3 21:21 6
10. VSK Technika Brno
5 2 0 0
3 14:18 6
11. HC Bobři Valašské Meziříčí6 2 0 0
4 25:33 6
12. VHK Vsetín
5 1 1 0
3 10:26 5
13. HC Uničov
5 1 0 1
3 16:28 4
14. HC Uherské Hradiště
6
1 0 1
4 14:26 4
15. HC Frýdek-Místek
5
1 0 0
4 16:32 3
kam za hokejem....
7. kolo, úterý 28. září 2010, 17:00 hodin: Opava - Přerov, Břeclav
- Hodonín, Prostějov - Valašské Meziříčí, Uničov - Uherské
Hradiště, Technika Brno - Šumperk (hráno v Rosicích), FrýdekMístek - Havířov, Vsetín - Orlová (17:30), Nový Jičín volný los
8. kolo, sobota 2. října 2010, 17:00 hodin: Uherské Hradiště Technika Brno, Valašské Meziříčí - Uničov, Hodonín - Prostějov,
Přerov - Břeclav, Orlová - Opava, Nový Jičín - Vsetín (18:00),
Šumperk - Frýdek-Místek (neděle 3.10., 17:00), Havířov volný
los
-pk-

Machrometr

Příprava zapomenuta, jasná
výhra v Uherském Hradišti
PROSTĚJOV - Utkání
šestého kola druhé ligy na ledě
Uherského Hradiště mělo od
začátku jednoznačný průběh.
Hosté z Prostějova byli lepší,
góly nasázeli ale až v poslední
třetině. Po jasné výhře 5:0 si
svěřenci trenéra Petra Zachara
upevnili vedoucí příčku v
tabulce skupiny Východ.
Uherské Hradiště nastoupilo
do zápasu proti Prostějovu
výrazně oslabeno, na soupisce
chyběli Sladký, Šimek, Vodák,
Sakrajda, Karpíšek a Kotačka.
Ale i hosté se museli vypořádat
s absencí útočníka Petra Žajgly.
„Má problémy s ramenem,
dal si čtyři dny pauzu a pak se
uvidí, co bude dál,“ objasnil
trenér Jestřábů Petr Zachar,
který musel výrazně zamíchat

se sestavou. Ani jedna pětka
nezůstala ve svém obvyklém
složení.
První třetina gól nepřinesla,
když Jestřábům vstup do utkání
nevyšel zcela ideálně. „Do
zápasu jsme vstoupili trochu
se strachem a pod tlakem dvou
přípravných utkání, které jsme
s nimi prohráli. Nějakých osm
deset minut nám trvalo, než
jsme se dostali do tempa. Od
desáté minuty to bylo lepší a
dokázali jsme Hradiště zatlačit,“
popisoval úvodní třetinu trenér
Jestřábů Zachar. První branky se
jeho tým dočkal ve 28. minutě,
skóre zápasu otevřel Michal
Bartošek. Druhou branku si
Jestřábi připravili na 42. minutu.
Jejím autorem byl produktivní
forvard David Šebek. V
poslední desetiminutovce to již

DAVID ŠEBE
EK
K

do uherskohradišťské branky
padalo jako na běžícím páse.
Trefili se Halouska, Duba i
Stříteský. Jestřábi tak jasnou
výhrou 5:0 potvrdili první místo
v tabulce.
„Měli jsme více šancí a vyhráli
zaslouženě Hradiště se dostalo
trochu do hry jen ve druhé
části, kdy nás zatlačilo. Druhým
gólem jsme je zlomili a pak už
to byla jednoznačná záležitost.
Už v přípravných utkáních jsme
byli lepší, jen se nám střelecky
nedařilo. Teď jsme branky
dokázali nastřílet,“ liboval si
po utkání Petr Zachar, kouč
hokejistů Prostějova.
Jestřábi se svým příznivcům
představí již zítra, tj. v úterý 28.
září, kdy od 18 hodin hostí tým
Valašského Meziříčí. V sobotu je
čeká cesta do Hodonína. -red-

9

HC Uherské Hradiště
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
1. třetina
2. třetina
3. třetina

0:0
0:1
0:4

Branky a nahrávky: 28. Bartošek (Šebek D.), 42. Šebek D.
(Halouska), 50. Halouska (Šebek P., Šebek D.), 53. Duba
(Stříteský, Paška), 59. Stříteský
Rozhodčí: Mrkva – Koliba, Mrákava
Vyloučení: 6:7
Využití: 0:2
Oslabení: 0:0
Diváků:

1124

Sestava LHK Jestřábi
Slovák
Paška, Stříteský

Jedlička, Kolibár
Doseděl,, Kutmon

Peštuka, Halouska
Stejskal – Čuřík - Duba
ebek
Šimo - P. Šebek - D. Šebek
še
ek
Zachar – Kryl -Bartošek
Skácel

Trenéři:

Petr Zachar a Martin Kužílek

„Jsem rád, že už nejsme bráni za outsidera soutěže. Kandidáti na postup ale také nejsme,“ říká šéf nových Jestřábů Michal Tomiga
(Dokončení ze str. 15)
Jak se zdařilý začátek projevuje na atmosféře kolem klubu?
Zaregistroval jste zvýšený zájem
fanoušků, či třeba i příznivější reakce obchodních partnerů a sponzorů?
„Nepochybně! Je vidět, že lidé začínají
chápat,že chci vybudovat klub ,který
naváže na tradici prostějovského hokeje. Snad se nám to všem, kteří máme
hokej rádi, podaří. K tomu musíte mít i
partu lidí, kteří rádi pomůžou a poradí.
Dovolím si jen krátké osobní vyznání.
Spoustu lidí v mém týmu jsem poznal
charakterově v nedávném období,
kdy jsem prožíval osobní krizi. Mezi
ty, kteří mi pomohli nejvíce patří mí

synové a nesmím zapomenout na
kamaráda Jirku Pospíšila. Jejich přičiněním jsem vše zvládl. Teď se můžu
plně věnovat hokeji, který mi v životě
dost dal, ale i vzal. Jsem rád, že jsem
se obklopil takovými lidmi jako jsou
pánové Pospíšil, Zachar a další, kteří
pracují pro dobro věci a ne ke svému
osobnímu prospěchu.“
* Jak vůbec vypadá současná situace na ekonomickém poli? Před
sezonou jste prohlásil, že v jejím
průběhu oznámíte, jak to vypadá s
vlastnickým zázemím a strukturou řízení klubu, už nastal ten správný čas?
„Klub je ekonomicky stabilní a samozřejmě se pracuje na rozpočtu

na příští rok. Nebráním se novým
sponzorům,ale každý si musí uvědomit ,že hokej je finančně náročný.“
Jak jste spokojeni se vstupem mládežnických celků? Daří se i na tomto poli?
„Mládež je prioritou klubu!! To,že se
daří seniorům je vynikající,ale musíme si uvědomit,že budoucnost je v
mládeži. Nedá se vše napravit za dva
měsíce,ale pracujeme na doplňování týmů a rodiče sami poznávají, že
děti,které budou hrát za Prostějov, mají
perspektivu hrát v seniorské kategorii.“
* Do sezony vstupuje o víkendu
i vaše „béčko“. Je už známo složení týmu? A s jakými cíli tým
HC Grewis Plumlov nastoupí?

MAČÁK učil děti bruslit
PROSTĚJOV – Neděle 26. září, deset
hodin. Na ledovou plochu prostějovské
Víceúčelové haly-ZS vjíždí Alois Mačák,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje
a člen Zastupitelstva města Prostějova.
Bruslařské dopoledne pro děti a
rodiče spojené s náborem mladých krasobruslařů pod záštitou
právě Aloise Mačáka může začít.

Zhruba stovka dětí nejenže pozorně poslouchá rady někdejšího hokejisty, ale současně
se s velkým zápalem zapojuje do nejrůznějších soutěží, za které jsou malé ratolesti
odměněny sladkostmi. „Mám moc velkou
radost, takový zájem jsem nečekal!
Předčilo to mé očekávání,“ neskrýval Alois Mačák údiv a přislíbil, že
akce se bude znovu opakovat. -pk-

„To je spíše otázka na pana Muzikanta,
ale myslím,že jsme spolu udělali kus
práce na tom,aby Grewis hrál dobrý
hokej.“
Máte ze zákulisí pro fanoušky nějakou novinku?
„Určitě. Ve spolupráci s krasobruslařským klubem a panem Servusem
jsme zahájili výuku bruslení pro dětí
předškolního věku . Tam chci také
všechny děti,kteří mají zájem o hokej
a krasobruslení pozvat. Dále chystám i
něco pro ženy, které se v hojném počtu
účastní hokejových utkání.“
* Co chcete fanouškům vzkázat? Je něco, co vás třeba trápí?
„Spíše zaráží... Ano, jsem trochu na

jednu stranu polichocen výkonem
seniorů, ale na druhou stranu mi vadí, že nás po předvedené hře pasují
všichni na favorita zápasů! Každý si
musí uvědomit,že jme začali dávat
tým dohromady až 15. července. Náš
rozpočet není takový jako rozpočty
ostatních klubů, a to že pracujeme
s hráči mladými a stavíme tým do
budoucna není tajemstvím. Jsem
rád,že po několika letech konečně
začínají ostatní týmy brát Prostějov
jako soupeře na úrovni,že sem nejedou se samozřejmostí pro body a že
nejsme bráni jako outsideři soutěže.
Ale v žádném případě bych se nepasoval do role favorita!“ Petr Kozák

%UXVODĜVNêVSRUWRYQtNOXEY3URVWČMRYČ
%UXVODĜVNêVSRUWRYQtNOXEY3URVWČMRYČ
.5$62EUXVOHQt3URVWČMRY
.5$62EUXVOHQt3URVWČMRY
SRĜiGi
SRĜiGi
%586/$ě6.e'232/('1(352'ċ7,$
52',ý(632-(1e61È%25(00$/é&+
52',ý(632-(1e61È%25(00$/é&+
%586/$ěģ
%586/$ěģ

8PtWHEUXVOLW±SĜLMćWHVHXNi]DW
8PtWHEUXVOLW±SĜLMćWHVHXNi]DW
1HXPtWHEUXVOLWDFKFHWHVHWRQDXþLW"
&KFHWHWRQDXþLWVYRMHGČWL"
&KFHWHWRQDXþLWVYRMHGČWL"
3RMćWHVLWRVQiPL]NXVLW



.G\YQHGČOLYþDVH±KRGLQ
.G\
.GHQD]LPQtPVWDGLRQČY3URVWČMRYČ
.GH




$NFHSUREtKiSRG]iãWLWRXQiPČVWNDKHMWPDQD2ORPRXFNpKR
$NFHSUREtKiSRG]iãWLWRXQiPČVWNDKHMWPDQD2ORPRXFNpKR
NUDMHDþOHQD=DVWXSLWHOVWYDPČVWD3URVWČMRYD$ORLVH0DþiND


3ĜLSUDYHQ\MVRXRGPČQ\SURYãHFKQ\
RGYiåQp
RGYiåQp

Fotbal

27. září 2010

FINCENTRUM Přebor Olomouckého KFS měl na programu hned dvě kola

Kralice poprvé padly, zaskočily je Hranice
KRALICE NA HANÉ – Ve
vloženém středečním dějství,
kterým bylo patnácté kolo
Přeboru Olomouckého KFS,
hostili fotbalisté Kralic na
Hané, aktuální lídr soutěže,
ex-divizní tým z Hranic
na Moravě. Vzhledem
k současné formě byli
favoritem utkání svěřenci
Františka Jury, kteří ovšem
p a p í ro v é p ř e d p o k l a d y
nenaplnily. Poté, co zaspali
začátek, dokázali ve druhé
půli jen snížit a to na bodový
zisk bylo málo...
Hosté nastoupili do utkání
velmi aktivně a domácí tím
skutečně dokonale zaskočili.
Hranice byly ve všech herních
činnostech lepší a už v 17.
minutě zaslouženě vedly 0:2 a
to ještě rozhodčí jednu branku
hostům neuznal pro postavení
mimo hru! „Předpokládal jsem,
že Hranice budou aktivní, ale
přiznám se, že jsem nečekal
od nich tak dobrý výkon. Byl
to zatím, hlavně v těch prvních
pětadvaceti minutách, jasně
nejlepší soupeř, se kterým
jsme zatím hráli,“ poznamenal

FC KRALICE NA HANÉ - SK HRANICE
NA MORAVĚ 1:2 (1:1)
Branky: 65. Dostál - 14. Ferenc, 18. Wojnarovský
Rozhodčí: Slabý - Knoll, Vachutka.
Žluté karty:
Homola, Z. Petržela - Punčochář, Zachar
Diváků: 120
Sestava FC Kralice na Hané:
Kofroň - O. Petržela, Kocourek, Trnavský, Liška - Valtr (82. Kratina),
Homola (57. Z. Petržela), Růžička, Dostál – R. Petržela (57. Matula),
Borovský. Trenér: František Jura
domácí lodivod Jura. Vše ale
mohlo být jinak, kdyby Ondřej
Dostál proměnili největší šanci
Kralických v první půlce, do
které se dostal už v 5. minutě,
ale nedokázal přesně přehodit
vyběhnuvšího brankáře hostů.
Ve druhé půli se role vyměnily
a dění na trávníku jednoznačně
ovládli kraličtí fotbalisté.
Aktivita i územní převaha
byla jasně na jejich straně a
hlavně po vystřídání dvou
hráčů se začaly před brankou
Hranic rodit velmi dobré
příležitosti. Snížit se domácím
podařilo v 65. minutě, když

centr do pokutového území
usměrnil hlavou do sítě Dostál
– 1:2. Hosté se od této chvíle
soustředili vyloženě pouze na
obrannou činnost a využívaly
otevřené obrany domácích k
rychlým brejkovým situacím.
Domácí si do konce zápasu
sice vytvořili ještě několik
šancí ke srovnání výsledku,
ale Dostál, Zdeněk Petržela ani
Valtr je nedokázali zužitkovat.
Hranice tak nakonec připravily
Kralicím první podzimní
prohru...
„Hosté nás opravdu v úvodu
dokonale zaskočili. Hráli

velmi dobře, byli rychlejší,
agresivnější a my jsme se s tím
nedokázali dlouho vyrovnat.
Přibližně po půlhodině se hra
vyrovnala a náznaky šancí
jsme si vytvořily i my, ale
chyběla nám lepší finální
přihrávka. Kdybychom
proměnili obrovskou šanci z
úvodu, myslím, že by se zápas
mohl vyvíjet jinak,“ ohlédl
se František Jura, trenér FC
Kralice na Hané za první
pětačtyřicetiminutovkou. „Náš
výkon ve druhém poločase
byl diametrálně odlišný.
Domnívám se, že byl asi vůbec
nejlepší z celého dosavadního
průběhu podzimní části!
Bohužel šance, které jsme
si vytvořili, jsme nedokázali
proměnit a i když jsme dali
kontaktní gól po velmi dobré
kombinační akci, další branky
už nepřišly. Hlavně Ondra
Dostál měl některou z těch
dalších příležitostí proměnit.
Myslím, že remíza by tomuto
zápasu slušela víc. Je škoda,
že naše první prohra v soutěži
přišla v domácím prostředí...,“
posteskl si Jura.
-pk-

Tři body u posledního vystřelil DOSTÁL!
ZLATÉ HORY – V osmém
kole čekala na Kralice cesta
na sever Moravy do Zlatých
Hor, kde je čekal poslední
celek tabulky. Ten se však na
favorita pořádně vytáhnul,
předvedl velmi dobrý výkon
a hosté tak měli co dělat, aby
udrželi hubené vítězství. To
se nakonec podařilo a tak
Jurova ekipa stále drží přímý
kontakt s čelem tabulky.
Zlaté Hory vstoupily do
utkání bez bázně a hany,
jejich útočníci působili velice
aktivním dojmem a dlouhé
míče, kterými je zásobovali
obranné řady, dělali v úvodu
Kralickým značné potíže.
„Hrálo se na menším hřišti,
ale hlavně nerovný povrch
nám dělal značné problémy.
Nemohli jsme kombinovat a
než jsme si na to trochu zvykli,
málem jsme inkasovali,“
přiznal patálie František Jura,
kormidelník Kralic na Hané.
Šance si ale vytvořily i hosté
a zejména aktivní Dostál měl
na kopačce nejednu branku.
O chvíli později Roman

FK ZLATÉ HORY - FC KRALICE NA HANÉ
0:1 (0:0)
Branka: 60. Dostál
Rozhodčí: Křepský – Machala, Niederle
Diváků: 130
Sestava FC Kralice na Hané:
Kofroň - Šmíd (69. O. Petržela), Kocourek, Trnavský, Liška - Valtr,
Růžička, R. Petržela (74. Pořízka), Dostál (84. Matula) – Borovský,
Z. Petržela.
Trenér: František Jura
Petržela měl na hranici
pokutového území dobře
připravený míč, ale zbytečně
ještě hledal spoluhráče uvnitř
šestnáctky. Několikrát se
v dobré příležitosti objevil
také hostující Valtr, i on však
řešil situace zbrkle. Těsně
před poločasovým hvizdem
zachránil Kralice stoper
Kocourek, který odhlavičkoval
míč z prázdné brány a zaskočil
tak za již překonaného
Kofroně.
Ve druhém poločase měli
víc míč na kopačkách hosté
z Kralic a v úvodu Valtr

dvakrát z pravé strany velmi
dobře vystřelil. První křižná
střela po samostatném úniku
jen těsně minula pravou tyč
domácí brány a druhou, která
mířila na přední tyč, bravurně
zlikvidoval domácí brankář.
Svoji šanci také prováhal
Zdeněk Petržela, který místo
střely z dvaceti metrů volil
ještě přihrávku na Dostála.
Branky se Kralice dočkaly
po výborné spolupráci
dua Borovský – Dostál,
kdy posledně jmenovaný
nechytatelně zavěsil k pravé
tyči domácí brány. Domácí

HANÁ I POOSMÉ V ŘADĚ VÍTĚZNĚ
PROSTĚJOV - K utkání osmého kola I.B třídy Olomouckého TJ HANÁ PROSTĚJOV – FK BÝŠKOVICE/HORNÍ ÚJEZD
KFS, skupiny „A“ zavítal do
3:0 (2:0)
areálu SCM Za místním nádražím, kde má své sídlo pros- Branky:
22. a 70. Konečný, 28.Krupička
tějovská Haná, tým Býškovic- Rozhodčí:
Valouch - Polanský,Svozil.
Horního Újezdu. Zatímco celek Žluté karty:
Krupička - Hanák, Struška
z přerovského regionu patří do Diváků:
70
silného středu tabulky, domácí
fotbalisté v předešlých sedmi
Sestava TJ Haná Prostějov:
kolech neztratili ani jeden bod Pastyřík - Jančiar, Zbožínek (74. Bartoš), M. Kolář, Chum -Šindler, Mašík,
a vyhřívali se na čele! A bilanci Krupička, Trnavský - Cibulec (83.Vyskočil), Konečný (78. Tomášek)
si nehodlali pokazit ani v sobo- Trenér: Daniel Kolář
tu. Býškovice ovšem v loňském
ročníku obsadily třetí místo a
tak zcela jednoznačný zápas
se nepředpokládal. Realita ale
nakonec předčila očekávání.
Daniel
D
i l KOLÁŘ - TJ H
Hanáá P
Prostějov:
těj
Haná byla prakticky po celých
„Pěkná výhra s kvalitním soupeřem. Byl to vyrovnaný zápas, ve
devadesát minut lepším týmem
kterém jsme byli produktivnější a druhý poločas jsme si pohlídali
a po závěrečném hvizdu si tým
vedení 2:0 a dokonce se nám podařilo vedení zvýšit. Hosté se přes
připsal další tři bodíky. Ze šatsolidní mezihru dostali pouze k minimu zakončení šancí.“
ny tak mohlo znít ono kouzelné:
Milan Novák – FK Býškovice/Horní Újezd:
„Haná je věčná, Haná je nesmr„Domácí nás předčili v produktivitě a důrazu. Víc k tomu nemám
telná, Haná je nejlepší...“
co říct...“
-olZpočátku to ale na tříbrankový
příděl nevypadalo. Hosté začali nebojácně a prvních patnáct minut tak když hosté notně přidali na tvrdosti, ale hlavičku Martina Koláře vybyl zápas plný osobních soubojů. I přesto to byli techničtí domácí, kte- razil Machačík reflexivně na roh.
ří se dostali do šance už 10. minutě. V 58. minutě poslal dlouhý pas
Mašík poslal centr do vápna, ale přes půlku hřiště na sprintujícíS.MOSTKOVICE
- TJ HANÁ PROSTĚJOV Jančiar střílel vedle Machačíkovy ho Chuma Šindler, ale levý bek
branky. Ve 22. minutě však už Hanáků přestřelil branku. V 65.
0:4 (0:1)
svítila u domácích na světelné ta- minutě měli hosté největší šanBranky : Zbožínek z penalty, buli jednička, když dlouhý centr ci, když po sérii rohových kopů
Šindlera poslal hlavou na zadní tyč poslal Tomeček poslední „koníčKrupička, Tomášek, Šindler
Sestava Hané Prostějov : Konečný – 1:0. O dvě minuty poz- kem“ přes Pastyříkovu branku. O
Pastyřík – Jančiar, M. Kolář, ději zmáčkli domácí Býškovické pět minut později vyslyšel volání
Zbožínek, Chum - Šindler, v jejich pokutovém území, ale z lavičky domácí Konečný, vyKrupička, Frňka (72. Křížek), tečovaná střela Konečného šla píchl míč otálejícímu stoperovi a
Trnavský (85. D. Kolář) - Mašík, nad Machačíkovu branku. Hosté umístěnou střelou k tyči stanovil
z ojedinělého dotaženého útoku konečný výsledek na 3:0. Ještě v
Levínský (62. Tomášek)
Hrající trenér:
D a n i e l ohrozili Pastyříka ve 26. minutě, 88. minutě mohli hosté snížit, ale
ale ten střelu Petra Mikulíka zne- hlavička Romana Vašiny trefila
Kolář
Hanáci zajížděli k utkání škodnil. Ve 28. minutě to však bylo pouze břevno Pastyříkovy branky.
minulého kola do Mostkovic 2:0. Hostující brankář Machačík V samotném závěru pak se dostali
oslabení o útočníky Cibulce a vyrazil ze strany centrovaný míč do šance střídající domácí Vyskočil
Konečného (služebně Srbsko), zrovna k nohám Krupičky pro kte- a Tomášek, ale posledně jmenovaale i v kombinované sestavě rého nebylo problémem krásným ný zblízka střílel nad.
vcelku v pohodě zvítězili. lobem přehodit vyběhnuvšího V příštím dějství nejnižší krajské
Trápící se domácí jim nebyli gólmana, aby míč krásně zapadl do soutěže zajíždí Haná Prostějov k
derby do Nezamyslic, kde se předrovnocenným protivníkem a tak rohu býškovické svatyně.
mohli hosté svoji herní převahu Ve druhém poločase se dostali do- staví v sobotu 2. října od 15:30 hovyjádřit hned čtyřmi góly. -pk- mácí do šance už ve 49. minutě, din. Potvrdí „Hanáci“ i tam pozici
-ol, pkkdy do vápna zacentroval Mašík, lídra?

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů

se ovšem nevzdávali a po
jednou z protiútoků dokonce
nastřelily břevno Kofroňovi
brány. Hosté nakonec cenné
vítězství dokázali uhájit a
po středečním výpadku opět
najeli na vítěznou vlnu.
„Byl to těžký zápas. Domácí
podle mě nehráli tak špatný
fotbal, jak by mohl nasvědčovat
pohled na tabulku soutěže. Měli
dobrého středního záložníka a
také oba útočníci hráli dobrý
zápas. Problémem pro nás bylo
nerovné hřiště, ta kombinace
tam byla těžká. Bylo to dnes
spíš o bojovnosti a já jsem rád,
že to máme úspěšně za sebou.
Jednou nás zachránil Roman
Kocourek a podruhé břevno.
Je pravda, že hlavně ve druhé
půli jsme tam měli dost šancí
ke zvýšení skóre a mohli jsme
mít klid. Některé věci pořád
děláme naopak, hlavně v té
finální fázi. Na tom musíme
FC KOSTELEC NA
zapracovat. Ale kluky musím
HANÉ – JISKRA
dnes pochválit, odmakali to BRODEK U KONICE
a vítězství venku se pořád
5:1( 4:1)
počítá,“ sdělil Večerníku při
zhodnocení zápasu kralický Branky: Tomešová 3, Pitáková,
kouč František Jura.
-pk- Burgetová - Urbanová
sestava Brodku: Mikešová
– Zapletalová, Freharová,
Machová, Hanáková –
Jelínková, Bělunková,
Hegerová (83. Kozáková),
Václavková – Koudelková (75.
Burgetová), Urbanová (80.
probil Trajer, přihrál napravo Fedorová) Trenér: Josef Takáč
volnému Kiškovi a ten
pohodlně zavěsil - 1:2. Domácí
ovšem prakticky z protiútoku
vyrovnali a do šaten se tak šlo
přece jen za nerozhodného
stavu 2:2.
DOBROMILICE - V úterý 28.
Po přestávce Dolany přidaly a září se při příležitosti zítřejšího
začaly Určické přehrávat. A v státního svátku uskuteční
64. minutě také strhli vedení na hřišti v Dobromilicích
na svou stranu Dlabalem - druhý ročník FOTBALOVÉ
3:2, O minutu později přidal ABECEDY, která se skládá
svůj druhý gól Čech a bylo to ze soutěží v jednotlivých
již 4:2. V poslední čtvrhodině dovednostech jako driblink s
zvýšily Určice aktivitu, míčem na čas, počet nožiček
zatlačily domácí na jejich a hlaviček, vhazování míčem,
polovinu, vytvořily si tlak, aby přesnost a vzdálenost střelby
v jednom ze závarů si domácí a další různé doplňkové
v 90. minutě srazili míč do soutěže. Mladí fotbalisté
vlastní branky – 4:3. Vyrovnat budou rozděleni do dvou až
se už hostům nepodařilo a tří kategorií podle ročníku
tak se z Dolan vraceli opět
naprázdno...

FC DOLANY - SOKOL URČICE 4:3 (2:2)
Branky:
Žluté karty:
Červená karta:
Rozhodčí:
Diváků:

34. a 66. Čech, 45. Štrbík, 64. Dlabal - 4. Los,
44. Kiška 90. Schmidt vlastní
Kiška (U) Václavík, Štrbík – Kiška, Coufal
79. Štrbík (D)
Částečka – Štětka, Kubíček.
90

Sestava Určic:
Nejezchleb - Gottvald (61. Hochman), Ullmann, Peka, Mlčoch Javořík (71. Bokůvka), Los, Hatle, Coufal (77. Hradečný) – Kiška,
Trajer.
Trenér:
František Pitron.
vedení zvýšit, ale jeho střela
lízla břevno, naopak ve 12.
minutě Nejezchleb dvakrát
zachraňoval na brankové
čáře. Ve 34. minutě stáhl ve
vápně Gottvald domácího
hráče a rozhodčí Částečka

ukázal na značku pokutového
kopu. K exekuci se postavil
Čech, a i kdy Nejezchleb jeho
střelu vyrazil, při dorážce
už se forvard Dolan nemýlil
a srovnal skóre - 1:1. Ve 44.
minutě se domácí obranou

kosteleckých fotbalistek

SOKOL URČICE – SK ÚSTÍ U HRANIC 4:0 (2:0)
Branky:
Rozhodčí:
Žluté karty:
Diváků:

4.,26.Kiška, 81. Mlčoch, 84.Los
Vičar – Knoll, Zika.
Javořík – Plesník
80
Sestava Určic:
Nejezchleb – Ján, Ullmann, Peka, Mlčoch – Coufal (62.Bokůvka),
los, Javořík – Trajer (72.Hochman), Kiška (85. Gottvald)
Trenér: František Pitron.
„Bylo to velice důležité
utkání, jsem rád, že jsme ho
zvládli. Hodně nám pomohl
brzký gól pak hned druhý,

myslím si, že jsme dnes hráli
dobře a za dnešní výkon jsme
si vítězství zasloužili. Teď
by to chtělo ještě potvrdit v

Nedělní regionální derby v
Moravskoslezské lize žen se
odehrálo v Kostelci na Hané na
těžkém terénu a proto byl zápas z
obou stran spíš průměrný. V první půl hodině bylo na hřišti pouze jedno družstvo, a to domácí
hráčky, které vsítily v tomto rozmezí tři branky. Brodek se dostal
poprvé do šance až v 31. minutě,
když po faulu na Jelínkovou byl
nařízen přímý kop, ze kterého
hráčky vytěžily golový moment.
V druhé půlce se hra vyrovnala. Domácí hráčky však mohly

zvýšit gólový rozdíl, ale zabránila jim tomu výborně chytajicí
brankářka Mikešová. „Myslím
si, že obě družstva zahrála na
těžkém terénu dobře a proto si
zaslouží pochvalu. Doufáme,
že příští týden, kdy přivítáme na
svém hřišti mužstvo Kotvrdovic,
zopakujeme dobrý výkon a přijde nás podpořit co nejvíce fanoušků, které tímto na toto utkání zvu. Zápas začíná v sobotu 2.
října od 15:30,“ sdělil Večerníku
Josef Takáč, kouč brodeckých
fotbalistek.
-pk-

FOTBALOVÁ ABECEDA ŽÁKŮ ZVE DO DOBROMILIC

DEBAKL! Totální zdevastování Ústí v podání Určic
Hodně důležitý byl pro
určické mužstvo nedělní
zápas proti Ústí u Hranic, ve
kterém šlo o posun ke středu
tabulky, nebo v případě
neúspěchu zůstat na chvostu
tabulky. Naštěstí se domácím
borců povedl úvod utkání a
hned ve čtvrté minutě otevřel
skóre Petr Kiška, který
přidal ve 26. minutě druhou
braku. Po přestávce pečetili
vítězství Přema Mlčoch na
3:0 hlavou a Tomáš Los na
4:0 nepřímým kopem, který
propálil přes zeď.



Ženské derby jasně v moci

Určická přestřelka v Dolanech body nepřinesla
DOLANY/URČICE –
Promarněnou příležitost
získat cenné tři body
propásli ve středečním
předehrávaném 15. kole
Fincentrum Přeboru
Olomouckého
KFS
fotbalisté Určic. Svěřenci
trenéra Pitrona v první půli
hned dvakrát vedli, ovšem
domácí soubor dokázal toto
manko vždy smazat a ve
druhém poločasu si vytvořit
klidnější dvoubrankový
náskok. Vlastní branka v
poslední minutě už na výhře
Dolan v hodně divokém mači
nemohla nic změnit.
Hned ve 4. minutě utkání
dostal určické mužstvo do
vedení Los, který těžil z
přihrávky Hatleho – 0:1.
V 10. minutě Trajer mohl
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příštím utkání v Hranicích
a dovézt nějaké body. Ale
tam to nebude jednoduché,
protože Hranice jsou teď
našlápnuté a vyhrávají jak
doma tak venku a nedostávají
moc gólů. Musíme hlavně
hrát odpovědně zezadu a
pokusit se z rychlých brejků
dát nějaké branky. Chtěl bych
ještě klukům za dnešní výkon
poděkovat, za to, že hráli
zodpovědně a udrželi jsme
čisté konto,“ na klubovém
webu kapitán Určic Tomáš
Los.
-pk-

narození. Soutěže se mohou
zúčastnit žáci narození od
roku 1996 až do roku 2002
(výjimečně i mladší), kteří
budou rozděleni do skupin.
Jednotlivá klání budou probíhat
na celém fotbalovém hřišti.
Přihlášku a jmenný seznam
fotbalistů s uvedeným ročníkem
narození můžete zasílat na
e-mail: jorcon@jorcon.cz, nebo
poštou na adresu: ing. Jordán,
Dobromilice 315, popř. Faxem
582 388 176. Další informace
na tel. čísle 777 77 27 00. Zápis

žáků bude na fotbalovém hřišti
v Dobromilicích zahájen v
8:45 hodin. Oficiální zahájení
je naplánováno na 9:00 hodin,
ukončení se předpokládá v
11:30 hodin. Následně proběhne
vyhlášení nejlepších a předání
cen. V poledne je předběžně
přislíbena účast bývalých i
současných fotbalistů s ukázkou
jejich dovedností. Občerstvení
zajištěno, ovšem pozor – v
případě nepříznivého počasí se
FOTBALOVÁ ABECEDA ruší.
-pk-

Čechovice pořádají turnaj přípravek

TJ Sokol Čechovice, oddíl kopané,
pořádá turnaj přípravek „O pohár
starosty města Prostějova“, který
napíše již svůj druhý ročník. V
klání se objeví týmy ročníku
2000 a mladší, jež poměří své
síly už zítra, tj. v ÚTERÝ 28.
ZÁŘÍ na fotbalovém hřišti v
Prostějově-Čechovicích, kde se
představí hned deset týmů. Ty jsou
rozdělena do dvou základních
skupin, přičemž první dva z každé
grupy postupují do semifinále,
další družstva sehrají se svými
protějšky zápasy umístění. Hrát
se bude dvakrát deset minut. Ve
skupině „A“ jsou: 1.SK Prostějov,
1.FC Přerov, SK Hranice na
Moravě, Sokol Čechovice, 1.HFK
Olomouc. Skupinu „B“ tvoří:

Sigma Olomouc-ročník 2000,
HS Kroměříž, FC Boskovice,
Viktorie Přerov, Sigma Olomoucročník 2002

Harmonogram zápasů:
Skupina „A“: 9:00 hodin
1.SK Prostějov – Čechovice,
9:30 1.FC Přerov – Hranice,
10:00 1.SK Prostějov - 1.HFK
Olomouc, 10:30 1.FC Přerov
– Čechovice, 11:00 Hranice 1.HFK Olomouc, 11:30 1.SK
Prostějov – 1.FC Přerov, 12:00
Hranice – Čechovice, 12:30 1.FC
Přerov - 1.HFK Olomouc, 13:00
1.SK Prostějov – Hranice, 13:30
Čechovice - 1.HFK Olomouc
Skupina „B“: 9:00 Sigma

Olomouc „2000“ -Viktorie Přerov,
9:30 Kroměříž – Boskovice,
10:00 Sigma Olomouc „2000“
- Sigma Olomouc „2002“, 10:30
Kroměříž - Viktorie Přerov,
11:00 Boskovice - Sigma
Olomouc „2002“, 11:30 Sigma
Olomouc „2000“ - Kroměříž,
12:00 Boskovice - Viktorie
Přerov, 12:30 Kroměříž - Sigma
Olomouc „2002“, 13:00 Sigma
Olomouc „2000“ - Boskovice,
13:30 Viktorie Přerov - Sigma
Olomouc „2002“
SEMIFINÁLE: 14:30 hodin.
O 9. a o 7. místo: 15:00 hodin.
O 5. a o 3. místo: 15:30
hodin. FINÁLE: 16:00 hodin.
Slavnostní vyhodnocení: 16:45
hodin.
-pk-
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HRÁČ VÍKENDU

Foto víkendu

FANOUŠCI 1. SK JSOU POŘÁD VĚRNÍ.
Ani u včerejšího taháku nejnižší soutěže Okresního fotbalového svazu nechyběli příznivci prostějovského 1.SK,
kteří se tentokrát za svým milovaným klubem vypravili
do Hrubčic. Svými hlasivkami sice zařídili svěřencům
trenéra Pavla Musila domácí prostředí, ovšem po závěrečném hvizdu museli vstřebávat první zklamání po comebacku „A“-týmu na scénu. Prostějov v Hrubčicích jen
remizoval 2:2... Na snímku se k míči snaží dostat forvard
hostů Laník.
Foto: Zdeněk Pěnička

Ondřej DOSTÁL
Krajní záložník Kralic na
Hané obul v uplynulém
týdnu střelecké kopačky.
Zatímco jeho středeční trefa
proti Hranicím na Moravě
znamenala jen korekci
první porážky v sezóně,
sobotní lahůdka v podání
tohoto štírka na trávníku
posledního týmu tabulky
ve Zlatých Horách přinesla
účastníkovi Přeboru
Olomouckého KFS cenné
tři body.
-pk-

TRIBUNÁL
Sokol Konice
S
FC Kralice na Hané
F
Sokol Určice
S
Sokol Čechovice
S
Oresvo Sokol Plumlov
O

TJ Haná Prostějov
T
1.SK Prostějov
1

4
3
3
5
3
1
4
1
3

známkování prováděno jako ve škole od nejlepší 1 po nejhorší 5

Tuzemský vicemistr do Konice nepřijede
Fotbalisté divizního Sokola bojovali, na 1.HFK ale nestačili ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů
KONICE/PROSTĚJOV Středeční odpoledne bylo v
Konici vyhrazeno dalšímu,
v nové sezoně již třetímu
pohárovému klání, v němž
tentokrát místní divizní
tým Sokola přivítal ve svém
areálu „Pod Kučerákem“
účastníka Moravskoslezské
ligy 1.HFK Olomouc, který i letos mocně usiluje o
návrat do 2. Gambrinus
ligy. O favoritovi souboje
třetího kola Ondrášovka
Cupu, pod jehož názvem se
hraje Pohár ČMFS, tak nebylo sebemenších pochyb.

Petra „Johna“ Uličného,
který poznamenal: „Bylo to
hodně emotivní utkání. Obě
dvě mužstva k
tomu zápasu
ale přistoupila perfektně.
Domácí byli velice bojovní, je
tam několik hochů, kteří mají budoucnost.
Do naší druhé
branky soupeř
zlobil, byl velmi pracovitý. I my jsme to
brali jako mistrák, byť nás

Procházka do hry i přes jejich zdravotní indispozice.
„Kluci chtěli za
každou cenu nastoupit. Chtěli si
zahrát proti kvalitnímu soupeři,“
obhajoval své
rozhodnutí Karel
Procházka, trenér
aktuálního lídra
divizní skupiny
„D“. Ten nakonec nemohl ze
své podzimní obvyklé jedenáctky pouze Schöna a Jonáše
Navrátila, který se objevil na
trávníku
alespoň na poslední
t
půlhodinu.
Odpočívat něktep
ré
r své klíčové hráče však nechalo i známé trenérské duo

tj sokol konice
Střídání: 66. Rus za
Klobásku, 61. J. Navrátill
za Smětáka
Trenér: KAREL
PROCHÁZKA
Obě
bě mužstva před zápasem
deklarovala, že mnohem
stěžejnější jsou pro jejich
výběry následné mistrovské duely, což se na úrovni
střetnutí trochu podepsalo.
Přesto však velice slušná
návštěva více jak tří stovek příznivců viděla vcelku solidní mač. Úspěšnější
v něm byli hosté, kteří své
branky vsítili shodně zkraje obou poločasů. A jelikož
dalších příležitostí či pohledných akcí diváci moc
neviděli, skončil duel vítězstvím 1.HFK Olomouc
v poměru 2:0. Konice
tak po Zábřehu
na Moravě
a Va l a š s k é m
Meziříčí třetího soka v pohárovém osudí nezaskočila, tudíž na vicemistra
1.Gambrinus ligy a finalistu uplynulého ročníku Ondrášovka Cupu z
Jablonce, který by Konické
čekal ve čtvrtém dějství,
si musíme na Hané nechat
zajít chuť. „Samozřejmě,
že každý doufal v takovou
třešničku na dortu, jakou
by byl dvojzápas proti
Jablonci, ale hráčům jsem
říkal, že musíme být realisté. Postup přes Holici by byl
malý zázrak,“ konstatoval
smířlivě Karel Procházka.
Jemu a jeho ovečkám tak
musela stačit alespoň pochvalná slova nejzkušenějšího prvoligového kouče

v sobotu čeká hodně důležitý
ůležitý
mač.“
Koničtí deklarovali, že skrze zdravotní stav některých
kterých
opor budou muset nastoupitt
v improvizovaném složení,
byť některé
opory pos l a l
kouč

3. kolo poháru čmfs - ondrášovka cup:

Branky:
Rozhodčí:
Žluté karty:
Diváků:

vance Žondru.
Co přinesl samotný zápas?
Utkání se hrálo na hlavním travnatém hřišti, které
má menší parametry a za
krásného slunného počasí.
Svěřenci domácího trenéra Karla Procházky dobře
bránili
a hráli i místyy kombr
binační
fotbal.
bi
al.
Ovšem
na trávO
níku,

Kmecik

Vala

13. Polák, 62. Zedníček
Ogrodník - Miko, Šumšal
Hlouš, Řehák - Žondra
306

P.. Křeček
P
K ek
Kř
k

Řehák
Rajnoha

Koutek
k
Hlouš

Klobáska

mácích, mohli naplnit svoji
taktiku do puntíku. Už ve
13.minutě si vzal na starost
autové vhazování hostující
Kopecký, míč poslal až do
vápna domácích, kde se hlavou na první tyči prosadil důrazný obránce Polák a poslal
olomoucký celek do vedení 0:1. Do poločasu mohli hosté své vedení navýšit,
ý , avšak
Obal,
Oba po něm Čtvrtníček a
nakonec
naakonec ještě Tögel narazili
ziili na domácího brankáře
Kmecika.
K
Druhý
poločas přinesl více
D
rozruchu spíše zásluhou
Směták
tvrdých
zákroků,
tv
než-li
línežne
ž-li
l nějaké
n
bivé
biivé podívané.
Žondra
Tögel

Blaha
Voral

VÝSLEDKY 3.KOLA ONDRÁŠOVKA CUPU:
Kunice - Ml. Boleslav 1:1, na pokutové kopy 2:4, Opava - Varnsdorf
2:0, Karviná - Liberec 0:0, na pokutové kopy 5:3, Ovčáry - Brno 2:2,
na pokutové kopy 2:4, Břeclav - Slavičín 1:1, na pokutové kopy 4:5,
Vrchovina - Kroměříž 2:3, Třebíč - Teplice 1:2, Letohrad - Žižkov
1:3, Písek - Třinec 3:1, Hulín - Sigma Olomouc 1:3, Konice - 1.HFK
Olomouc 0:2, Dukla Praha - Jablonec 1:1, na pokutové kopy 3:4,
tučně vytištěné týmy postupují do osmifinále
Zbývá sehrát: Hlavice - České Budějovice (středa 6.10.), Vlašim
- Plzeň (středa 6.10.), Sokolov - Sparta (sobota 9.10.), Slavia Praha Ústí n. L. (úterý 12.10.)

Polák

Karell PROCHÁZKA - S
Sokol
Konice:
K
k lK
i
„Bylo to utkání proti kvalitnímu soupeři, který byl jednoznačným favoritem. Hrálo se před dobrou diváckou kulisou
a přestože s oupeř byl fotbalově lepší, měl územní převahu,
myslím, že jsme nezklamali. Snažili jsme se Holici vyrovnat, občas se nám to i dařilo, ale vyjma tří šancí zpočátku utkání jsme nedostávali do koncovky a to nás sráželo.
Kdybychom ale proměnili některou z těch nadějných příležitostí v úvodu, mohlo se utkání třeba vyvíjet jinak... To
je ale kdyby, na které se nehraje. My jsme branku nedali,
soupeř vstřelil dvě, tudíž postupuje. Musím však říct, že i
tak trochu za našeho souhlasu. Nechtěli jsme jej před jejich
zápasem roku, který je čeká v sobotu (proti lídrovi MSFL
Opavě - pozn.red.), rozhodit... (smích). Z naší strany to byl
týmový výkon, jednotlivce bych tak hodnotit nechtěl. Na
druhou stranu loňský dorostenec Směták zvládl svoji hodinovou porci na hřišti výborně. Další kluci nastoupili se
zraněním, ale sami chtěli hrát, tak jsem jim vyhověl. Chtěli
se popasovat s kvalitním soupeřem. Že nebudeme hrát s
Jabloncem? Přiznám, že všichni jsme v to tak trochu tajně
doufali, musíme však být realisté. Postup přes 1.HFK by
byl takovým malým zázrakem. Soupeři jsme však nedali
nic zadarmo, i jejich trenéři naše mužstvo pochválili, což
mě samozřejmě těší. Teď už přepínáme ryze na divizi.“
Karel TRNEČKA - 1.HFK Olomouc: „Myslím, že jsme
vyhráli po zásluze. I když to byl těžký zápas, soupeře jsme do ničeho nepustili. Splnili jsme svůj cíl, když se nám
podařilo dát brzký gól, který nás uklidnil. Poté jsme sice nemohli ppřidat druhou branku, ale na začátku druhého
poločasu se nnám to povedlo a bylo prakticky definitivně
rozhodnuto. Vítězství si ceníme, Konice se ukázala jako
soupeř plný běhavých hráčů . Motivace hrát v dalbojovný soup
českým vicemistrem z Jablonce tu pochopitelně
ším kole s če
byla. Za prvé je to první liga, za druhé tamní tým vede s
(Petrem Uličným - pozn.red.) náš kamarád Franta
Johnem (Petr
Komňacký a především jsme naplnili náš pohárový cíl, dodaleko, abychom narazili na nějakého atraktivnístat se tak dal
ho soupeře. JJestli jsem bral zápas na území svého regionu,
prestižně? Ani moc ne. Konici totiž moc neznám,
kde žiju, pres
jen pár hráčů. Dokonce jsem tam dlouho ani
možná tak je
nebyl a musím přiznat, že jsem byl překvapený, jaký je tam
momentálně krásný areál. Přeji jim, ať to mužstvu v divizi
minimálně tak jako doposud... (úsměv)“
-pkšlape min

se ddomácí
za l l přesně
zaplula
ř
ě Přesto
ř
á í hhráči
áči anii za
k tyči, zvýšil nepříznivého dvoubrankového
nna 0:2. Tento výsledku nezalezli a několikrát
nebezpečně vystrašili branká1. hfk olomouc
ře Šroma, který však do konce
Kopecký
Lukášek
utkání míč za záda už nepusStřídání: 61. Richter za Obala, 80. til. Čtyři minuty před koncem
Šrom
Kovář za Kopeckého, 87. Filipský za Zedníčka utkání naopak ještě mohl přidat třetí branku Richter, který
se v přečíslení dva na jednoho
Trenéři: Petr ULIČNÝ - Karel TRNEČKA
řítil na branku domácích. V
poslední chvíli ho však míč
Nejdříve
hrající
asistent moment vygrad
vygradoval emoce na neposlechnul tak, jak by si
j
j
které byl Konice Radek Řehák nevy- obou stranách, neboť domácí představoval a domácí obránmísty poměrně bíravě fauloval střídajícího reklamovali nnedovolený zá- ce včasným zákrokem zabránil
hrbolatý, vázla hra útočníka 1.HFK Richtera, na krok Onofreje, avšak rozhodčí navýšení výsledku utkání.
po zemi na obou stra- druhé straně se do zápisu z Ogrodník byl jiného názoru a A tak zatímco pro divizní
nách. Diváci tak byli často utkání zapsal i holický útočník nechal pokračovat ve hře, če- Konici končí účinkování v
svědky nedotažených situa- Libor Žondra, který fauloval hož hosté využili k výše zmí- Ondrášovka Cupu 2010/2011
cí, ve kterých hráčům míč na domácího Smětáka a dostal něné akci! Marně se Koničtí ve třetím kole, fotbalisté
špatném terénu odskakoval. žlutou kartu. Jestliže o pře- vztekali... „Místo pokračování 1.HFK se mohou po výhře
Přesto si Koničtí vytvořili tři stávce koničtí příznivci snili ve hře jsme se zaměřili na výrok těšit na osmifinále, ktenadějné příležitosti, ovšem o vyrovnání, jejich tužba se sudího, což bylo špatně. Přesto ré se hraje již dvoukolově.
Křeček, Směták ani Rajnoha stala o pořádnou míli vzdále- se nemohu ubránit pocitu, že V něm na tým z předměstí
je nedotáhli ke kýženému nou v 62. minutě, kdy se míč faul to byl a měl se pískat, tak- Olomouce čeká prvoligový
efektu. A tak hráči 1.HFK, po krásné kombinaci dostal k že druhá branka platit neměla,“ celek FK Baumit Jablonec.
kteří přijeli na konickou půdu Richterovi, který přihrávkou sdělil Večerníku K. Procházka. První utkání osmifinále se
s cílem dát rychlou branku a pod sebe našel Zedníčka a ten Co naplat, gól platil a 1.HFK hraje 27.10.2010 a odvepoté využít rychlého přecho- se nemýlil, když střelou mezi si od té doby víceméně pouze ta následovně 10.11.2010.
-pkdu do otevřené obrany do- Kmecikovými nohami, jenž hlídal dvoubrankový náskok.
P. Kobylík
P

Petr
Uličný
Zedníček
k
- Karel
Trnečka a
tak Richter,
Filipský
i
Kovář naskočili až v průběhu,
Hořava dokonce vůbec. Příležitost naopak
dostal uzdravený forvard
Rudolf Obal, který nastoupil vedle pivínského odcho-

Onofrej

Čtvrtníček

Obal
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PŘEBOR OFS Prostějov

MS DIVIZE, skupina „D“
8. kolo (9.hrané): Velké Meziříčí - Sparta Brno nehlášeno, Hodonín
– Tasovice 4:0 (2:0, Třebíč – Vrchovina 0:0 Otrokovice - Uherský
Brod 1:0, Blansko - Pelhřimov 2:2 (2:2), Žďár n.S. - Konice 2:1 (0:0),
Napajedla - Rosice 2:0 (1:0), Vyškov – Bystrc 6:0 (3:0)
1. RSM Hodonín
9 5 2 2 15:10 17
2. Žďár n.Sázavou 9 4 2 3 21:13 14
3. SK Rostex Vyškov 9 4 2 3 16:9 14
4. Horácký FK Třebíč 9 3 5 1 11:7 14
5. Sokol Konice
9 4 2 3 12:10 14
6. FK APOS Blansko 9 4 2 3 15:15 14
7. Otrokovice
9 4 1 4 16:15 13
8. FC Sparta Brno 8 4 1 3 8:8 13
9. FS Napajedla
9 3 3 3 12:10 12
10. FK Pelhřimov
9 3 3 3 15:14 12
11. FC Velké Meziříčí 8 3 3 2 10:12 12
12. FC Slovan Rosice 9 3 2 4 14:12 11
13. SFK Vrchovina
9 3 1 5 8:9 10
14. ČSK Uherský Brod 9 3 1 5 7:9 10
15. Sokol Tasovice
9 2 3 4 10:20 9
16. Bystrc-Kníničky 9 1 3 5 3:20 6

PŘEBOR Olomouckého KFS
předehrávané 15. kolo: Dolany - Určice 4:3 (2:2), branky: 34. a 66.
Čech, 45. Štrbík, 64. Dlabal - 4. Los, 44. Kiška 90. Schmidt vlastní;
Jeseník - Přerov 0:3 (0:2), branky: 21., 35. a 74. Koutný; Lipník n.B.
,
- Kozlovice 0:0;
branky: 65. Dostál - 14. Ferenc, 18. Wojnarovský; Ústí u Hr. - 1.HFK
Olomouc „B“ :0 (0:0), branka: 82. Juřica; Zlaté Hory - Litovel 1:1 (1:1),
branky: 22. Sklenařík z penalty - 35. Fišara; Želatovice - Velké Losiny
4:3 (0:3), branky: 46. a 74. Vrba, 63. a 79. z penalty Demel - 4. Smrž,
18. Němeček, 43. Navrátil; Hněvotín - Oskava 0:5 (0:1), branky: 38. a
68. Neset, 50. a 58. Večeřa, 53. Dragon.
8. kolo (10.hrané): 1. HFK „B“ - Hranice 1:2 (1:0), branky:Svozil
- Pokorný 2. Velké Losiny - 1.FC Přerov 2:1 (2:0), branky:Navrátil 2
- Mrázek. Zlaté Hory - Kralice 0:1 (0:0), branky:Dostál. Želatovice
- Lipník 3:1 (0:1), branky:Koplík,Vrba,Liška - Dudík. Oskava - Dolany
3:0 (1:0), branky:Hlaváček,Večeřa,Plachý p.k.. Litovel - Kozlovice
1:3 (0:0), branky:Seifried - Kocfelda 3. Určice - Ústí 4:0 (2:0),
branky:Kiška 2,Mlčoch,Los.
1. Oskava
10 7 1 2 30:15 22
2. Kralice
10 6 3 1 16:7 21
3. Želatovice
10 6 1 3 29:19 19
4. 1.FC Přerov
10 6 1 3 21:13 19
5. Hranice
10 5 3 2 21:17 18
6. Kozlovice
10 5 3 2 17:16 18
7. 1. HFK ‚“B“‘
10 5 0 5 18:18 15
8. Dolany
10 4 1 5 17:19 13
9. Určice
10 4 1 5 18:21 13
10. Velké Losiny
9 3 2 4 24:20 11
11. Jeseník
10 3 2 5 14:19 11
12. Litovel
10 3 2 5 18:24 11
13. Hněvotín
10 3 2 5 9:18 11
14. Ústí
10 3 1 6 13:22 10
15. Lipník
10 2 1 7 11:20 7
16. Zlaté Hory
9 1 2 6 11:19 5

I.A TŘÍDA, skupina „B“
8. kolo: Opatovice - Dub nad Mor. 4:0 (0:0) Janásek 2,Šigut 2. Slatinice Tovačov 1:0 (0:0) Polcr. Brodek u Př. - Náměšť na Hané 0:2 (0:0)
Pápica,Ošťádal. Troubky - Bělotín 2:1 (0:0), branky: Čevela,Vašica - Hanák.
Kojetín - Klenovice 1:0 (0:0) vlastní. Jesenec - Čechovice 5:0 (1:0) Tichý
P. 2,Tichý J. 2,Tyl. Plumlov - Bělkovice 1:1 (0:0), branky: Frýbort st. - Zeman.
1. Troubky
8 6 1 1 25:14 19
2. Kojetín
8 6 0 2 16:7 18
3. Náměšť na Hané 8 5 0 3 22:13 15
4. Bělotín
8 5 0 3 15:10 15
5. Jesenec
8 4 2 2 17:13 14
6. Dub nad Mor.
8 4 2 2 16:14 14
7. Opatovice
8 3 3 2 23:13 12
8. Klenovice
8 3 2 3 14:19 11
9. Čechovice
8 3 1 4 20:25 10
10. Plumlov
8 2 3 3 11:11 9
11. Bělkovice
8 2 1 5 12:18 7
12. Tovačov
8 2 0 6 10:17 6
13. Slatinice
8 1 3 4 9:17 6
14. Brodek u Př.
8 1 0 7 9:28 3

I.B TŘÍDA, skupina „A“
8. kolo: Kostelec - Radslavice 2:4 (1:0), branky: Langr,Horák - Zajíc 4.
Haná Prostějov - Býškovice 3:0 (2:0) Konečný 2,Krupička. Hustopeče Konice „B“ 1:3 (0:2), blažek - mohylník,Bláha,Křenek T.. Mostkovice Nezamyslice 0:2 (0:1) Konopka,Musil. Vrahovice - Hor. Moštěnice 2:3
(1:3), branky: Dvořák,Gábor - Prachniar,Fabiánek,Suchánek. Protivanov
- Všechovice 0:1 (0:0) Zdražil. Lipová - Pivín 4:2 (3:2), branky: Lehký
3,Burget A. - Sedlák,Vláčilík.
1. Haná Prostějov 8 8 0 0 21:6 24
2. Konice ‚“B“‘
8 7 1 0 26:4 22
3. Lipová
8 6 0 2 21:12 18
4. Kostelec
8 5 2 1 24:9 17
5. Hor. Moštěnice
8 4 1 3 21:17 13
6. Nezamyslice
8 3 2 3 16:11 11
7. Radslavice
8 3 1 4 18:19 10
8. Všechovice
8 3 1 4 12:17 10
9. Býškovice
8 2 1 5 17:22 7
10. Pivín
8 2 1 5 11:20 7
11. Vrahovice
8 1 3 4 9:20 6
12. Hustopeče
8 1 2 5 13:20 5
13. Protivanov
8 1 2 5 7:18 5
14. Mostkovice
8 1 1 6 5:26 4

MS DIVIZE, skupina “D” - starší dorost
9. kolo (8. hrané): Pelhřimov - Sparta Brno B 4:2 (3:0), Vyškov Vrchovina 3:0 (1:0), Havlíčkův Brod - Kroměříž B 2:1 (1:0), FC Veselí
n.M. - Žďár n.Sázavou 5:3 (2:2), Líšeň - MSK Břeclav 2:1 (1:0), 1.SK
Prostějov - Velké Meziříčí 3:4 (2:2), branky: Lisický, Kopečný, Klimeš
- Kuřátko, Prchal, Liška, Štefka, Bohunice - Vikt. Otrokovice 3:0 (1:0)
1. SK Líšeň7 5 1 1 17:7 16 4
2. Městský SK Břeclav7 4 2 1 19:5 14 5
3. FK Pelhřimov7 4 2 1 18:5 14 2
4. SK Rostex Vyškov7 3 3 1 21:11 12 0
5. FC Veselí nad Moravou7 3 3 1 16:9 12 0
6. FC Žďas Žďár n.Sázavou7 3 2 2 15:14 11 2
7. 1.SK Prostějov7 3 2 2 16:19 11 -1
8. FC Velké Meziříčí7 3 0 4 14:18 9 0
9. Tatran Brno Bohunice7 2 2 3 13:17 8 -4
10. FC Slovan Havlíčkův Brod7 2 1 4 10:23 7 -5
11. FC Sparta Brno B7 1 3 3 9:11 6 -3
12. FC Viktoria Otrokovice7 1 3 3 5:10 6 -3
13. SK Hanácká Slavia Kroměříž B7 1 2 4 12:20 5 -4
14. SFK Vrchovina7 1 0 6 4:20 3

HOSPŮDKA KOVÁRNA,
Poděbradovo náměstí 7, Prostějov
ve společných prostorách s hernou
BROADWAY

REZERVACE: tel. 775 414 600
internet a wi-fi
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

zprávy od zeleného stolu...
S
Sportovně-technická
t
ě t h i ká komise
k
i
OFS Prostějov na svém 8. řádném
zasedání dne 22. září 2010 rozhodla:
* ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ:
- 8. kola IV. třídy, skupina „A“ TJ Oresvo Sokol Plumlov „B“ - Rozstání bude po dohod ěoddílů
sehráno 10.10.2010 v 15:00 hodin na hřišti v Krumsíně.
* PŘEDLOŽENÍ PROPOZIC TURNAJE:
- Sokol Čechovice předložil časový program 2.ročníku turnaje „O pohár starosty města Prostějova“
přípravek, hráčů narozených po 1.1.2000 a mladší, který se bude konat 28. 9. 2010 v Čechovicích
od 9:00 hodin
* RŮZNÉ:
- STK zve do příštího zasedání dne 29. 9. 2010 na 14:30 hodin předsedu oddílu FC Hvozd ing.
Jiřího Vánského z důvodu podání vyjádření se oddílů a rozhodčích na závady na hřišti FC Hvozd
(konkrétně za nevyhovující prostor hřiště kolem hrací plochy, kde by mohlo dojít ke zranění hráčů).
POKUTY STK :
- 150 Kč oddílu Sokol Rozstání za pozdní předložení dohody mistrovského utkání 8. kolo IV.třídy,
skupiny „A“ Plumlov „B“ - Rozstání dle RS čl. 23, bod 5
- 300 Kč oddílům FC Morávia Doloplazy a Sokol Drahany za nepředložení dokladu o zaplacení
vkladu do soutěžního ročníku 2010/2011 dle RS čl. 23, bod 7
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Ladislav Dvořáček, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém
7. řádném zasedání dne 23. září 2010 rozhodla:
- dle DŘ 1/1 o udělení nepodmíněného trestu zákazu činnosti pro Václava Uličného (Sokol
Určice “B”) na 1 soutěžní utkání od 20. září 2010, dle DŘ 1/7a o udělení nepodmíněného trestu
pro Jakuba Prokopa (FC Kralice n.H. “B”) na 2 soutěžní utkání od 20. září 2010, dle DŘ 1/6a o
udělení nepodmíněných trestů pro Dušana Hrazdila (Sokol Zdětín “B”) a Pavla Koblihu (Sokol
Malé Hradisko) oba na 1 soutěžní utkání od 19. září 2010, dle DŘ 1/3c o udělení nepodmíněného
trestu pro Radka Začala (Sokol Otaslavice „B“) na 6 soutěžních utkání od 19. září 2010 od 19. září
2010, dle DŘ 1/2a o udělení nepodmíněného trestu pro Kamila Pitnera (Sokol Horní Štěpánov) na 4
soutěžní utkání od 24. září 2010, dle DŘ 1/1 o udělení zákazu výkonu funkce kapitána pro Marcela
Škopa (FC Výšovice) v období od 24. září do 31. prosince 2010, dle DŘ 1/1 o udělení zákazu
výkonu funkce pro trenéra Františka Grenara (Sokol Horní Štěpánov) v období od 24. září do 31.
prosince 2010, dle DŘ 2/1 o navýšení pořadatelů pro Jaromíra Bořila (hlavní pořadatel Sokol Horní
Štěpánov) v období od 24. září 2010 do 30. června 2011

* žžádost o prominutí zbytku trestu:
- v případě Miroslava Lakomého (Haná Nezamyslice) se dle DŘ VII/31
žádosti o prominutí zbytku trestu 6 soutěžních utkání vyhovuje - činnost uvolněna od 15. října 2010
* různé:
- bylo projednáno nevhodné chování fanoušků 1.SK Prostějov v utkání na půdě Brodku u Prostějova
„B“ za přítomnosti zástupce oddílu p. Poláka. Byl informován o povinnostech vedoucího družstva a
kapitána v případě napadení diváků, je povinností zejména identifikovat aktéry incidentu
- rozhodčí Doležel Libor byl předán Komisi rozhodčích k prošetření řízení utkání III. třídy Horní
Štěpánov - FC Výšovice
* na příští zasedání DK pozvala zástupce oddílů:
SK Lipová - oddílový pomezní rozhodčí Stanislav Liška, vedoucí družstva Josef Liška; Sokol
Vrahovice - vedoucí družstva Petr Šír Petr a Dominik Studený; hlavní rozhodčí utkání Roman
Přikryl. Všichni byli pozvání k objasnění situací v utkání 7. kola dorostu SK Lipová – Sokol
Vrahovice .
* pokuty:
- 1000 Kč oddílu Sokol Horní Štěpánov dle RS čl.23, bod 12
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

Upozornění OFS PROSTĚJOV
Stále probíhá připomínkové řízení k Návrhu nových stanov ČMFS a k Návrhu
disciplinárního řádu ČMFS. Návrhy obou dokumentů najdete na internetových stránkách:
http://nv.fotbal.cz/assets/cmfs/komise/legislativa/Navrhynovychstanovkesc.doc
NEBO
http://nv.fotbal.cz/assets/cmfs/komise/legislativa/100512_Disciplinarni radnov.doc
Své připomínky zasílejte řediteli Legislativně právního oddělení ČMFS JUDr. Pavlovi
Hamerníkovi na adresu: hamernik@fotbal.cz!

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ Prostějov
by chtěl poděkovat k příležitosti významného životního jubilea 50 let Dušanu Zmrlíkovi za
jeho dlouholetou a obětavou práci ve fotbale, kde působí stále ve funkci rozhodčího soutěží
pod hlavičkou OFS.
K poděkování se připojuje kolektiv rozhodčích OFS Prostějov.

8.kolo: Vrchoslavice-Otinoves 2:0 (1:0),
Lacina, Polášek, Otaslavice-Zdětín 0:1 (0:1),
branky: - Lenďák, Kralice-Hvozd, Brodek u
PV-Přemyslovice „A“ 1:3 (0:2), Bureš - Kovář,
Růžička, Tyl.
1. Olšany
8 6 1 1 27:8 19
2. Otinoves
8 5 2 1 19:5 17
3. Vrchoslavice 7 5 1 1 22:9 16
4. Otaslavice
8 5 1 2 15:8 16
5. Zdětín
8 4 1 3 9:10 13
6. Hvozd
7 4 0 3 18:16 12
7. Držovice
8 4 0 4 10:15 12
8. Brodek u PV 8 3 2 3 22:17 11
9. Kralice
6 3 2 1 12:8 11
10. Určice B
8 3 1 4 14:22 10
11. Přemyslovice „A“8 2 1 5 10:12 7
12. Němčice
8 2 0 6 12:19 6
13. Čechovice „B“ 8 2 0 6 6:18 6
14. Bedihošť
8 0 0 8 5:34 0
Kanonýři: 12 - Bureš Tomáš (Brodek u PV), 7
- Jurásek Vítězslav (Němčice), 6 - Grulich Petr
(Hvozd), Hrdlovič Patrik (Olšany), Lacina Martin
(Vrchoslavice), Škvára Pavel (Otinoves), Šulc
Jiří (Olšany),

III. TŘÍDA OFS Prostějov
8.kolo: Kostelec B-Haná Prostějov B, TištínPavlovice 2:1, Horní Štěpánov-Čechy pod
Kosířem 0:4, Kladky-Dobromilice 0:2, Vrahovice
B-Vyšovice.
1. Vícov
8 5 1 2 20:11 16
2. Haná Prostějov B7 5 1 1 17:8 16
3. Tištín
7 5 1 1 17:10 16
4. Smržice
8 5 1 2 17:12 16
5. Dobromilice 8 5 0 3 27:15 15
6. Horní Štěpánov 8 4 2 2 12:13 14
7. Kladky
8 4 1 3 16:14 13
8. Nezamyslice B 8 3 1 4 15:18 10
9. Vrahovice B 7 2 1 4 12:17 7
10. Jesenec B
8 2 1 5 15:22 7
11. Kostelec B
7 2 0 5 13:15 6
12. Čechy p. K. 8 2 0 6 16:27 6
13. Pavlovice
8 2 0 6 14:28 6
14. Vyšovice
6 1 2 3 7:8 5
Kanonýři: 8 - Sipěna Milan (Tištín), 6 - Křeček
David (Kladky), 5 - Nevrla Tomáš (Vícov),
Vozihnoj Luboš (Dobromilice),

IV. TŘÍDA, skupina „A“

zápasové „meníčko“
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
MORAVS
(10.hrané): Konice - Napajedla (sobota 2.10., 15:30 hodin,
9. kolo (10.hrané
Buček, Mojžíš)
rozhodčí:
z
Tobola - B
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
PŘEB
n.M. - Určice (sobota 2.10., 15:30, Machala
9. kolo ((11.hrané):
) Hranice
Hr
- Tomeček, Štěpánek), Kra
Kralice n.H. - Želatovice (sobota 2.10., 15:30, Válek Piňos, Hampl)
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ OLOMOUCKÉHO KFS
9. kolo: Dub n.M. - Jesenec (sobota 2.10., 15:30, Odstrčil - Rýpar, Vedral), Klenovice n.H.
- Brodek u Př. (sobota 2.10., 15:30, Petr - Dömisch, Kubíček), Tovačov - Plumlov (neděle
3.10., 15:30, Lakomý - Žvátora, Ráb), Čechovice - Slatinice (neděle 3.10., 15:30, Lepka
– Krobot, Řezníček)
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ OLOMOUCKÉHO KFS
9. kolo: Nezamyslice - Haná Prostějov (sobota 2.10., 15:30, Požár - Pumprla, OFS Pv),
Horní Moštěnice - Mostkovice (sobota 2.10., 15:30, Reich - Lakomý, Damek), Býškovice/
Horní Újezd - Protivanov (neděle 3.10., 10:15, Kubíček - Kučera, Dömisch), Konice
„B“ - Vrahovice (neděle 3.10., 15:30, Ille - Zika, Lizna), Pivín - Hustopeče n.B. (neděle
3.10., 15:30, Damek - Valouch, I. Antoníček), Radslavice - Lipová (neděle 3.10., 15:30,
Polanský - Petr, Odstrčil), Všechovice - Kostelec n.H. (neděle 3.10., 15:30, Dömisch Kubíček, Kučera)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDA
dohrávka 1. kola, úterý 28. září 2010, 15:30 hodin: Kralice n.H. „B“ - Vrchoslavice
9. kolo, neděle 3. října 2010, 15:30 hodin: Přemyslovice - Určice „B“, Zdětín - Kralice
n.H. „B“, Němčice n.H. - Otaslavice, Hvozd - Brodek u Pv (sobota 2.10., 15:30), Čechovice
„B“ - Vrchoslavice (sobota 2.10., 15:30), Bedihošť - Olšany u Pv, Otinoves - Držovice
III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV
dohrávka 4. kola, úterý 28. září 2010, 15:30 hodin: Tištín - Výšovice
9. kolo, neděle 3. října 2010, 15:30 hodin: Haná Prostějov „B“ - Tištín, Pavlovice u K. Jesenec „B“, Dobromilice - Vrahovice „B“, Vícov - Horní Štěpánov, Výšovice - Smržice
(sobota 2.10., 15:30), Čechy p.K. - Kladky (sobota 2.10., 15:30), Nezamyslice n.H. „B“
- Kostelec n.H. „B“ (10:00)
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“ OFS PROSTĚJOV
dohrávka 1. kola, úterý 28. září 2010, 15:30 hodin: Lipová „B“ - Mostkovice „B“

9. kolo, 3. října 2010, 15:30 hodin: Drahany - Brodek u K., Malé Hradisko - Lipová „B“,
Rozstání - Přemyslovice „B“, Ptení - Mostkovice „B“, Zdětín „B“ - Plumlov „B“ (sobota
2.10., 15:30)
IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“ OFS PROSTĚJOV
dohrávka 1. kola, úterý 28. září 2010, 15:30 hodin: Němčice n.H. „B“ - Pivín „B“
9. kolo, neděle 3. října 2010, 15:30 hodin: 1.SK Prostějov - Otaslavice „B“ (sobota 2.10.,
15:30), Brodek u Pv „B“ - Biskupice, Tvorovice - Němčice n.H. „B“ (sobota 2.10., 15:30),
Ivaň - Doloplazy (sobota 2.10., 15:30), Pivín „B“ - Hrubčice (sobota 2.10., 15:30), Želeč
volný los
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
DIVIZE, SKUPINA „D“ - STARŠÍ
9. kolo : Vrchovina - 1.SK Prostějov (sobota 2.10., 12:45, Žilka - KFS Vyškov, KFS Vyškov)
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
DIVIZE, SKUPINA „D“ - MLADŠÍ
9. kolo : Vrchovina - 1.SK Prostějov (sobota 2.10., 15:00, KFS Vyškov - Žilka, KFS Vyškov)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - STARŠÍ DOROST
9. kolo (7.hrané): Nezamyslice - Mohelnice (sobota 2.10., 10:00, Sigmund - I. Antoníček,
Knop), FKM Konice - Čechovice (sobota 2.10., 10:00, Knoll - Zemánek, Ille), Jeseník Kralice n.H. (sobota 2.10., 10:15, Niederle - Příhoda, OFS Jes.)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - MLADŠÍ DOROST
9. kolo (7.hrané): Nezamyslice - Mohelnice (sobota 2.10., 12:15, I. Antoníček), FKM
Konice - Čechovice (sobota 2.10., 12:15, Zemánek), Jeseník - Kralice n.H. (sobota 2.10.,
12:30, Příhoda)
KRAJSKÁ SOUTĚŽ OLOMOUCKÉHO KFS, SKUPINA „B“ - DOROST
9. kolo: Chválkovice - Určice (sobota 2.10., 13:15, Boháč), Troubky - Kostelec n.H. (neděle
3.10., 10:30, Požár)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - DOROST
dohrávka 8. kola, úterý 28. září 2010, 10:00 hodin: Vrahovice - Otaslavice
9. kolo, sobota 2. října 2010, 10:45 hodin: Němčice n.H. - Olšany u Pv (9:00), Mostkovice
- Brodek u Pv (10:00), Brodek u K. - Vrahovice (12:30), Lipová - Klenovice n.H. (neděle
3.10., 10:15), Držovice - Výšovice (neděle 3.10., 10:45), Pivín - Protivanov (neděle 3.10.,
13:00), Otaslavice volný los
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „C“
7. kolo (6. hrané): Brodek u Konice - Kotvrdovice (sobota 2.10., 15:30, Běhal - OFS
Pv, OFS Pv), Boskovice - Kostelec n.H. (hřiště: umělá tráva, sobota 2.10., 12:30, Mil.
Trávníček - Jm KFS, Jm KFS)
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-pk-

MS DIVIZE, skupina “D” - mladší dorost

PŘEBOR O KFS - starší dorost

PŘEBOR O KFS - mladší dorost

9. kolo (8. hrané): Pelhřimov - Sparta Brno B 7:3 (4:0), Vyškov Vrchovina 4:0 (1:0), Havlíčkův Brod - Kroměříž B 7:2 (6:1), FC Veselí
n.M. - Žďár n.Sázavou 0:3 (0:1), Líšeň - MSK Břeclav 2:0 (1:0),
1.SK Prostějov - Velké Meziříčí 1:1 (0:1), branky: Hlačík - Komínek
, Bohunice - Vikt. Otrokovice 2:0 (1:0)
1. Vyškov7 5 2 0 27:4 17 5
2. FC Žďas Žďár n.Sázavou7 5 2 0 16:4 17 8
3. SK Líšeň7 4 2 1 17:5 14 2
4. Tatran Brno Bohunice 7 4 1 2 10:8 13 1
5. 1.SK Prostějov7 3 2 2 18:13 11 -1
6. FC Slovan Havlíčkův Brod7 3 2 2 17:16 11 -1
7. FK Pelhřimov7 2 3 2 17:15 9 -3
8. Městský SK Břeclav7 2 3 2 13:11 9 0
9. Vrchovina7 3 0 4 14:17 9 0
10. Brno B 7 2 2 3 14:16 8 -1
11. Velké Meziříčí7 2 2 3 10:21 8 -1
12. Veselí nad Moravou7 1 2 4 2:16 5 -7
13. Otrokovice7 0 3 4 4:17 3 -6
14. Kroměříž B 7 0 0 7 6:22 0

Mohelnice - 1. HFK „B“ 3:2 (1:1), branky: Kopa
2,Maulis - Drmola 2. Čechovice - Nezamyslice
4:2 (3:1), branky: Jahl 3,Jansa - Kratochvíl. Kralice
- FKM Konice 2:1 (1:1), branky: Kvapil,Prokop R.
- Drešr. Vikt. Přerov - Šumperk 2:1 (0:0), branky:
Kretovič,Zach - Němeček. Šternberk - Jeseník
4:2 (2:1), branky: Poláček 2,Fencl,Šogor Vavrač,Kysela.
1. Mohelnice
6 5 0 1 28:10 15
2. Čechovice
5 5 0 0 17:3 15
3. Šternberk
6 3 1 2 19:15 10
4. Jeseník
5 3 0 2 17:10 9
5. Vikt. Přerov
6 2 2 2 6:11 8
6. Kralice
6 2 1 3 7:21 7
7. FKM Konice 5 1 3 1 7:7 6
8. Černovír
5 2 0 3 11:16 6
9. 1. HFK ‚“B“‘
6 1 2 3 14:13 5
10. Šumperk
5 1 1 3 10:11 4
11. Nezamyslice 5 0 0 5 4:23 0

Kralice - FKM Konice 1:1 (0:0), branky: Navrátil Bílý. Vikt. Přerov - Šumperk 2:4 (0:2), branky: Pospíšil
2 - Vamvakaš,Anděl,Šimek,Svoboda. Čechovice
- Nezamyslice 8:0 (7:0) Polák 2,Nedoma 2,Karhan
,Pospíšil,Vysloužil,Kiška - nedohráno pro malý počet
hráčů hostí. Mohelnice - 1. HFK „B“ 1:5 (0:3), branky:
Rajman - Dvořák,Janeček,Šmíd,Habáň,Fukan.
Šternberk - Jeseník 0:1 (0:1) Schneider.
1. 1. HFK ‚“B“‘
6 6 0 0 36:1 18
2. Čechovice
5 4 1 0 15:2 13
3. Šumperk
5 4 0 1 14:9 12
4. Vikt. Přerov
6 3 1 2 20:20 10
5. Mohelnice
6 3 0 3 13:11 9
6. Šternberk
6 2 1 3 9:8 7
7. Jeseník
5 2 0 3 16:14 6
8. Černovír
5 2 0 3 11:11 6
9. Kralice
6 1 1 4 14:15 4
10. FKM Konice 5 0 2 3 5:19 2
11. Nezamyslice 5 0 0 5 1:44 0

8.kolo: Brodek u Konice-Zdětín B 2:1.
1. Brodek u Konice 8 5 2 1 17:9
2. Ptení
8 5 1 2 18:14
3. Zdětín B
8 4 3 1 20:10
4. Plumlov B
7 4 1 2 15:7
5. Lipová B
7 4 0 3 17:11
6. Mostkovice B 7 2 4 1 9:5
7. Malé Hradisko 8 2 3 3 10:13
8. Rozstání
7 2 1 4 17:23
9. Přemyslovice B 8 0 4 4 10:22
10. Drahany
8 0 1 7 7:26

17
16
15
13
12
10
9
7
4
1

Kanonýři: 7 - Petržel Aleš (Rozstání), 6 - Hrazdil
Dušan (Zdětín B), 4 - Grepl Ivo (Zdětín B),
Konečný Pavel (Přemyslovice B), Kroutil Lukáš
(Plumlov B), Peterka Ondřej (Ptení),

IV. TŘÍDA, skupina „B“
8.kolo: Volno-Brodek u PV B, Biskupice-Pivín B
0:1, Hrubčice-1.SK Prostějov A 2:2, DoloplazyTvorovice 1:12.
1. 1.SK Prostějov A7 6 1 0 30:4 19
2. Hrubčice
7 4 3 0 13:8 15
3. Tvorovice
8 4 0 4 31:22 12
4. Ivaň
7 3 2 2 10:12 11
5. Pivín B
6 3 1 2 13:6 10
6. Želeč
7 3 1 3 18:18 10
7. Němčice B
5 2 2 1 11:7 8
8. Otaslavice B 7 2 2 3 12:19 8
9. Doloplazy
7 2 1 4 18:27 7
10. Biskupice
8 2 0 6 15:27 6
11. Brodek u PV B 7 0 1 6 8:29 1
Kanonýři: 7 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 6 Vitásek Jakub (1.SK Prostějov A), 5 - Gryglák
David (1.SK Prostějov A), Rozsypal Petr (Želeč),
Simon Petr (Biskupice),

Moravskoslezská divize žen, sk. "C"

Okresní přebor dorostu

6. kolo (5.hrané): Kostelec na Hané - Kotvrdovice 0:3, Brodek u Konice - 8.kolo: Klenovice-Mostkovice, Brodek u PVŠternberk 2:4, Boskovice - Holešov 0:8, Drnovice - Lažany 2:1, Ráječko - Kunštát Držovice 0:10, -Lipová.
0:1
1. Pivín
8 6 1 1 31:7 19
7. kolo (6.hrané): Kotvrdovice - Kunštát, Lažany - Ráječko, Holešov - Drnovice,
Šternberk - Boskovice nehlášeno, Kostelec na Hané - Brodek u Konice 5:1
NEÚPLNÁ PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Holešov
2. Kunštát
3. Kotvrdovice
4. Kostelec n H.
5. Drnovice
6. Lažany
7. Šternberk
8. Boskovice
9. Ráječko
10. Brodek u K.

4
4
4
5
4
4
4
4
4
5

4
4
3
3
3
2
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
1
2
1
2
3
3
3
5

58:2
15:0
13:1
13:14
8:7
8:5
4:19
1:11
2:15
3:51

12
12
9
9
9
6
3
1
1
0

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

Protivanov
7
Držovice
8
Němčice
8
Lipová
7
Vrahovice
6
Klenovice
6
Mostkovice
6
Brodek u Konice 8
Otaslavice
7
Výšovice
7
Olšany
7
Brodek u PV 7

5
5
5
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
4
4
4
5
6

34:15
23:10
23:15
25:11
18:11
20:13
10:8
17:25
15:16
8:16
9:41
9:54

16
16
15
11
10
9
8
8
7
7
4
1

Kanonýři: 13 - Pospíšil František (Protivanov), 9
- Slivka Pavel (Němčice), 8 - Liška Petr (Lipová),
Selucký Dominik (Pivín).

Rubriky, tenisový Davis cup

27. září 2010

rrozhovor
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Sta
alo se před....
25. 9. 2000
►HOKEJISTÉ ZATÍM BEZ PROHRY
Zdařilý start do prvoligové sezony prožívají prostějovští hokejisté,
kteří nejdříve na domácím ledě před fantastickou kulisou, kterou
vytvořili více jak čtyři tisícovky příznivců, zdolali Šumperk 5:3
(branky HC: dvakrát Šakarov, J. Hradecký, Palinek, Ruchař),
aby následně dovezli bod z brněnského ledu, kde remizovali s
Ytongem 1:1. Jedinou trefu zaznamenal miláček tribun „Šaki“. V
tabulce se tak Prostějov posunul na druhé místo.
►DEBAKL LeRKu
Ztráce naopak začínali fotbalisté druholigového SK LeRK
Prostějov. Svěřenci trenéra Karla Trnečky si přivezli krutý
čtyřbrankový debakl z Ratíškovic a vy vyrovnaném pořadí klesli
na desátou příčku... Na Slovácku se Hanákům rozpadla především
defenzíva, která zcela totálně propadla. Nebylo tak divu, že kouč
zvedl varovný prst a mimo jiné pronesl: „Někteří si myslí, že mají
na první ligu, ale makat nechtějí ani ve druhé!“
► KOSTELEČTÍ HÁZENKÁŘI PADLI V TŘEBONI
Na palubovkách soupeřů se zatím házenkářům Kostelce na Hané
nedaří. Druhou porážku v novém ročníku první ligy si připsali
svěřenci trenéra Jiřího Grepla v Třeboni, kde padli po výsledku
19:25. Z tří odehraných kol tak získal Kostelec jedinou výhru a
v tabulce mu tak patřila až desátá příčka. Obdobně na tom byli
i prostějovští házenkáři, kteří si pro třetiligovou porážku jeli do
Telnice.
► BASKETBALISTÉ MAJÍ PROBLÉMY
Po nezdařilé sezoně se basketbalový klub TJ OP Prostějov rozhodl
napravit svoji pošramocenou pověst a před novým ročníkem třetí
ligy hodlalo vedení posílit kádr trenéra Remence. Jenže, nakonec
se ani jedna ze tří avizovaných tváří na tréninku „oděvářů“
neobjevila! Zatímco Buriánek přijal nabídku z Rakouska,
Konečný s Drápalem si svůj příchod na Hanou rozmysleli.. Navíc
se v přípravě zranila klíčová opora Roman Vítek a vše směřovalo
k tomu, že košíkáře čeká další náročný ročník....
-pk-

Na tomto místě jste původně
měli najít druhou část
exkluzivního interview s
motokrosařem Martinem
Žeravou, který v letošním
seriálu mistrovství světa

kategorie MX3 obsadil skvělou čtvrtou příčku.
Z technických důvodů (nedostatku prostoru) jsme
však byli nuceni přesunout tento rozhovor do příštího
vydání. O motokrosovém dění, své vlastní budoucnosti
i tom, proč nechce, aby jeho syn Filip šel až tak úplně
v jeho šlépějích si tak budete moci přečíst v pondělí 4.
října 2010.
Děkujeme za pochopení.
-pk-

V nové sezóně čeká tenisty Kazachstán.

Hrát se bude KONEČNĚ DOMA

Čeští tenisté se v prvním kole
Světové skupiny Davisova
poháru roku 2011 utkají
v domácím prostředí s
nováčkem ve Světové skupině
Kazachstánem. Rozhodl o tom
dnešní los v Bruselu. Zápas se
uskuteční od 4. do 6. března.
Kazachstán postoupil do
Světové skupiny poprvé v
historii, když v baráži nečekaně
porazil 5:0 Švýcary, kteří hráli
bez Rogera Federera. „Jsme
silný tým a každý, kdo na nás ve
Světové skupině narazí, s námi
bude mít problémy,“ řekl po
postupu aktuálně nejlepší hráč

Kazachstánu Andrej Golubjov,
39. hráč světového žebříčku ATP.
Češi letos skončili v semifinále,
v kterém podlehli Srbsku 2:3 na
zápasy. Doma budou hrát poprvé
po pěti zápasech venku.
Česká jednička Tomáš Berdych
označil Kazachstán v domácím
prostředí za poměrně příjemný
los. Zároveň ale upozornil, že se
soupeř nesmí podcenit, jelikož se
bude chtít při své premiéře mezi
elitou vytáhnout. „Musím říct,
že na to, jaké byly možnosti, tak
je to poměrně příjemný soupeř,
ale nesmíme nic podcenit,“
řekl Berdych v reakci na los v

rozhovoru pro Facebook českého
daviscupového týmu. „Jsou to
kluci nepříjemní. Tím, že se dostali
nahoru, tak se budou chtít ve
Světové skupině ukázat a budeme
do toho muset jít od začátku na
sto procent, než to podcenit, aby
se to zdramatizovalo,“ uvedl.
Pětadvacetiletý Berdych byl
podobně jako kapitán Jaroslav
Navrátil rád, že po pěti zápasech
venku se tenisté vrátí před domácí
publikum. „Jsem nadšený, že
můžeme hrát před českýma
fanouškama a přinést jim trošku
tenisu, který letos neměli příležitost
vidět. Jsem rád, že to takhle
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TV tipy
Věříme, že následující přehled
Věříme
sportovních šlágrů, které
můžete sledovat z pohodlí
vašeho domova, či společně s
kamarády ze sportbaru, oceníte
a pomůže vám nepropásnout
ty vskutku zajímavé události.
-pkBASKETBAL
MISTROVSTVÍ
SVĚTA ŽEN
denně přímé přenosy
a záznamy
PONDĚLÍ 27.9. - NEDĚLE
3. 10. 2010

Los 1. kola Davisova
poháru 2011 (4.-6. března):
Srbsko - Indie, Švédsko Rusko, Česko - Kazachstán,
Argentina - Rumunsko, Chile
- USA, Belgie - Španělsko,
Chorvatsko - Německo,
Francie - Rakousko.

FOTBAL
EVROPSKÁ LIGA
- základní skupina
CSKA Moskva (Rusko) - AC
Sparta Praha (ČR)
ČTVRTEK 30. 9. 2010
19:00 hodin

dopadlo, a věřím, že přijde spousta
lidí,“ poznamenal dále sedmý
hráč světa.
V případě postupu do čtvrtfinále
se čeští tenisté utkají s
Argentinou, nebo Rumunskem.
Potencionálním semifinálovým
soupeřem je pak Srbsko, což
představuje šanci na odvetu právě
za nedávný duel v Bělehradu!
-pk-

FOTBAL
GAMBRINUS
LIGA - 11.kolo
SK Slavia Praha - Viktoria Plzeň
PÁTEK 1. 10. 2010
19:25 hodin
SKOKY
NA LYŽÍCH
ZÁVOD LETNÍ GRAND PRIX
Přímý přenos závodu v Liberci
PÁTEK 1. 10.2010 18:00 hodin

Ohlédnutí za semifinálovým duelem Davisova poháru v Srbsku, u kterého byli i příznivci z Prostějova

„Rozhodnutí se zrodilo už Prostějovská ekipa se v Bělehradu neztratila
v pátek,“ shodli se zainteresovaní
BĚLEHRAD (Srbsko)/
PROSTĚJOV - Přestože chyběl
k zopakování finálové účasti
pouze jeden krok, nakonec jim
zůstaly jen oči pro pláč. Čeští
tenisté totiž padli na horké půdě
v srbském Bělehradu 2:3 na
zápasy a finále Davisova poháru
si tak nezahrají. V rozhodujícím
duelu semifinálového mače
prohrál Radek Štěpánek s
Jankem Tipsarevičem, načež
vtrhla euforie do tábora
Srbů. Vítězové přivítají
v prosincovém souboji o
salátovou mísu přivítají ve své
metropoli Francii.
„Dal jsem čas přípravě na tenhle
mač Davis Cupu, odehrál jsem
zápasy se ctí a mohu z toho zápasu
odejít s čistým svědomím, že
jsem pro to udělal všechno,“
řekl po prohře Radek Štěpánek.
„Porážka mě v tenhle moment
opravdu strašně mrzí, Davis
Cup je pro mě vždycky něco
speciálního a moc pro mě
znamená, ale bohužel musím
respektovat fakt, že jsem
nepostoupili,“ dodal hráč TK
Agrofert Prostějov. Tím druhým
do party byl Tomáš Berdych,
jemuž srbské víno vůbec
nechutnalo. Během minulého
víkendu totiž prohrál obě své
dvouhry a do pokladnice českého
týmu tentokrát přispěl pouze
podílem na bodu z vyhraného
deblu. Osobně více lituje porážky
s Tipsarevičem. „Kdybych
ten zápas zvládl, mohli jsme
slavit...,“ ví Berdych. „Musím to
hodit za hlavu a věřit, že snad nám
to vyjde příště,“ dodal čerstvě
pětadvacetiletý tenista, který je
připraven bojovat o „Salátovou
mísu“ i v příštím roce. Stejně
jako Štěpánek. Srbský zápas
by tak neměl být poslední misí
této české dvojice. „Já jsem po
svém návratu řekl, že se chci o
tu salátovou mísu poprat a dělám
pro to vše. Obětuji tomu volný čas
a uvidíme, co se bude dít,“ nechal
se slyšet Radek Štěpánek. „Můžu

BĚLEHRAD (Srbsko) Zklamaná se domů vrátila
nejen celá tenisová výprava,
ale také prostějovští fanoušci,
kterých se busem vypravilo
do srbrského 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....
A jak jsme slíbili v minulém
vydání, přinášíme vám
postřehy jednoho z přímých
účastníků..

oočima
čima m
miroslava
iroslava ččernoška
ernoška
„Určitě jsme chtěli vyhrát a postoupit, šance k tomu byla..
Zklamání po porážce tak bylo obrovské. Nejsem tenisový odborník, abych hodnotil výkony hráčů, ale je faktem, který zřejmě viděl
každý, že ani Tomáš, ani Radek neměli úplně tu optimální formu.
Naopak Tipsarevič zahrál své životní zápasy. Mrzí mě ale
Djokovičovo divadlo, to si mohl odpustit.. Sportovně jsme tak
zklamání, ale nelze nevidět, že i semifinále je úspěchem pro český
tenis. Po loňském finále jsme se dostali opět daleko a jsou země,
které si mohou o takových zápasech nechat jen zdát! Po organizační stránce to vše probíhalo hladce, můžu říct, že i klapalo. Pokud
bych to bral ryze z obchodní stránky, jsou pro nás zápasy venku
prodělečnou záležitostí a tou by bylo i finále.. Co se týká losu pro
nový ročník, tak Kazachstán považuji za přijatelného protivníka.
Ovšem i jejich hráči mají svoji sílu a něco podcenit by bylo krátkozraké. Radost mám z toho, že budeme konečně hrát na domácí
půdě. Jelikož naše spolupráce s Českým tenisovým svazem pokračuje, můžu na devadesát procent prozradit, že Davisův pohár přivedeme do Ostravy. Věřím, že hala s kapacitou sedmi tisíc bude
zaplněná. Následně sice pojedeme opět na půdu soupeře, nejspíš
do Argentiny, ale před semifinále a finále je reálná šance, že tyto
duely bychom mohli hrát v Česku, což považuji za velice pozitivní zprávu. To už ale předbíhám..“
Miroslav ČERNOŠEK, majitel marketingové společnosti
Česká sportovní a spolumajitel TK PLUS Prostějov
vám říct, že teď sice pojedu se
ženou na dovolenou strašně rád.
Ale to, že bych chtěl být v Paříži
a hrát finále Davis Cupu, to vám
podepíšu vlastní krví,“ pronesl
emotivně Štěpánek, který si v
létě vzal Nicole Vaidišovou.
„Když se dívám zpětně, tohle byl
rozhodující bod. Radek vyhrál
první den, Srbové byli pod
tlakem. Bohužel páteční singl
nezastihl Tomáše v optimální
formě. Působil unaveným
dojmem... Tohle těžké utkání
jsme mohli rozhodnout už v
sobotu. Přitom Tomáš v neděli
neodehrál vůbec špatný zápas,“
hodnotil klání v Srbsku Navrátil
a dodal: „Podstatné také bylo,
že Srbové si mohli rozložit síly
a udělali to dobře. Viděli jsme,
že to na Radka po vynikajícím
prvním dnu a fantastické čtyřhře
na začátku nedělního utkání
přišlo a byl trochu tuhej. Bohužel
za dvojicí Berdych - Štěpánek

Fotoreportáž
Fotoreportáž
PROSTĚJOVANÉ
V BĚLEHRADU.
Během čtyřdenní
návštěvy hlavního
srbského města si
prostějovští tenisoví
udělali čas i na prohlídku tamních památek. Před sochou
na jednom z náměstí
se také nechali takto
zvěčnit...

DEN PRVNÍ:
Cestu zpříjemnily
termální lázně

nemáme pro takové zápasy
dostatečnou náhradu. A obávám
se, že až Radek skončí, přijdou
těžké časy,“ uvedl Jaroslav
Navrátil. Hodně emocí vyvolalo
také vystupování Djokoviče.
„Hrál divadlo,“ shodl se celý
český tým, který krčil rameny i
nad chováním srbského publika.
„Pískání mezi prvním a druhým
podáním? Nová zkušenost...,“
neskrýval rozčarování Tomáš
Berdych. „Bylo to hodně
netenisové. Strašné síly to
bralo... Musím nějakou energii
vydávat sám na kurtu a o to větší
spotřebuji, abych při takovém
typu fandění udržel hlavu
soustředěnou a nerozptyloval se.
Je náročné zůstat v klidu, když se
tohle děje kolem,“ dodal.
Bohužel, i tato „taktika“ Srbům
pomohla k tomu, aby si zahráli své
první finále Davis Cupu. Česká
republika si do kolonky úspěchů
připíše „jen“ semifinále.
-pk-

Ve čtvrtek 16. září kolem
sedmé hodiny ranní vyrazilo z
areálu TK z Prostějova dvacet
pět tenisových fanoušků
povzbuzovat naše daviscupové
reprezentanty na semifinále
do Bělehradu. Po cestě vládla
v autobuse bojová nálada a
rozebíraly se možné varianty
pátečních dvouher. Tenisoví
„znalci“ zvažovali účast
finalisty US Open Novaka
Djokoviče ve dvouhrách
a formu Radka Štěpánka.
Dobrou náladu udržoval
svými jedinečnými fóry Vašek.
První naše velká zastávka
byla termálních lázních
Mosonmagyaróvar, kde jsme
nechali za pouhých 9,5 eura
odpočinout svým údům a
ve vodě teplé až 37 stupňů
Celsia nabrali nových sil. V
autobuse jsme se dověděli
rozlosování prvních dvouher že začíná Štěpánek a Djokovič
a jako druzí nastoupí Berdych
a Tipsarevič. Ihned propukly
velké spekulace a zaručené
tipy na zápasy. Velké většina

účastníků i přes těžkého soupeře
věřila našim hochům. Na
maďarsko-srbských hranicích
naše odbavení netrvalo moc
dlouho (Srbové nejsou v EU)
a my spěchali ubytovat se do
hotelu Majestic v Bělehradě.
Po dokonalé očistě ještě někteří
vyrazili do nočního Bělehradu,
jehož centrum ještě kolem
půlnoci pulsovalo svým
životem. Kavárničky venku
byly plné hostí a městem
se promenádovaly desítky
krásných a velmi příjemných
dívek . Všichni jsme však byli
už netrpěliví a v očekávání
blížících bojů. Rozhodnuti
fandit ze všech sil, i když
přesila domácích bude značná.

DEN DRUHÝ:
„Byli jsme vidět
i slyšet!“
Pátek 17.září. Ranní budíček byl
individuální, protože snídaně
probíhala od 6.00 do 10.00
hodin. Část fanoušků navštívila
nedaleký hrad a prohlédla si
okolí, další zdatní jedinci jeli
na kolech po cyklostezkách
přes Bělehrad. Kolem půl
druhé jsme ale všichni vyrazili
k aréně, kde měly proběhnout
úvodní dvouhry. Při vstupu do
haly jsme prošli velmi přísnou
kontrolou přes kovový rám,
rentgen a usadili se na svých
místech. Domácí pořadatelé
slibovali účast až sedmnácti
tisíc diváků, tudíž bylo jasné,
že bude panovat peklo.. Při
občerstvovací chvilce jsme se
někteří setkali se šéfredaktorem
sportovního kanálu České
televize Otou Černým, který
nám sdělil, že Djokovič k úvodní
dvouhře nenastoupí. Ihned jsme
začali jako správní fandové
kalkulovat, jak to dneska asi
dopadne. V prvním zápase
nastoupil Štěpánek s Troickim
a po bojovném výkonu, který
Radek v Davisově poháru
vždycky odvede, zvítězil 3:1.
Jeho otec Vlastík, který velmi

emotivně prožívá zápasy svého
syna, byl naměkko a ihned jsme
mu jeden za druhým blahopřáli.
Však také hned po vítězném
zápase vyskočil Radek na
zábradlí a objal se s ním. Ve
druhém zápase nastoupil
Berdych proti Tipsarevičovi.
Tomáše zrovna nezastihla
pařížská forma a prohrál po
více než tříhodinovém boji
1:3 na sety. V obou zápasech
jsme sváděli nerovný boj s
obrovskou domácí přesilou, ale
naše hlasivky, různé houkačky
a vlajky byly slyšet i vidět.
Po vyčerpávajících zápasech
navštívila většina fanoušku
noční Bělehrad, aby načerpala
síly na zítřejší čtyřhru na kterou
se už všichni těšíme...

DEN TŘETÍ:
Pravé české nadšení
V sobotu ráno po snídani se
část fanoušků šla psychicky
připravit na velmi důležitou
čtyřhru. Jejich kroky
převážně směřovaly do
Kalemegdanského parku, ve
kterém se nachází ruiny hradu
a je odtud nádherný výhled na
soutok Dunaje a Sávy. Také v
samotném hradu je expozice
desítky děl, tanků a jiných
zbraní z války. Někteří fandové
také nezapomněli na své
drahé doma a obstarali si pro
ně drobné dárky a suvenýry.
Před druhou hodinou jsme tak
byli připraveni na samotnou
čtyřhru. Krátce po patnácté
hodině to vypuklo. Naši zlatí
hoši Štěpánek a Berdych
nastoupili proti „nemocné“
světové dvojce Djokovičovi
a
celkem
zdravému
Zimonjičovi. Samotný
zápas po prohraném prvním
setě Štěpánek a Berdych
otočili a po těžkém boji,
hnaní naším neutuchajícím
povzbuzováním, vyhráli 3:1.
Po posledním míčku vypuklo
v hale to pravé české nadšení a
ovace nebraly konce. Samotní

hráči a celý daviscupový tým
byl neustále oslavován a jejich
skandovaná jména zněla
bělehradskou arénou ještě
dlouho po zápase... Vedeme
po druhém hracím dni 2:1 a
domácí jsou zaskočeni.

DEN ČTVRTÝ:
Zklamání z duší
vyháněl major Zeman

I nedělní ráno mělo obdobný
děj jako dny předešlé. Po
snídani, ale už také předání
pokojů nastal další velký
přesun do arény, kde jsme
se nemohli dočkat začátku
závěrečných dvouher. Pevně
jsme všichni věřili, že aspoň
jedna z nich skončí naším
vítězstvím a my pojedeme na
finále do haly Bercy v Paříži!
Bohužel i přes mohutné
povzbuzování proti domácí
přesile ani jeden z obou
aktérů bod neudělal. Myslíme
si, že kdyby Berdych odvedl
svůj standart, tak musel
aspoň v jedné dvouhře
zvítězit. Tak to všechno stálo
na Radku Štěpánkovi a ten
ve třech zápasech po sobě
toho měl už dost... Následná
téměř desetihodinová cesta
do Prostějova probíhala
v celku unavené náladě,
kterou rozčeřilo pouze
kultovní video s majorem
Zemanem a spory a hádky
před nacházejícím derby
Sparta - Slávia. Zklamání
z nás postupně vyprchalo.
Už se zase těšíme na příští
ročník Davisova poháru,
který začneme ve dnech 4.6. března 2011 v Ostravě s
Kazachstánem a „Frantíkům“
přejeme hodně zdaru při finále
s domácími Srby... Závěrem
se sluší poděkovat vedoucím
zájezdu pánům Langrovi
a Husaříkovi, také řidiči
panu Štolfovi a především
společnosti TK PLUS.
Oldřich Lošťák, Bělehrad,
Srbsko

jaké to bylo v srbsku
KUCHAŘ
KUCH
CHAŘ NA
MÍSTĚ. Kde je
Davis Cup, tam
je kuchař – kde
je kuchař, tam je
Davis Cup. Ani při
misi do Srbska
nemohl chybět
místní poeta
Václav Bartoš,
který přítomné
i aktéry zápasy
opět obdařil tradiční říkankou. JDEM NA NĚ! Fandové z Prostějova dorazili k bělePovedená, co ří- hradské aréně a byli odhodláni, „porvat se“ s přesikáte?
lou domácího obecenstva. Výbavičku na to měli solidní...

FANTOMAS V AKCI. Povzbudit české tenisty přijel i starý-známý Fantomas, známý doposud především z hokejových šampionátů. Tentokrát mocně držel palce českým tenistům, zvěčnit se s ním nechali i prostějovští příznivci. Na snímku
uprostřed Dušan Běhal, vpravo Oldřich Lošťák

