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SRÁŽKA s kancem OSOBO BLÍZKÁ, sbohem?
Řidiči nezraněni, z prasat bude guláš... J. Nagy: Nesmí se vyplácet lhát a vymýšlet si!
Poslední dobou se množí případy dopravních nehod, které
mají společného jmenovatele střet se zvěří. Své by o tom
mohli vyprávět dva řidiči, kteří
se ve čtvrtek potkali u Kostelce
na Hané se stádem divokých
prasat.
"Ve čtvrtek patnáct minut před
šestou hodinou ranní jel osmnáctiletý řidič osobním vozidlem
Škoda Felicia po silnici mezi
Kostelcem na Hané a Prostějovem. V prostoru u odbočky na
Čelechovice na Hané předjížděl
nákladní auto Mercedes Benz s
návěsem, které řídil třiatřicetiletý
muž. Po zařazení vozidla Felicia
do svého jízdního pruhu mu

Tvrdý střet. Škodovka zůstala po srážce s prasaty s
promáčknutou přední částí, dva
kanci nehodu nepřežili.

náhle z levé strany do jízdní
dráhy vběhlo stádo divokých
prasat. Došlo ke střetu se škodovkou, řidič náklaďáku bezprostředně poté přes těla divokých

prasat přejel," popsala nám
zvláštní nehodu Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Stádo divočáků, které přebíhalo

silnici, nadělalo pořádnou škodu.
Oba řidiči ale naštěstí vyvázli ze
srážky bez zranění. "Došlo ke
hmotné škodě na obou vozidlech, zejména šlo o utržení brzdových hadic u nákladního auta,
poškození přední části osobního
vozidla a uhynutí dvou kusů divokých prasat. Ke zranění osob
nedošlo. Oba řidiči byli podrobeni dechové zkoušce na alkohol
s negativním výsledkem," uzavřela Eva Čeplová.
Uhynulá divoká prasata si převzal člen Mysliveckého sdružení
ze Smržic, policisté přeběžně vyčíslili celkovou škodu na 45 tisíc
korun.
-mik-

Konečně. Páni poslanci napříč
politickým spektrem se rozhodli předložit a hlavně schválit novelu zákona v dopravě na
pozemních komunikacích. Co
je hlavní, chtějí učinit přítrž pirátům silnic, kteří se při správním řízení vymlouvali na osobu
blízkou. Snahu poslanců, i když
s poměrně smíšenými pocity,
uvítali například i šéfka přestupkového oddělení Městského úřadu v Prostějově Dagmar Nováková či velitel městské policie Jan Nagy.
Návrh novely zákona má velkou
šanci ve sněmovně i v Senátu
uspět, protože ho předložili poslanci napříč politickými stranami. Zdá se, že zákonodárci
zmoudřeli. Alespoň na tomto
poli. Navrhli totiž, aby menší dopravní přestupky byly bez trestných bodů. Končit ovšem také
mají osoby blízké, tedy jen výmluvy na ně při dopravních přestupcích. To jsou asi ty nejdůležitější změny v poslanecké novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, které v
prvním čtení schválila sněmovna.
"V roce 2009 jsme evidovali celkem 31 355 oznámení o spáchání
přestupku. Z tohoto počtu bylo
odloženo 10 326 věcí. A z těchto
více než deseti tisíc přestupků
bylo zhruba osmdesát procent odloženo kvůli tomu, že přestupce
se vymlouval na osobu blízkou.
V drtivé většině případů šlo o záležitosti překročení rychlosti zjištěné stacionárními radary," sdělila

nám na úvod JUDr. Dagmar Nováková, vedoucí oddělení přestupků Městského úřadu v Prostějově. "Chyba spočívala především v právní úpravě. Samozřejmě, člověk nemusí udat osobu blízkou, a toto ani nemůžete
žádným zákonem zrušit. Ale pamatovat by se na to mělo v zákoně přímo ve skutkových podstatách. Víte, doslova mě štvalo,
když jsme přestupci ukázali fotografii, na které byl zřetelně zdokumentován, a on nám přitom do
očí tvrdil, že to není on, nýbrž
osoba blízká, proti které nebude
vypovídat. A my s tímto nemůžeme udělat vůbec nic, protože
fotografie stále není brána jako
důkaz," říká dále šéfka přestupkového oddělení. Podle ní by stačilo v zákoně změnit jednu, ale
dosti podstatnou věc. "Jinde v západní Evropě nebo Americe to
funguje bez problémů, tady si
člověk ani nedovolí tvrdit, že na
fotografii to není on. Prostě by
stačilo, že snímek, například pořízený radarem, je jasný důkaz. A
pokud by se přestupce i přesto
vymlouval na osobu blízkou, byla

Konec blízké osoby? Velitel Městské policie v Prostějově Jan
Nagy by kvalitní legislativní úpravu jenom uvítal.
by fotografie posouzena soudním
znalcem na náklady přestupce.
Prostě ať on dokáže, že to na
snímku není on, tedy přesunout
onu povinnost nikoliv na orgán,
ale na přestupce. Na druhé straně
si nemyslím, jako poslanci, že

pokud by přestupce stále trval na
osobě blízké, potrestán by byl
majitel vozidla. To je podle mého
názoru nesmysl, nikdo přece nemůže zodpovídat za přestupky
druhých," dodala Dagmar Nováková. (Dokončení na straně 3)

Policisté vyzývají ředitele: Zastupitelé se ROZLOUČÍ Série SEBEVRAŽD
ODSTUPTE! Bouchne opět šampaňské? Hrůza: prášky zapil Fridexem!

Uvnitř policie v Olomouckém
kraji to vře. Poté, co Prostějovský a Olomoucký Večerník zveřejnil výše udělených odměn
vysoce postaveným policistům,
vyzvali řadoví strážci zákona
dopisem celé vedení v čele s ředitelem Jaroslavem Skříčilem
(na snímku), ať složí funkce. Šéf
krajské policie vzkázal, že na
výzvu nijak reagovat nebude.
Ředitel odměny ve výši až 90 tisíc
korun pro své nejbližší podřízené
odůvodnil například organizováním velkých bezpečnostních akcí,
nebo nečerpanými přesčasy. To se
ovšem řadovým policistům nelíbí.
Situace už došla tak daleko, že
nejužší vedení krajské policie čelí
výzvě k odstoupení. Požadavek
na složení funkce řediteli přišel od
jednoho z podřízených. Olomoucký policista totiž poslal Skříčilovi dopis, v němž mu vytkl
porušení policejního etického kodexu. "Vyzývám tímto ředitele
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, všechny jeho
náměstky a ředitele pro řízení lid-

ských zdrojů k odstoupení z jejich
funkcí," napsal policista v dopise.
Vedení policie na výzvu nijak nereagovalo a podle Skříčila se k
tomu ani nechystá. "Vedení krajského ředitelství policie na výzvu
jednoho z olomouckých policistů
nebude nijak reagovat. Snahou
vedení je komunikovat s policisty
přímým a otevřeným způsobem a
to na všech úrovních řízení. Komunikace prostřednictvím výzev
a přes média je zcela neúčelná,"
vzkázal Skříčil přes tiskovou
mluvčí.
-mik-

Starosta Prostějova Jan Tesař
svolal na úterý 5. října mimořádné jednání Zastupitelstva
města. Půjde o poslední rozlučkové zasedání našich zastupitelů v tomto volebním
období.
O tom, že se jedná o tak trochu
slavnostní zasedání svědčí fakt,
že zastupitelé se sejdou nikoliv
tradičně v obřadní síni prostějovské radnice, ale v Červeném
salonku Národního domu. Jediným bodem jednání určeného k
hlasování bude schválení veřejné finanční podpory občanskému sdružení Fotbal Prostějov. Poté po diskuzi a připomínkách budou následovat slavnostní proslovy k ukončení
činnosti Zastupitelstva města,
chybět zřejmě nebude ani závěrečný přípitek.
Jednání zastupitelstva je i tento- V úterý naposledy. Zatímco Miroslav Pišťák v komunální polikrát pochopitelně veřejné, začíná tice zůstává, Jan Tesař se po dvanácti letech starostování bude louv úterý v 17.00 hodin.
-mik- čit.
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V uplynulých dnech vyjížděli
záchranáři a policisté ke třem
smutným případům sebevražd.
U té třetí šlo naštěstí jen o
pokus, mladého muže ve Výšovicích včas zachránili před oběšením.
"K prvnímu neštěstí došlo přímo
v Prostějově, v bytě byla nalezena
mrtvola muže, který požil velké
množství léků a také jsme v jeho
blízkosti našli poloprázdnou nádobku s Fridexem," řekl Večerníku Radomír Gurka, ředitel
prostějovské záchranky. Předminulou neděli 26. září pak sanitka
vyjížděla do Čelechovic na Hané.
"Rodina zde v domě našla mrtvého staršího muže. Utrpěl
střelné zranění neslučitelné se životem. Cizí zavinění jsme na
místě vyloučili, muž nechal
údajně dopis na rozloučenou,"
popsal nám druhou událost šéf
záchranky. Ve Výšovicích se pak
minulý týden pokusil o sebevraždu mladý muž. "Nakonec
měl štěstí, zachránili ho před oběšením okolojdoucí lidé. Včas ho

odřezali, naši lékaři ho pak převezli ve stabilizovaném stavu do
nemocnice," dodal Radomír
Gurka. Podle jeho slov byly dvě
mrtvoly mužů převezeny do Olomouce k provedení zdravotní
pitvy.
Prostějovská policie se odmítla k
těmto případům vyjádřit. "Jde o
citlivé případy a s ohledem na rodiny zemřelých nebudeme tyto
záležitosti nijak komentovat,"
uvedla Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Zraněná poštolka
Poštolka s
poraněným
křídlem se
dostala do
bezpečí. V
podvečer
nahlásil
muž nalezení zraněného ptáka v ulici Krasická. Strážníci opeřence odchytli a umístili do přepravní
klece. Poté byl vyrozuměn pracovník ze Záchranné stanice pro
handicapované živočichy v
Němčicích nad Hanou. Ten si
následující den zraněnou poštolku převzal.

Chlapec u automatu
Šestnáctiletý hoch hrál na výherních hracích automatech. Po
dvaadvacáté hodině bylo přijato
sdělení na linku 156 o popíjení
alkoholu a hraní na automatech
v provozovně ležící ve čtvrtém
okrsku. Strážníci zde provedli
kontrolu. Nezjistili podávání lihovin mladistvým, ale byl zde
přistižen chlapec, který se nacházel v prostorách výherních
automatů, kde u jednoho aktivně hrál. V daném okamžiku měl
vhozeno 132 korun. V tomto
případě provozovatel pochybil
a je podezřelý z trestného činu.
Celá záležitost byla postoupena
Policii ČR.

Našli mu auto
Strážníci nalezli majiteli odcizené vozidlo. V ranních hodinách
při zajišťování strojního čištění
zjistila dopravní hlídka na ulici
Rejskova stojící vůz značky Fabie. Při ověření, komu automobil patří, bylo zjištěno, že se jedná o vozidlo v pátrání. Věc byla
ihned z důvodu podezření na
spáchání trestného činu předána
Policii ČR.

Zachránila mu život
Starostlivost bydlící zachránila
důchodci život. V odpoledních
hodinách oznámila žena na linku 156 obavu o sedmasedmdesátiletého souseda. Strážníkům
na místě uvedla, že ještě včera
byl z bytu slyšet šramot, ale od
rána je již klid a muž ven nevyšel. Hlídka zvonila a pokoušela
se o kontakt s osobou uvnitř. Nikdo se neozýval a za dveřmi bylo absolutní ticho. Dle zákona
byl na místo přivolán státní policista, který rozhodl o otevření
bytu z důvodného podezření, že
zde došlo k úmrtí. Za pomocí
hasičů bylo vstoupeno dovnitř.
Zde byl nalezen na zemi ležící
muž, jenž byl v hlubokém bezvědomí. Následoval jeho okamžitý převoz sanitkou do nemocnice k ošetření.

Měl to nahlásit
Řidič neodhadl situaci a najel na
středový ostrůvek, kde urazil
dopravní značku „přikázaný
směr objíždění„. Hodinu po půlnoci zjistila hlídka dopravní nehodu na kruhovém objezdu u
Severní obslužné komunikace.
Osmatřicetiletý muž stál opodál
od svého poškozeného vozu a
snažil se zavolat odtahovou
službu. Opomenul, že má povinnost v tomto případě událost
oznámit policii, neboť zde
vznikla škoda třetí osobě. Navíc
při nárazu došlo k proražení vany, přičemž došlo k úniku veškerého oleje na silnici. Do příjezdu a během zákroku hasičů a
šetření Dopravního inspektorátu Policie ČR strážníci usměrňovali provoz.

Napadla matku
Rodinná roztržka vyústila v převoz na záchytku. Ve dvě hodiny
v noci vyjížděla hlídka k řešení
sporů mezi padesátiletou matkou a její šestadvacetiletou dcerou. Mladá žena byla v podnapilém stavu, kdy nekontrolovala
své jednání . Rozbíjela talířky, v
pokoji ničila omítky, matku častovala vulgárními výrazy a dokonce před příjezdem strážníků
ji měla držet pod krkem a fyzicky napadat. Bylo u ní přistoupeno k dechové zkoušce. Ta ukázala výsledek 2,16 promile.
Okamžitě byl přivolán lékař,
který rozhodl o převozu mladé
ženy do protialkoholní stanice v
Olomouci. Jelikož k události
došlo mezi rodinnými příslušníky, jedná se o návrhové přestupky. K projednání je nutné podat
návrh u správního orgánu a to
nejpozději do tří měsíců.

Přejezd v Olomoucké přetnou závory

Z. Peichl: Jsem rád, že jsme se konečně domluvili s Českými drahami
Křižovatka ulic Sladkovského
a Olomoucké je už roky velice
diskutovaným tématem. Před
lety vytvořila radnice projekt,
který ve snaze maximálně zabezpečit tolik nebezpečnou lokalitu počítal s výstavbou
rondelu, kterým by napříč procházel železniční přejezd. S tím
ale nesouhlasily České dráhy a
tak se celý projekt jednoduše
hodil do koše. Po zhruba třech
letech dalších tahanic a vyjednávání nakonec radnice vybojovala výstavbu přejezdu pro
cyklisty s přechodem pro
chodce přes koleje. A co víc - železniční přejezd v Olomoucké
ulici už brzy bude vybaven závorami a novou signalizací.
Zmíněný železniční přejezd je
trnem v oku nejenom řidičům, ale
i chodcům a cyklistům. Došlo na
něm k několika smrtelným úrazům, poslední roky se o něm hovoří mezi lidmi také jako o
přejezdu sebevrahů. "Myslím, že
nikde v Evropě neexistuje železniční přejezd na tak vysoce frekventovaném místě bez závor
nebo jiného kvalitního zabezpečení. Jsem rád, že jsme se nakonec dohodli s Českými drahami a
Olomouckým krajem o výstavbě
přechodu pro chodce i cyklostezky přes zdejší koleje. A co se
týká závor, ty zcela jistě zamezí
četným smrtelným zraněním,
které jsme v posledních letech
evidovali," řekl Zdeněk Peichl
(na snímku), radní a předseda dopravní komise města.
Obyvatelé sousedního sídliště E.
Beneše si doposud často zkracovali cestu do centra divokou pěšinou přes koleje v místech
zvaných Háječek poblíž místního
nádraží. Nejbližší přechody jsou
odtud totiž vzdáleny několik stovek metrů. A tam se mnohým

Èerná kronika
Hořelo auto
Z pátku 24. 9. 2010 na sobotu
25. 9. 2010 došlo na místní komunikaci před rodinným domem v obci Otaslavice k požáru nákladního motorového vozidla Ford Tranzit. Na místě zasahoval SDH Brodek u Prostějova, HZS Olomouckého kraje
Prostějov. Přítomný vyšetřovatel si na místě převzal věc s tím,
že příčinou zahoření vozidla je
technická závada na elektroinstalaci. Škoda způsobená požárem vozidla je ve výši nejméně
25 000 korun. Ke zranění osob
nedošlo.

Krádež materiálu
V uplynulém týdnu dosud neznámý pachatel odcizil stavební materiál z volně přístupného
areálu firmy Statek v Prostějově na ulici Určické. Jednalo se
o pětimetrové fošny, čtyřmetrové železné profily a dvoumetrové železné profily o průměru 20 cm. Způsobená škoda
činí nejméně 34 000 korun.

Zmizela Fabia
V nočních hodinách se dosud
neznámý pachatel nezjištěným
způsobem zmocnil vozidla
Škoda Fabia, které bylo zaparkované v obci Domamyslice
před rodinným domem. Předběžně vyčíslená škoda činí
251000 korun.

Zase kradla
Z trestného činu krádeže je podezřelá osmadvacetiletá žena z
Kroměříže, která v úterý v nočních hodinách kradla v obchodním domě Tesco v Prostějově. Pokusila se odcizit zboží
v hodnotě za bezmála 600 korun, když se pokusila se zbožím projít přes pokladní zónu,
aniž by zaplatila a tohoto se do-

záludností průjezdu Konicí. No
je to opravdu k uzoufání, když
jste jediným autem málem na
Úderka
celém okrese a tlučete špačky
„To kdyby tak člověk stavěl ba- před semaforem místo válení se
rák, tak to nemá za dvacet let ho- v pelechu. Ale když musíš, tak
tové,“ komentoval muž nasaze- musíš!
ní stavebních dělníků. No je
pravdou, že tu a tam přece jenom Začarovaný kruh
pohled do výkopů nebo na leše- Právě něco takového připomíná
ní může budit dojem, ale že se kruháč na Petrském náměstí pro
nic neděje. Ale stará pravda říká člověka věci neznalého, který se
– furt se něco děje. Takže nepro- v něm má správně zatočit. Copadejme panice, ono to vždycky pak o to, našinci si nejspíš už
nějak nakonec dopadne.
zvykly, jak se na lopatě sedá,
nicméně pro přespolňáky je to
Čekání
pořádný oříšek, jak si s takovou
„Mě by z toho miglo, když bych zapeklitostí poradit. Holt, ne
se už nejradši viděl v pelechu a každá metropole se může pyšnit
v půl jedné v noci stojím na čer- takovým důmyslným kolotočevenou,“ rozčiloval se šofér nad ním.
-MiH-

Vidìno - Slyšeno

Jan Tesař podporuje
ODS a jejího lídra

Důkladnější zabezpečovací systém včetně závor by měl zamezit mnohým smrtelným tragédiím na železničním přejezdu v Olomoucké ulici.
lidem nechtělo.
"V tomto místě plánujeme vybudovat přejezd pro cyklisty a přechod pro chodce. Na stavbu už
vydal stavební úřad územní rozhodnutí," potvrdila Jana Gáborová, tisková mluvčí Městského
úřadu v Prostějově.
Výstavba zmíněných přejezdů
bude radnici stát bezmála devět
milionů korun. Investiční akce
města zahrnuje rovněž vybudování příjezdové cyklostezky.
Zbytek by měly doplatit České

dráhy. "V místě přejezdu přes trať
bude stezka rozšířena na pět
metrů. Přechod bude zabezpečen
závorami a světelným výstražným zařízením se zvukovou signalizací pro nevidomé," doplnila
Jana Gáborová.
Zatím ale není přesně znám termín, kdy k výše uvedené investiční akci dojde. V tomto ohledu
záleží na harmonogramu prací
Českých drah, kdy výstavbu železničního zabezpečení zařadí do
svých plánů. Naopak více než

jisté je dnes už to, že na začátku
příštího roku začne město rozsáhle upravovat okolí u místního
nádraží směrem ke zmíněné křižovatce Sladkovského a Olomoucké ulice. "Přibude zde více
parkovacích míst, upraví se autobusové zastávky, vybuduje se
nová cyklostezka a také dojde k
zavedení nového veřejného
osvětlení v této lokalitě," připomněl Zdeněk Peichl, radní a
předseda dopravní komise města.
-mik-

Kouřil marihuanu u nádraží, hrozí mu pokuta
Strážníci městské policie se
během minulého týdne setkali při své práci i s drogovým případem. Mladíka
zatkli poté, co kouřil marihuanu na veřejném prostranství.
"Strážníci při kontrole lokality
u hlavního nádraží zajistili jed-
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nadvacetiletého muže, který
kouřil marihuanu a při sobě
měl plechovou krabičku s touto
drogou. Dotyčný na sebe sám
upozornil, neboť při spatření
hlídky se náhle otočil a změnil
směr své cesty. Toto chování
strážníky ubezpečilo v tom, že
není něco pořádku. Jakmile ho

dostihli, ucítili kouř odpovídající vůni marihuany," řekla Jana
Adámková z Městské policie v
Prostějově.
Pak již měly události rychlý
spád. "Chlapík vypověděl, že ji
má pro vlastní potřebu a dostal
ji od neznámého člověka. Krabičku dobrovolně vydal. Pro

podezření ze spáchání přestupku neoprávněného přechovávání v malém množství pro
svoji potřebu omamnou nebo
psychotropní látku se celá věc
předává správnímu orgánu.
Zde mladíkovi hrozí pokuta do
výše 15 tisíc korun," uvedla
Jana Adámková.
-mik-

pustila i přesto, že byla rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži odsouzena, tedy byla za
takový čin v posledních třech
letech odsouzena. Nyní ženě
hrozí vyšší trestní sazba až tři
léta.

parkovaného motorového vozidla Škoda Octavia Tour v obci Protivanov. Z vozidla si odnesl GPS navigaci. Pachatel
způsobil škodu 9 000 korun a
na poškození zařízení škodu ve
výši nejméně 2 500 korun.

Rychle a opile

Trest za 12 bodů

Devětadvacetiletý řidič řídil
osobní motorové vozidlo
Volkswagen Golf po pozemní
komunikaci ulice Kralická v
Prostějově ve směru od křižovatky s ulicí Dolní ke křižovatce s ulicí Průmyslová. Naproti
vjezdové brány společnosti
A.S.A. TS Prostějov byl zastaven hlídkou Policie ČR , jelikož mu byla v daném úseku naměřena rychlost 72 km/h. Provedenou dechovou zkouškou
na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu byla naměřena hodnota 1,49 promile alkoholu. Řidiči byla zakázána další jízda a
ve věci bude vedeno zkrácené
přípravné řízení.

Hlídkou Obvodního oddělení
Policie ČR v Konici byl v obci
Hrochov kontrolován podezřelý pětatřicetiletý muž (1975),
který řídil osobní motorové vozidlo ROVER 825 zlaté metalízy. Podezřelý uvedené vozidlo řídil ve směru jízdy od obce
Seč na obec Lipová. Při kontrole podezřelý nebyl schopen
předložit doklady potřebné k řízení a provozu motorového vozidla. Následně bylo zjištěno,
že podezřelý dosáhl dne v květnu 2010 již 12 bodů, čímž pozbyl řidičské oprávnění pro
skupinu B. Dne 1. 7. 2010 byla
podezřelému zaslána Magistrátem Města Olomouce výzva
k odevzdání řidičského průkazu. Tuto výzvu si podezřelý
převzal dne 11. 8. 2010. Řidičský průkaz však podezřelý neodevzdal, vydal jej až dne 14. 9.
2010 hlídce Policie ČR. Podezřelému v případě, že bude soudem uznán vinným, hrozí trest
odnětí svobody až na tři léta.

ního domku. Pachatel vypáčil
zámek dveří objektu a zde odcizil zahrádkářské nářadí, oblečení a pilu na dřevo. Dále na
stejném pozemku vypáčil okno druhého zahradního domku, odkud si odnesl zahrádkářské nářadí, autobaterii,
plynový vařič, zahradní gril,
vodováhu, stavební kolečko a
vodní pumpu. Tímto protiprávním jednáním způsobil
majiteli škodu v celkové výši
7 500 korun.

Zloděj u lovců
Plumlovští policisté řeší případ
krádeže vloupáním do sklepa
lovecké chaty v lesním prostoru Vojenského újezdu Březina.
Dosud neznámý pachatel v
uplynulém týdnu vnikl do lovecké chaty, ze které odcizil
vodárnu. Pachatel způsobil
škodu ve výši bezmála za 6 000
korun.

Kradl kutil?
Ze začátku týdne zatím neznámý pachatel vnikl přes dvorní
trakt do rodinného domu v obci Lešany. Odsud si pak odnesl
nářadí, štafle, páčidlo a další řemeslné nářadí, to vše v hodnotě 6 200 korun. Po pachateli se
pátrá.

Sebral navigaci
V noci z úterý na středu se neznámý pachatel vloupal do za-

Šel si pro drobné
Ve středu dosud nezjištěný pachatel v obci Hvozd na Prostějovsku nezjištěným předmětem překonal zámek u veřejného telefonního automatu. Z automatu poté odcizil pokladničku s finanční hotovostí bezmála za 1 300 korun. Pachatel způsobil celkovou škodu ve výši 4
300 korun.

Straka v domku
Neznámý pachatel se vloupal
v zahrádkářské oblasti Močidýlka v Prostějově do zahrad-

Nepozornost
V sobotu před dvanáctou hodinou neznámý pachatel odcizil ze zaparkovaného vozu na
parkovišti před tamním obchodním domem na ulici Konečná v Držovicích v Prostějově volně odloženou dámskou kabelku s osobními doklady a finanční hotovostí. Pachatel využil krátké nepozornosti dvaapadesátileté ženy,
která si nakládala zboží do vozu. Tímto protiprávním jednáním způsobil majitelce škodu
odcizením v celkové výši jeden tisíc korun. Police vyzývá
občany, aby nenechávali volně odložené věci bez dozoru a
nedávali tak šanci pachatelům
této trestné činnosti.

Přes jedno promile
V sobotu krátce po třetí hodině ráno zastavila policejní
hlídka na ulici Západní v Prostějově pětadvacetiletého řidiče, jenž řídil osobní motorové
vozidlo tovární značky Fiat
Brava. Policisté vyzvali řidiče, aby se podrobil dechové
zkoušce, kdy mu následně naměřili 1,24 promile alkoholu
v dechu. V současné době je
řidič podezřelý ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky, kde mu hrozí
trest odnětí svobody až na jeden rok.

Starosta města Jan Tesař po
dvanácti úspěšných letech v
čele radnice již letos nekandiduje. Pomyslnou štafetu předal Jiřímu Pospíšilovi.
„Jirku dobře znám jako schopného a pracovitého člověka a
považuji ho za připraveného
vést naše město,„ vyjadřuje pod-

poru lídrovi ODS starosta Tesař.
Při otevření jižního kvadrantu
probírali další rozvoj města po
komunálních volbách. Názory
obou se v mnohém shodují.
Tesař věří, že se vývoj bude ubírat správným směrem, a proto
voličům vzkazuje – VOLTE
ODS!
-red-

Víte, co dělat po odcizení mobilu?

Drtivá většina krádeží je zapříčiněna velkou neopatrností poškozených, kteří si na své věci
nedávají pozor. Okradený člověk pak může přijít do pořádných problémů. Například pokud je mu odcizen mobilní telefon.
Nedávno byl třeba v baru v Lidické ulici okraden mladý muž.
Neznámý pachatel mu odcizil z
odložené bundy mobilní telefon v
hodnotě 10 tisíc korun. V tom případě by každý měl vědět, co udělat, aby se mobil stal pro zloděje
bezcenným. "Poškozený občan se
musí okamžitě obrátit na svého
operátora, který provede zablokování SIM karty vložené v mobilním telefonu proti neoprávněnému

volání, a to rovněž z jiných telefonů. Obrátit se je nutné na Policii
České republiky, která požádá
všechny operátory o zablokování
vašeho mobilního telefonu podle
jeho výrobního čísla IMEI, čímž
znemožní jeho další používání,"
uvedla Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Na pravidelně aktualizovaném
webu umístěném na adrese
http://www.mvcr.cz/mobily naleznete informace o blokování provozu mobilních telefonů a službu,
která vám umožní ověřit, zda je či
není váš telefon evidován jako odcizený a tudíž zablokovaný; pro
vyhledávání se zadává výrobní
číslo mobilního telefonu - IMEI.
-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...
Jelena Nakládalová 1931 Pivín
Lubomír Vaněk 1930 Prostějov
Marie Krejčí 1930
Brodek u Prostějova
Václav Loncko 1931
Brodek u Prostějova
Josef Zedníček 1928
Prostějov
Zdeňka Doleželová 1923
Určice
František Novák 1932
Prostějov
Josefa Zatloukalová 1928
Prostějov
Božena Zapletalová 1936
Prostějov
Jaroslav Hradil 1944
Kostelec na Hané
Božena Zavadilová 1920 Jesenec

Stanislav Dziuba 1942
Prostějov
Danuše Vítková 946 Prostějov
Vlasta Lamplotová 1924
Prostějov
Vilma Letrichová 1929
Prostějov
Zdeněk Klimeš 1925 Prostějov
Josef Zapletal 1948
Čelechovice na Hané
Anna Výmolová 1922
Stařechovice
PhMr. Jitka Petruželová 1925
Brodek u Prostějova
Olga Vlčková 1959 Prostějov
František Hloušek 1948 Vícov
Josef Kovařík 1929 Prostějov
Marie Kocourková 1921
Hamry

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 4. října 2010
Leona Fialová 1971 Vrahovice 10.40 Obřadní síň Prostějov
Úterý 5. října 2010
Jarmila Bártová 1921 Mostkovice 10.00 Obřadní síň Demelova
Středa 6. října 2010
Alois Piňos 1935 Seloutky 10.40 Obřadní síň Prostějov
František Kořínek 1926 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Anděla Dolínková 1922 Kostelec na Hané
12.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 8. října 2010
Květoslava Matoušková 1935 Ondratice
12.00 Obřadní síň Prostějov
Zdenka Zouharová 1925 Smržice 15.00 kaple Pěnčín

4. října 2010
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Prostějovská Vlčata Děti před školami dostávaly reflexní vestičky
nejlepší v republice!

O víkendu od 17. do 19. září
proběhla v Děčíně celostátní
soutěž skautských oddílů vlčat
a světlušek, což odpovídá věkové kategorii prvního stupně
základní školy. Po té, co prostějovská Vlčata hravě prošla
okresním a krajským kolem,
kde v obou případech získala
prvenství, okusila i republiková
měřítka. Prostějovský tým ze
sedmého oddílu vodních skautů Žraloci tvoří pět chlapců
okolo jedenácti let. Všichni členové do skautu nastoupili ve
stejný rok jako do první třídy
a ve své věkové skupině vítězstvím v celostátní soutěži dokázali maximum.
Zlato vybojovali Jaroslav Konečný zvaný Mauglí, Lukáš Kravák
neboli Orel, Petr Bílý alias Hrneček, David Majirsky a Vlastimil
Buriánek. „Tyhle závody se konají jednou za dva roky a příprava
na ně probíhá vlastně v průběhu
klasických setkání skautu. Scházíme se jednou týdně a během
roku jezdíme na nižší soutěže.
Jako symbol vítězství přivezli do
Prostějova putovní totem, který
doufám nebudou muset za dva
roky vracet a své prvenství si obhájí,“ sdělil vedoucí sedmého oddílu vodních skautů Žraloci Petr
Rozsypal, přezdívaný Bobr.
Vlčata musela prokázat své zna-

Vlčata. Zleva Jaroslav Konečný „Mauglí“, Lukáš Kravák „Orel“,
Petr Bílý „Hrneček“ spolu s vedoucím Petrem Rozsypalem se pyšní
putovním totemem symbolizující vítězství v celostátní soutěži. Vlčata
bohužel nejsou kompletní a chybí jim spolubojovníci David Majirsky a
Vlastimil Buriánek.
losti i jiné dovednosti v jedenácti
disciplínách, jako je schopnost
orientace, což znamená minimálně pojmenovat čtyři světové
strany a určit jejich pozici vůči
větru nebo najít výchozí bod na
mapě. Kuchařská dovednost
prověřila, jak umí oškrábat bramboru, očistit zeleninu či ukrojit
krajíc chleba. Pobyt v přírodě obnášel zabalit si batoh, obléct se
podle počasí a poznat základní jedovaté rostliny. Úkol, kde se vyzkoušela komunikace vlčat,
obsahoval napsat sms bez pomocí T9, nadepsat obálku, zavo-

lat na tísňovou linku, dále byli
zkoušeni z vyhledávání informací v jízdních řádech, slovníku
nebo atlase. Kluci si museli poradit s problémovou situací, když
potkají zraněného člověka, ale
také by měli znát zásady chování
při bouřce. Vlčata musela zabojovat ještě ve zkouškách fyzické
zdatnosti, dokázat manuální zručnost, rozpoznat význam dopravních značek a vyřešit spoustu
logických hádanek. Chcete-li se
také připojit k šikovným skautům, volejte Petra Rozsypala,
mob.: 739 498 683.
-vevi-

Nové autobusy posílí MHD v Prostějově

Správně se rozhlédneš - dostaneš vestičku! Místostarostové
města Alena Rašková společně
s Vlastimilem Uchytilem a
strážníky Městské policie v
Prostějově rozdávali dětem reflexní vestičky.
Po dva dny před začátkem vyučování byla uskutečněna preventivní akce zaměřená na bezpečné přecházení školáků.
"Strážníci dohlíželi u přechodů
pro chodce, tentokrát u Základní
školy Dr. Horáka a Základní
školy Majakovského. Pokud dítko přešlo silnici správným způsobem, dostalo za odměnu reflexní vestičku ze Zdravého mě- Adámková z Městské policie v de opakovat a všichni věří, že Děti obdržely od místostasta, a to z rukou výše uvedených Prostějově.
přispěje k větší bezpečnosti dětí. rostky Aleny Raškové a strážmístostarostů," uvedla Jana V blízké době se tato aktivita bu-mik- níků reflexní vestičky.

Rychle a nezištně. Vandal skončil v poutech
Jak se má zasahovat proti
vandalům, kteří úmyslně ničí
vše co jim přijde pod ruku,
ukázali minulý týden strážníci
městské policie v příkladné
spolupráci s občany. Mladého
grázlíka, který pomaloval
dveře staré polikliniky, chytla
hlídka během pár minut.
"Minulý týden řešili strážníci
městské policie případ, kdy pachatel fixem pokreslil vstupní
dveře staré polikliniky, ale včasným a rychlým zásahem hlídky
byl vzápětí dopaden," řekla na
úvod Jana Adámková z Městské
policie v Prostějově.
Honička za vandalem netrvala
ani příliš dlouho. "Na základě
oznámení na linku 156 vyjeli
strážníci k budově v Trávnické
ulici, kde již čekal oznamovatel.

Uvedl popis mladíka, který měl
fixem pomalovat zmíněné prostory. Podezřelý se zrychleným
krokem ubíral přes park směrem k benzinové stanici. U zdejšího hostince hlídka mladistvého dostihla. Ten se ještě
pokusil ukrýt fix do přilehlého
keře. Strážníci zajistili i tento
dotyčný předmět. Pro podezření
ze spáchání trestného činu - poškozování cizí věci, byla přivolána na místo Policie ČR. Ta si
sedmnáctiletého vandala převzala k dalším úkonům," dodala
Jana Adámková.
-mikLapili ho. Sedmnáctiletý mladík, který takto počmáral
dveře staré polikliniky, skončil po krátké honičce se strážníky v
poutech.

OSOBO BLÍZKÁ, sbohem?

Dva zbrusu nové autobusy určené pro městskou hromadnou dopravu představila minulý týden přímo před
prostějovskou radnicí dopravní společnost FTL. Vozidla v ceně šesti milionů korun za kus jsou nízkopodlažní s kapacitou 78 cestujících a jsou ekologická, poháněna zemním plynem. Slavnostního představení nových autobusů se zúčastnili i náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský zastupitel Alois Mačák s
místostarostkou Prostějova Alenou Raškovou.
-mik-

Policie pátrá po zlodějích a nezvěstném
Prostějovská policie vyhlásila celostátání pátrání po dalších třech
osobách. Strážci zákona spoléhají
při pátrání na osvědčenou pomoc
veřejnosti.
PETR NEDĚLNÍK se narodil 18.
ledna 1978 a trvalé bydliště má
hlášeno v Tylově ulici číslo
42 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Okresní
soud v Prostějově příkaz k zatčení
pro trestný čin krádeže a trestný
čin porušování domovní svobody.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
30 do 32 let, měří 180 centimetrů,
má střední postavu, modré oči a

Pohledem shora
Pohledem shora

hnědé krátké vlasy.
KVĚTOSLAVA ČUREJOVÁ se
narodila
18.
června 1977 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci
Tištín číslo 37 v
okrese Prostějov. Na hledanou vydal Obvodní soud pro Prahu 8 příkaz k zatčení pro trestný
čin krádeže. Její zdánlivé stáří je v
rozmezí od 30 do 32 let, měří 160
centimetrů, má hubenou postavu,
oválný tvar hlavy zúžený k bradě,
snědou barvu pleti, hnědé oči a
středně dlouhé hnědočerné vlasy.
JÁN KOTYRA se narodil 23. září
1954 a trvalé bydliště má hlášeno

v obci Tvorovice číslo 65 v
okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v Kutné
Hoře žádost o
vypátrání pobytu. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 56 do 60 let a
měří 170 centimetrů.
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-

ZMĚNA PLÁNU

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ak už se to zase mele a nikdo nenechá na sobě nit suchou. Blíží se komunální volby a hodí se leccos k tomu, aby se předhodilo davu jako
prohřešek protistrany. Nu což, zvláštní sport, ale je nutno připustit,
že v některých sférách velmi oblíben. Těžko říct, co je za tím, že se nyní
na světlo světa dostaly také spekulace, že bezpečnostní agentura faktického šéfa Věcí veřejných Víta Bárty před nějakým rokem cíleně sledovala komunální politiky ČSSD v Praze. Pro ODS je to stéblo, po kterém lapají ve snaze vykřesat naději, že to zlomí tak trochu nevyzpytatelnému koaličnímu partnerovi konečně vaz. Nicméně změnu myšlení musel prokázat také někdejší investigativní bijce Radek John. Dokážu si představit kategorické odsudky a tirády o politické morálce, pokud by stál pořád na stejném břehu. Ovšemže
karta se obrátila, a coby papírový předseda ‚Véček‘ musel zatnout zuby a odvolání Bárty kategoricky odmítnout. A myslet si o tom je možné všelicos. Že prostě si to nemůže dovolit, protože reálné postavení ve stranické hierarchii mu nedovoluje na něco takového ani pomýšlet.
Nebo prostě nemá do toho co kecat. Nebo taky že má strach, co by to přineslo, nebo spíš odneslo. V tomto případě vládní vliv. Anebo taky je jednoduše přesvědčen o tom, že je to všechno jinak, pak by ovšem jeho duše investigativce neměla otálet, ale snažit se přijít věci na kloub.
Ať tak, či tak, spojení Víta Bárty, a tím potažmo celé strany, s velkou bezpečnostní agenturou
je možná něco, s čím straničtí bossové nepočítali nebo tomu nepřikládali dostatečnou vážnost.
Teď ovšem na vlastní kůži pociťují chuť politiky. Právě díky Bártovým aktivitám se strana
stává vydíratelnou, což rozhodně není OK, zvlášť když stojí teprve na začátku volebního období. Na kolik ústupků a politických kamufláží bude muset z toho důvodu během čtyř let přistoupit?

T

(Dokončení ze strany 1)
"Právo na obhajobu samozřejmě
nelze nikomu za žádných okolností upřít. A jestliže každý toto
právo má, může uvést jakékoliv
skutečnosti, které mohou přispět
k zjištění jeho neviny. Bohužel, v
České republice se tohoto práva
ale začalo zneužívat. Nějaké to
"chlapské" přiznání se k dopravním či jiným přestupkům, je pro
mnohé neuvěřitelným problémem," sdělil Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
Rovněž on má s výmluvami přestupců značné zkušenosti.
"Strážníci se denně setkávají s řidiči, kteří jim do očí neustále tvrdí,
že při spáchání přestupku oni neřídili, že za volantem seděl někdo
úplně jiný. Tvrdí to i při sundávání
takzvané botičky z jejich vozidla.
V těchto případech ale máme
proti těmto výmluvám účinnou
zbraň. Zákon nám totiž neukládá,
do jaké doby máme botičku sun-

UZAVÍRKA
v Kostelecké ul.

Ve dnech 7. a 8. října 2010 (7.
10. od rána, 8. 10. do 15.00
hodin) bude uzavřena okružní
křižovatka na silnici II/366
ulice Kostelecká v Prostějově
(u autoškoly Kalvoda - zimního stadionu) z důvodu provádění oprav jejího povrchu.
"Doprava do 3,5 tuny bude vedena po ulicích Za Velodromem,
Hacarova, Krapkova a Fanderlíkova. Doprava nad 3,5 tuny
bude odkláněna již na křižovatce
silnic II/366 a III/37760 „Na
Tiché„ směr Domamyslice, aby
se na okružní křižovatce u Domamyslic napojila na ulici Plumlovskou a pokračovala do centra
Prostějova," vysvětlila Jana
Gáborová, tisková mluvčí Městského úřadu v Prostějově.
Autobusové dopravě bude dne 7.
10. 2010 umožněn průjezd opravovanou křižovatkou do 18.00
hodin. Po 18. hodině až do ukončení uzavírky bude umožněn
průjezd po trase vozidel do 3,5
tuny (Za Velodromem, Hacarova, Krapkova a Fanderlíkova).
-red-

Odstávka úřadu

Městský úřad v Prostějově
oznamuje občanům, že v úterý
5. října 2010 bude z technických důvodů uzavřeno pro veřejnost oddělení řidičů Odboru
dopravy Městského úřadu Prostějov. Děkujeme za pochopení.
-red-

dat. Máme zde dokonce povinnost botičku sundat až po zjištění
totožnosti osoby, která zaparkovala na zakázaném místě. Takže
pokud to trvá déle, řidič ztratí trpělivost a přizná pravdu. Jenom
aby věc byla rychle vyřešena a on
mohl odjet," pronesl zajímavou
skutečnost Jan Nagy. "Každý z
nás může spáchat přestupek, jsme
jenom lidé a chybovat můžeme.
Ale přece bychom měli umět i
přiznat vinu a k chybě se přihlásit.
I přestupkový orgán pohlíží na
přiznání jako na polehčující okolnost a přestupci pak navrhne mnohem menší sankci," dodal velitel
prostějovských strážníků. Rovněž
on vítá, že poslanci nyní přišli
sami s aktivitou zrušit či výrazně
omezit fenomén takzvané blízké
osoby. "Vzhledem na základní
práva a lidské svobody to zřejmě
úplně zrušit nejde, ale určitě to jde
vyřešit stejně kvalitně jako v jiných zemích. Například co se

Co chtějí poslanci změnit

1. Konec výmluv na "osobu blízkou", majitel nebo provozovatel
bude mít povinnost sdělit, kdo řídil
2. Povinnost řidičů aut při nouzovém zastavení na silnici mimo
obec mít na sobě reflexní vestu
3. Povinnost podstoupit psychologické vyšetření, pokud se řidič
"vyboduje" a přijde o řidičák
4. Za některé menší přestupky jen pokuta bez udělení bodu
5. Na vybraných úsecích dálnic a rychlostních silnic možnost
zvýšit maximální rychlost na 160 km/hod., ovšem jen pro osobní
auta
týká dopravních přestupků, zřídit
registrační značky vozidel nikoliv
na auto, ale přímo na osobu. Pak
by při řešení přestupků nebylo co
řešit. Anebo jako majitel vozidla
bych měl být také povinen znát a
v případě potřeby i sdělit totožnost
osoby, které jsem řízení svého
auta svěřil. A jestliže tak neučiním, páchám tím přestupek. Toto
je zakotvené v zákoně sice už
nyní, ale postih majitele auta je

vždy naprosto nepřiměřený, často
žádný. Možností, jak se vyrovnat
s neblahým fenoménem blízké
osoby, je několik. Ano, mezi nimi
je i uznání fotografie jako nevyvratitelného důkazu. Anebo zavedení knihy jízd i pro fyzické
osoby. A kdyby ji řidič policii při
kontrole nepředložil, hrozila by
mu taková sankce, že by se mu
nevyplácelo lhát a vymýšlet si,"
řekl Jan Nagy.
-mik-

4. října 2010
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Lenka Civade vystavuje v prostějovském zámku
Její obrazy vyjadřují skutečný fenomén ženy
Svoji druhou výstavu v Prostějově uvedla v nově zrekonstruovaných prostorách zámku
malířka Lenka Horňáková
Civade, jejíž obrazy jsou jistou
premiérou těchto místností.
Vernisáž proběhla minulou
středu za účasti místostarosty
města Pavla Drmoly a úvodním slovem provedl návštěvníky Miroslav Švancara, kurátor výstavy. Malířka je rodilou Prostějovankou, ale už několik let žije ve Francii.
Po dobu středoškolského a vysokoškolského studia se věnovala
spíše ekonomii. Až při cestování
po různých částech Evropy, kdy
zůstala rok studovat v Paříži, začala malbě věnovat pozornost.
Nyní se umění věnuje naplno a
svá díla vystavuje nejen u nás, ale
také v Paříži. „Troufám si dokonce tvrdit, že její první větší výstavu jsem instaloval před třemi lety v kavárně Národního domu, a
to s velikým potěšením. Myslím,
že to byl i jeden z významných
impulsů k posunu v její kariéře,“
dodal Miroslav Švancara.

Obrazy Lenky Civade lze najít
v mnoha soukromých sbírkách
v Austrálii, USA, Velké Británii, Německu či Belgii. Umělkyně je doslova uhranuta figurou ženského těla, kterou ve
svých dílech zobrazuje různými
styly. Používá hodně kombinovanou techniku se symbolikou
grafických znaků. Obrazy namalované jen náznaky lidského
těla podtrhují abstrakci před dokonalým ztvárněním, avšak
přesto je tvar postavy pro autorku důležitý a proto jej zachycuje pomocí jemných barev akvarelů, pastelů či pomocí tužky.
„V jejích figurách musí člověka
zaujmout oduševnělost a věrně
zachycený pohyb ženského těla, alespoň já to tak vnímám z
jejího stále se rozvíjejícího tématu. Lenka opravdu svoji
tvorbou ukazuje na skutečný fenomén ženy a na vše s tím spojené,“ doplnil Miroslav Švancara. Někoho by mohlo stále
stejné téma odradit, Lenka Civade si však našla cesty, jak toto odvětví bohatě rozvinout od

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 4. 10. DO 10. 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 v 19. 30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka JAK SATURN PRSTENEC POZBYL.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátku výše zmíněných pozorování.
Přihlaste děti do klubu GEMINI! Členem tohoto výjimečného
klubu se může stát kdokoliv ve věku 10 – 20 roků, koho láká
poznání základů astronomie, kosmonautiky a osvojení práce s
hvězdářským dalekohledem. Členové klubu se, s výjimkou
prázdnin a svátků, schází na hodinová setkání každý čtvrtek.
Klub zahájí činnost 7. října v 16. 30 hodin. Celoroční klubový
poplatek je 100 Kč.

První výstavou konanou v nově zrekonstruovaných prostorách prostějovského zámku je kolekce obrazů malířky Lenky Civade, která za účasti místostarosty města Pavla Drmoly spolu s kurátorem Miroslavem Švancarou zahájila vernisáž.
jednoduché linie přes figurální
obrys až k nádherně prokreslené postavě. „Když začnu tvořit, neexistuje pro mě čas ani

nic jiného. Pociťuji vždy vy- o to víc mě potěší, když někdo
soké uspokojení, ale také do jis- nalezne v mé tvorbě potěšení,“
té míry i utrpení. Je to hodně in- pronesla na závěr malířka.
dividuální a možná i sobecké a
-vevi-

AUSTRÁLIE pohledem cestovatele Leoše Šimánka již v úterý
Již zítra, v úterý 5. října pořádá
cestovatel Leoš Šimánek ve Společenském domě velkoplošnou
panoramatickou live-diashow
se sedmi projektory s názvem
Austrálie křížem krážem.
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.
Novou live - diashow doplňuje
vydání stejnojmenné fotogra-

fické 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

PROSTĚJOV (Út) 5.10., 15.30
a 19.30 hod., Městské divadlo,
Vojáčkovo nám. 1
Předprodej vstupenek: 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.
V minulém čísle jsme přinesli
soutěž o vstupenku.
Správná odpověď byla:
Leoš Šimánek vydal 16 publikací.
Výhercem je Petr Hořava, Prostějov.
Vstupenku si vyzvedněte v redakci.
-red-

Policisté na škole. Němý úžas střídal smích
POMÁHAT A CHRÁNIT, ale
také poučit a pobavit, tak by se
dalo nazvat heslo šestice policistů z Obvodního oddělení Policie ČR, kteří ve spolupráci se
Střední školou podnikání a obchodu v Prostějově připravili
pro děti ze školní družiny na

Základní škole Jana Železného nevšední celodružinové odpoledne.
V první části děti zhlédly ukázku
výcviku policejního psa. Němý
úžas střídal smích, když sledovaly, co všechno takový cvičený
policejní pes dokáže.

V druhé části se pak kluci i děvčata vyřádili na stanovištích.
Hledali ukrytý poklad, sledovali
pachatele pomocí stop, orientovali se v terénu poslepu, skákali v
pytlích, ale snad nejvíc je bavilo
stanoviště, kde si mohli vyzkoušet helmy, štíty, vesty, speciální

rukavice a další součásti policejní výstroje a výzbroje.
Kromě omalovánek a bonbónů
si každý odnesl domů svůj vlastní daktyloskopický otisk. Ani
drobný déšť, který se v závěru
spustil, nemohl pokazit toto povedené odpoledne.

Poděkování patří především
ochotným policistům, ale také
panu řediteli Křupkovi, panu zástupci Moudrému a studentkám
jejich školy za bezchybnou přípravu a organizaci akce.
Michaela Rullová,
ZŠ Jana Železného

Naše ekozahrada - nový projekt na ZŠ E. Valenty v Prostějově
Naše škola je jednou z celkem
29 škol z celé republiky podpořených v programu Škola pro
udržitelný (to je společný program Nadace Partnerství a
Střediska ekologické výchovy
Sever), začíná nám náročná a
zároveň zajímavá práce na
projektu, který jsme si naplánovali. Po celý školní rok
budou žáci spolupracovat s

učiteli, snad i s rodiči a dalšími
partnery na zlepšení životního
prostředí ve své obci.
Celkem se do programu v letošním roce přihlásilo 56 zájemců,
podporu obdrželo 29 škol ze 12
krajů České republiky v celkové
výši přesahující 1,3 milionů korun.
Školní zahrada původně sloužila
k výuce práce na pozemku, v

současné době jsou zde ovocné
stromy různého stáří, bouda na
zahradnické nářadí, vše je oploceno, nevyužívá se.
Cílem projektu je využít pozemek u školy k vybudování "školní ekozahrady" - tzn. zahrady
využitelné k všestrannému rozvoji základních klíčových kompetencí žáků zejména v oblasti
environmentální
výchovy.

Zásadní cíle projektu: - vybudování základů přírodní učebny,
budou zde realizována praktická
cvičení z různých vzdělávacích
oborů ZŠ - zajištění naplnění
průřezového tématu environmentální výchova v souladu se
ŠVP školy - ekologizace provozu a prostředí školy. Realizace
tohoto projektu je první etapou
postupné rekonstrukce školní

zahrady, zahrnuje vypracování
plánků na vybudování školní
ekozahrady, terénní úpravu školního pozemku, zahájení budování školní ekozahrady a její využívání při výuce, využívání
kompostu – výchova ke správnému zacházení s odpady,
vytvoření záhonů a vysázení zeleně v areálu zahrady.
Mgr. Radomír Palát

Na Základní škole Dr. Horáka se střílelo
V areálu Základní školy Dr.
Horáka v Prostějově proběhla
24. září branně-vlastivědná
soutěž určená pro žáky od
druhé do páté třídy.
Děti ve čtyřčlenných družstvech
svedly boj v devíti disciplínách.
Musely prokázat vědomosti z
oblasti požární, zdravovědy, do-

pravně-bezpečnostní, vlastivědy, ale také přesnost při hodu
granátem na cíl nebo fyzickou
zdatnost na překážkové dráze.
Na akci se podílel 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka, Hasičský sbor, Městská policie, Střední zdravotnická škola
v Prostějově, Základní škola, kde

se program odehrával, Pedagogická fakulta Univerzity palackého a v neposlední řadě Muzeum Prostějovska. Mimo soutěže byly nachystány zajímavé
aktivity. Účastníci branného dne
si tak vyzkoušeli střelbu z laserové pistole a seznámili se s různými druhy zbraní.

Velkým zážitkem bylo určitě
vlastními silami složit padák.
Pro odlehčení si zahráli několik
míčových her. Nejlepší týmy si
domů odnesly odměnu v podobě
medaile, diplomu a drobné
odměny. Ani pořadatelé nezůstali bez ocenění, protože malí
závodníci jim připravili dárky,

které i osobně předali. Putovní
pohár na pátém ročníku branněvlastivědné soutěže vyhrála Základní škola a Mateřská škola
Melantrichova. Za svůj výkon
pojedou na výlet do Technického muzea.
Finančně na akci přispělo město
Prostějov.
-vevi-

Dětské dopravní centrum je na roztrhání
Středisko volného času pořádá
dvakrát ročně soutěž pro ty nejmladší zaměřenou na dopravní
tématiku. První se odehrála letos
v červnu a druhá proběhla v sobotu 2. října. „Tahle akce má
úspěch a běžně se sejde padesát
až šedesát dětí. Dnes nám bohužel nevyšlo počasí, je zima, tak
závodníků je polovina, čili něco

kolem pětatřiceti. Smysl této aktivity spočívá v nabádání nejen
dětí, ale také rodičů k větší opatrnosti v dopravním provozu,“
řekl Jiří Novák, pedagog volného času Sportcentra DDM.
Soutěžilo se snad na všem co má
kola počínaje koloběžkou, přes
kolo až po motokáry. I když je
úkolem střelba z luku, jako terč

se vytýčí nějaká dopravní značka, aby v disciplíně bylo alespoň něco málo z tématu dopravy.
„Tuhle sobotu pořádáme odpoledne v podobném duchu, kam
jsou pozvány děti, které v létě
navštěvovaly naši in-line školičku, jako takové setkání. Organizujeme spoustu táborů či výlety jen přes sobotu a neděli. Pří-

kladem je víkend v Hamrech,
který byl pro dětské domovy. V
nabídce máme tábory s vodáckou tématikou, turistické i jiného
zaměření,“dodal Jiří Novák.
Dětské dopravní centrum je veřejnosti přístupné od dubna tohoto roku, každý den od tří do
šesti hodin. Dopoledne hřiště
využívají k výuce školy v rámci

osnov. Lektoři se snaží děti připravit na silniční provoz a zde si
ho mohou natrénovat bez aut a
jiných dopravních prostředků.
Areál funguje pod Sportcentrem
asi dva roky, kdy ho středisko
volného času převzalo od Autoklubu Prostějov. „Tahle činnost
stojí hlavně čas a energii nás
všech,“ uzavřel pedagog. -vevi-

Radek Zacpal představuje Lesy města Prostějova s.r.o.
va s.r.o. je ve stoprocentním vlastnictví města Prostějova. Hospodaří tedy na městském majetku o
výměře 1741 hektarů a spravuje
dalších 694 ha lesních pozemků
jiných vlastníků. Za posledních
deset let, dle platného lesního
hospodářského plánu bylo vytěženo cca 127 tisíc m3 dřeva.
Součástí hospodaření společnosti
je provozování lesní školky v Seči, která se zabývá pěstební činností reprodukčního materiálu
Můžete společnost Lesy města lesních dřevin, včetně vánočních
Prostějova blíže představit?
stromků.
Společnost Lesy města Prostějo- Jak společnost hospodaří?
Radek Zacpal (ODS) je vedle
funkce zastupitele předsedou
Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova. Předsedá také Dozorčí radě společnosti Lesy města Prostějova.
„Městské lesy nejsou jen hospodářskou jednotkou města
Prostějova, plní důležitou hospodářskou, ekologickou a rekreační funkci,“ říká úvodem
R. Zacpal.

Roční obrat společnosti je 27 milionů korun, z toho tržby za pěstební činnosti z lesních školek
činí 5 milionů korun. V této oblasti společnost spolupracuje s
Ústavem hospodářské úpravy lesa a s Českou inspekcí životního
prostředí. Další činností, která má
vliv na hospodaření s lesním majetkem, je myslivost. Omezuje
škody na lesních porostech, navíc
příjmy plynoucí z prodeje zvěřiny zlepšují ekonomiku společnosti.
Jaké jsou výhledy do budoucnosti?

V této době připravujeme novou
koncepci hospodaření s lesním
majetkem města Prostějova. Zadali jsme proto zpracování analýzy České zemědělské univerzitě v Praze a Mendelově zemědělské univerzitě v Brně. Záměrem je zjistit ekonomický stav
společnosti s výhledem do budoucnosti a odhalit možné rezervy. Hodláme navrhnout opatření
pro maximální zkvalitnění hospodaření a zavést opatření, která
povedou k optimalizaci činnosti
společnosti v budoucím desetiletém hospodářskému plánu. -bp-

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, závěrečnou
otázku zasílejte s kontaktní adresou a telefonem do středy 6. října 2010 na adresu Prostějovského Večerníku, Olomoucká 10,

796 01 Prostějov, nebo na e-mailovou adresu inzerce@vecernik
pv.cz, případně volejte na tel.
582 333 433.
Vyhraje ten, kdo zodpoví všechny tři otázky správně, v případě
více správných odpovědí o
výherci rozhodne los.

kej aktivně hraje i tenis a s ním
také jeho manželka. Jiří Pospíšil
je zachycen na fotografii z roku
1982 po hokejovém utkání, tehdy studoval na gymnáziu.

Dnešní otázka:
Pod kterým číslem se ukrývá
hokejista Jiří Pospíšil?
Jiří Pospíšil je od mládí sporto- Nápověda: Zkuste se podívat na
vec a hokejový fanda. Mimo ho- facebook J. Pospíšila...
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Petr Sedláček (ČSSD): Město a podnikání

Jiří Zbořil a Marcela Březinová
vystoupí v pátek v Prostějově

Často se jako podnikatel setkávám s lidmi, kteří naříkají na
problémy v podnikání. Jedná se
hlavně o problémy se získáváním financí, vysokými odvody, málo pružným zákoníkem
práce, tvrdou konkurencí a také
často neplacením nebo opožděným placením faktur od odběratelů.
Žádná vážnější připomínka z
oboru podnikání však nebyla
směrována na město Prostějov.

Město nemá velké možnosti pomoci podnikání, ale i tak v rámci
možností podnikání pomáhá a
nikdy se nesnaží podnikání omezovat nebo dokonce brzdit.
Ke cti města Prostějova je třeba
uvést, že samo nezvedlo daň z
nemovitostí, i když tu možnost
ze zákona má. Také za pronájem
svých objektů pro podnikání neúčtuje přemrštěné ceny.
Sám považuji za velmi důležité,
že na všech pracovištích Měst-

mi obtížně řešitelné finanční situace. Taková politika vede ke snížení hospodářského růstu a v konečném důsledku bychom se mohli
„proškrtat do Řecka“.
Na druhé straně chybí proexportní
politika státu s akcentem na
východní trhy. Není to tak dlouho,
kdy podnikání v Číně, Vietnamu a
státech bývalého SSSR bylo označováno za prohřešek proti demokracii. Zatím co ČR v rámci své
pravicové politiky hájila tyto demokratické principy, západní firmy obsadily tato ekonomicky zajímavá teritoria. Chybí podpora
podnikání , aktivní politika zaměstnanosti a ochota naslouchat.
Příkladem této neochoty je realizace škrtů v oblasti prostředků na
výstavbu dopravní infrastruktury.
Vláda vyzývá firmy k tomu, aby
nastudovaly problematiku kri-

PROSTĚJOV - MĚSTO KULTURY
notlivé projekty, jako jsou
výstavy, podpora uměleckých spolků,
divadel menšího formátu,
jako je např. divadlo Point,
vydávání knih
o historii Prostějova či filmů o Prostějovu. Radnice
dlouhodobě
podporuje též
sochařská sympozia, v rámci
kterých vznikla již řada sochařských děl, jež v současnosti
zdobí nejeden kout ve městě.
Další oblastí, kde radnice významně podporuje kulturu ve
městě, jsou investice do významných staveb města, např.
Národní dům, jenž se postupně dočkal obnovy jednotlivých prostor tak, jak byly

povězeno s uvedením termínu
řešení. A nestalo se mi, že by termín nebyl dodržen.
Připomínky jsou, a to hlavně na
určitá omezení při rekonstrukci
silnic. Je to však vždy daň za následné zlepšení původního stavu. Možná by bylo vhodné některá omezení v dopravě častěji
inzerovat v místním tisku a tím
zamezit různým dohadům.
Petr Sedláček,
kandidát za ČSSD

Bedřich Grulich (ČSSD): Prostějov je čtvrtým nejméně zadluženým městem v ČR

Z výsledku voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR jednoznačně vyplynulo volání voličů po změnách s akcentem na
stabilizaci veřejných financí.
Nepochybně k tomu přispěl
vývoj v Řecku a dalších zemích,
sle i mediální vytváření atmosféry obav z podobného vývoje v
naší zemi.
S názorem nutnosti přijetí opatření
v této oblasti se nedá než souhlasit.
Existují však rozdíly v metodách a
postupech, jak zlepšení stavu dosáhnout. Současná pravicová
vláda a její ministři hýří aktivitou,
plánují a realizují škrty v celé řadě
oblastí, předhánějí se v návrzích
V pátek 8. října navštíví Jiří Zbořil a Marcela Březinová na pozvání
na zvyšování daní a to bez ohledu
Milady Sokolové prostějovský Společenský dům a v roli moderátorů
na to, že tyto restrikce budou mít
provedou slavnostním večerem volby MISS STŘEDNÍCH ŠKOL v Prostějově. za následek nejen snížení životní
Oba umělci se do Prostějova velmi těší na setkání s Vámi v 19.00 hodin ve úrovně, ale uvrhnou velkou skupiSpolečenském domě.
-bp- nu občanů do neřešitelné nebo vel-

Prostějov je starobylé moravské město, bohaté na památky a kulturní tradice. V
dnešní době, kdy neustále
slyšíme, že je třeba šetřit a
dochází k bezhlavým škrtům ve všech oblastech, se i
kultura dostává do svízelné
ekonomické situace. Prostějov, díky dobrému hospodaření v uplynulých letech,
nemusel naštěstí doposud k
drastickým škrtům v této
oblasti přistupovat.
Díky podpoře radnice se daří
zajišťovat široké spektrum
kulturního vyžití pro občany
města. Rada města a zastupitelstvo podporují rozmanité
kulturní aktivity, a to jak přímo
prostřednictvím spolufinancování akcí typu Hanácké
slavnosti, Wolkerův Prostějov
či Prostějovské kulturní léto,
tak formou veřejných finančních podpor a kulturních
grantů, směrovaných na jed-

ského úřadu se setkávám, a není
to jen má zkušenost, s velmi
vstřícným jednáním. Velmi dobře se jedná na živnostenském
úřadě, nebo na odboru životního
prostředí.
S obdobným vstřícným jednání
se setkávám i na ostatních pracovištích radnice, kde vždy cítím
snahu pomoci určitý problém řešit, příp. sdělit kdy bude řešen.
Velmi oceňuji, že na písemné
připomínky je vždy písemně od-

kdysi vyprojektovány architektem Kotěrou. Mimochodem, díky těmto citlivým
opravám, se stal Národní dům
v Prostějově v červenci 2008
národní kulturní památkou.
Muzeum Prostějovska (Stará
radnice) se po letech dočkalo
obnovy fasády a dalších stavebních úprav, a to z finančních prostředků města. Dále

se město podílelo na rekonstrukci židovského hřbitova,
městského hřbitova či řady
kostelů ve městě. Významným projektem, které město
financuje i za použití dotací z
EU je postupná rekonstrukce
zámku, kde již vzniklo regionální informační centrum s
výstavními prostorami. Také
kino Metro doznalo značných
změn, kdy byla provedena mimo jiné i digitalizace. V současné době probíhá rekonstrukce náměstí Edmunda
Husserla a připravuje se rekonstrukce radniční věže, která by se po dokončení měla
stát přístupnou i pro veřejnost.
Co dodat závěrem? Jak je vidět z výše uvedeného, Prostějov není pouze městem podnikání a sportu, ale je i městem
historie a kulturního života.
Pavel Smetana,
kandidát do zastupitelstva
za ČSSD

zového managementu a chování v
období krize. Sama však tímto
školením zřejmě neprošla. Podpora budování železniční a silniční
infrastruktury je i historicky silným protikrizovým opatřením.
Zastavení nebo zpomalení staveb,
redukce projektové přípravy, bude
mít devastující vliv na počet pracovních míst v oboru, znemožní
napojení ČR na mezinárodní do-

pravní trasy a povede k nevyčerpání dotací z EU.
Bohužel nekoncepčnost a absence
citu pro věc se projevují i v sociální politice. Samozřejmě nelze tolerovat zneužívání sociálních
dávek a neochotu aktivně si vyhledávat práci, vzdělávat se nebo rekvalifikovat. Je ale nepochopitelné, že vláda plánuje snížení
příspěvku na péči v tzv. Prvním
stupni. Ti, kterých se tato problematika týká a jejich rodinní příslušníci dobře vědí, jak malý objem
služeb se dá za stávající příspěvek
pořídit. Péče o občany, s dlouhodobými trvalými zdravotními potížemi, rodiče a prarodiče v domácím prostředí by mělo být preferováno z důvodů, které není
nutné vysvětlovat. Snížení
příspěvku na péči bude mít nepochybně opačný efekt.

Změny jsou součástí života,
udržení životní úrovně formou zadlužování není správnou cestou.
Prostějov je, ale čtvrtým nejméně
zadluženým městem ČR. Je to i
výsledek dobré práce těch, kteří
zajistili tento stav. Svědčí to o tom,
že úspory byly už v minulosti realizovány. Ti, kteří k tomu zásadním způsobem přispěli a nejsou
spojeni s žádným nečestným jednáním, mohou na základě faktů
pokračovat v práci. Použití tlačítka
„RESET“ by mělo být krajním řešením a každý politický subjekt si
musí i regionálně vyhodnotit, zda
může nebo nemůže být hrdý na
kroky a činy v předchozím období
a zda je nucen resetovací mechanismus využít.
Ing. Bedřich Grulich,
kandidát do zastupitelstva města
Prostějova za ČSSD
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Služebně nejstarší zastupitel jde znovu do voleb
JUDr. J. Augustin: "Přál bych si oživení Oděvního podniku a snížení nezaměstnanosti ve městě."
Do blížících se komunálních voleb opět vstupuje JUDr. Josef Augustin. V Zastupitelstvu města
působí již 29 let a nyní se bude
ucházet o hlasy voličů ze třetího
místa kandidátky Komunistické
strany Čech a Moravy.
Pane doktore, v komunální politice působíte už řadu let. Můžete čtenářům shrnout svoji
dosavadní politickou kariéru?
Je pravdou, že v komunální politice působím už od roku 1981,
kdy jsem byl poslancem plenárního zasedání Města Prostějova.
Dále jsem byl členem Rady města a také předsedou komise pro
mládež a tělovýchovu. Od roku
1983 jsem byl také místopředsedou Městského národního výboru. Po změně režimu jsem v listopadu 1990 byl zvolen členem Zastupitelstva města za KSČM, ve
kterém jsem nepřetržitě až do
dnešní doby. Dvě volební období
jsem navíc působil jako člen školské komise, tři volební období
jsem členem kulturní komise a
komise pro regeneraci městské
památkové zóny, posledních osm
let členem komise města pro
nákup uměleckých děl.
Čeho si za ty roky působení v
Zastupitelstvu města vážíte, tedy co se vám nejvíce podařilo a
na co jste pyšný?
Odpověď na tuto otázku bych si
dovolil rozdělit na dvě období, tedy do roku 1989 a po něm. Když
jsem působil na radnici v letech
1981 až 1989, velmi jsem si vážil
toho, že se podařilo postavit Základní školu v Melantrichově ulici, za kterou jsem měl od prvopočátku zahájení výstavby až po
samé dokončení stavby, vybavení školy a zázemí pro žáky, odpovědnost. Dále jsem měl možnost se tři roky podílet na tvorbě
obrazové publikace o Prostějovu.
Jsem pyšný i na to, že okolo roku
1985 se nám podařilo zprovoznit
všechna školní hřiště ve městě.
Otevřeli jsme je pro širokou veřejnost, zejména pro mládež. V
neposlední řadě se díky podpoře
města, okresu a hlavně tehdejšího
Jihomoravského kraje podařilo v
roce 1985 zrekonstruovat divadlo. Pokud si dobře vzpomínám,
tato generální oprava stála tehdy
šest milionů korun, což v té době

byly obrovské peníze. Město tak
získalo důstojný kulturní stánek,
ve kterém se mimo jiného pořádal i tradiční Wolkrův Prostějov. A já měl tu čest být tehdy od
roku 1983 do roku 1989 předsedou organizačního výboru Wolkrova Prostějova.
A po změně režimu si vážíte ve
své práci nejvíc čeho?
Po roce 1990 jsem v prvních letech působil jako právní poradce
a konzultant pro pana starostu
Zikmunda a tajemníka Říčánka.
Podílel jsem se na novém právním režimu města, tedy na tvorbě
jeho nových vyhlášek. Ve druhé
polovině devadesátých let se založila obecně prospěšná společnost Národní dům, ve které jsme
pracovali společně se současným
náměstkem hejtmana Aloisem
Mačákem a ředitelem Středního
odborného učiliště obchodního
Milanem Soukupem. Národní
dům tak dostal náplň své práce,
navíc se ho podařilo velmi kvalitně zrekonstruovat. A to od sklepení přes vinárnu a restauraci až
po salonky v horním patře či jeho
zahradu. Dále jsem se snažil prosadit rekonstrukci zámku. Jsem
rád, že dnes už konečně město našlo pro historickou památku
uplatnění a i díky dotacím bude
snad brzy zámek chloubou našeho města. Nutno říct, že hlavním
tahounem při dvanáctileté snaze
zrekonstruovat prostějovský
zámek je současný místostarosta
Miroslav Pišťák.
Existují naopak nějaké věci,
které vás štvou, které se jednoduše nepodařily?
Víte, člověk si vždy musí klást
velké cíle, aby dosáhl alespoň poloviny. Z tohoto pohledu se ne
všechno za celé čtyřleté volební
období podaří. Hodně velký dluh
cítím v oblasti dopravního systé-

mu ve městě. Jistě, podařily se
vybudovat dvě potřebné objízdné
komunikace, severní i jižní, ale
KSČM měla už před mnoha lety
za cíl kromě dálnice okolo Prostějova i obchvat města z Brněnské ulice přes Krasice a Domamyslice ústící u současného rondelu u hypermarketu Tesco. Tedy
obchvat, který by definitivně ulevil dopravě v centru města. Dále
mě přímo štve nevšímavavost a
bezohlednost lidí v tom směru, že
ničí věci, které město za řadu let
vybudovalo. Jedná se především
o poničené fasády domů, vytrhané lavičky, zničenou veřejnou
zeleň a tak dále. Vadí mi také to,
že řada lidí hodnotí kriticky různé
kroky či opatření ze strany města,
aniž by si zajistili dostatek informací o dané věci. Nedostanou se
tak k jádru celé záležitosti a vidí
všechno velice povrchně.
Kandidujete na třetím místě
kandidátky KSČM. Jaké jsou
cíle této strany pro další volební období a jaké jsou vaše osobní?
Do roku 2006 měla KSČM v Zastupitelstvu města celkem šest zastupitelů, v právě končícím volebním období jich je pět. Takže si
dovolím vyslovit smělý cíl a tím
vyslat signál pro občany Prostějova, že naším cílem by bylo mít po
těchto volbách šest až sedm zastupitelů. Věřím tomu, že by to pomohlo naší snaze ve větší míře
prosazovat volební program. Co
se týká osobního cíle, tak si myslím, že za 29 let mého působení v
komunální politice jsem už jakýsi
inventář radnice. Přesto mám neustále chuť podílet se na rozvoji
našeho města, pomáhat lidem k
jejich spokojenosti. Byl bych také
rád, kdyby všechny strany, které
se dostanou do zastupitelstva, měly poměrné zastoupení také v Radě města. Myslím si, že i opozice
by měla mít místo ve vrcholném
orgánu města.
S jakým volebním výsledkem
KSČM byste byl spokojen?
Pokud člověk začíná být s něčím
spokojen, tak buďto stagnuje nebo začíná být usedlý. To ale v
mém případě rozhodně nehrozí.
Takže spokojený bych byl s takovými 15 až 20 procenty hlasů voličů pro KSČM. Možná to zní
nadneseně, ale kdo si neklade

smělé cíle, nedosáhne téměř žádných.
Co se týká veřejných finančních podpor, myslíte si, že
město podporuje sport a kulturu dostatečně?
Veřejné finanční podpory jsou
zajímavým prvkem, který umožňuje městu jak soukromým osobám, tak spolkům či občanským
sdružením pomáhat při jejich činnosti. Zda je podpora dostatečná,
záleží na úhlu pohledu. Jsem v
tomto směru trochu maximalista
a dokáži si představit, že by město
mohlo podporovat sport a kulturu
v daleko větší míře než doposud.
Je ale nutné si říct, že město při
zhruba miliardovém rozpočtu
musí zabezpečit až 70 procent
mandatorních výdajů. To je obrovská částka, kterou je radnice
povinna vynaložit. Dále je tu v
průměru 120 až 150 milionů korun na investiční akce, takže pokud bylo v posledních letech vyčleněno někdy až 36 milionů na
veřejnou finanční podporu, je to
skutečně úctyhodná částka. Navíc jednotlivých sportovních klubů, kulturních spolků a sociálních
organizací je hrozně moc. Vím,
každý bude říkat, že tyto organizace podporuje město málo, ale
skutečně tomu tak není. Navíc tato finanční podpora ze strany města není povinná a záleží také pochopitelně na současné ekonomické situaci. Jsme ovšem město, které nemá úvěry a dobře
hospodaří. Samozřejmě je dobře,
že podporujeme sport. Řadu let to
byl fotbal, hokej, box či tenis. Nyní je to také mužský basketbal,
který městu dělá výbornou reklamu, stejně jako ženský volejbal.
Je dobře, že v oblasti sportu i kultury máme velice významného
partnera, kterým je společnost
TK plus. Nebýt této společnosti,
Prostějov by nemohl organizovat
řadu akcí celostátního významu
nebo se na nich alespoň podílet.
KSČM je již několik volebních
období opoziční stranou. Má
vůbec šanci mít vliv na rozhodování o tom, co se v Prostějově
má stát?
Určitě. Nemyslím si, že by opoziční strany, ať už je to KSČM nebo KDU-ČSL či Strana zelených,
neměly mít žádný vliv. Pravda ale
je, že záleží na tom, jaký si tyto

strany získají respekt a autoritu u
vládnoucí koalice. Osobně si
myslím, že v rámci koalice ODS
a ČSSD je naše strana nejvýznamnější opoziční stranou a
předkládá v zastupitelstvu řadu
konstruktivních návrhů. A několikrát se podařilo, že naše návrhy
byly schváleny nebo naopak některé pro město nevýhodné návrhy
byly díky našim námitkám smeteny ze stolu. Jistě, nemáme ve
městě takový vliv, jaký bychom
si v KSČM přáli, ale nemám pocit, že bychom dělali marnou
práci nebo že nic v zastupitelstvu
nedokážeme. To rozhodně ne.
Každá z politických stran má
určité volební heslo. Jaké je to
vaše?
Zní jednoduše - Společně rozhodneme, jak budeme v Prostějově žít. Mým osobním heslem je
Pochopení pro Prostějov.
Otázka na závěr. Kdybyste měl
možnost tři věci v našem městě
kouzelným proutkem okamžitě změnit. Které by to byly?
Jako kdybych ulovil zlatou rybku, která by mi splnila tři přání?
To by bylo opravdu kouzelné!
Dobře tedy. Zaprvé bych si přál,
aby se významnou měrou zvýšila
zaměstnanost v Prostějově. Kdyby zlatá rybka snížila současnou
nezaměstnanost z 10 na 5 až 7
procent, považoval bych to za
úspěch. Jako bývalý pracovník
Oděvního průmyslu mne velmi
znepokojuje současný stav dnešního Oděvního podniku, který je
v konkurzu a o práci v něm přišly
tisíce lidí. Přál bych si, aby se i v
dnešní složité době našel významný investor, který by výrobu
oděvů v tomto podniku oživil a
vrátil by tak Prostějovu výsadní
postavení v oděvnictví v rámci
celé Evropy. Mým dalším přáním
by bylo, aby město mělo perfektní a kvalitní dopravní systém a
kompletní obchvat města. A zatřetí bych si přál, aby existoval
projekt kulturně-společenského
zařízení, kde by současně sídlila i
nová městská knihovna. Ta dnešní má zhruba 1 200 metrů čtverečních, ale město významu Prostějova by mělo mít podle ministerstva kultury alespoň 2 400
metrů čtverečních. Takže pojďme společně takovou zlatou
rybku hledat!
-mik-

Každý občan má šanci vylepšit svůj
život, říká ing. Petr Kousal (KDU-ČSL)
Lídrem pětatřicetičlenné kandidátky KDU-ČSL s podporou
nezávislých (č. 3) je ing. Petr
Kousal, šestapadesátiletý jednatel společnosti ČD Cargo Vienna.
Ve funkci generálního ředitele
Českých drah se zasloužil o vylepšení hospodaření tohoto mamutího podniku, dva a půl roku řídil
podnik s 82 000 zaměstnanci. I v
pozici vrcholného manažera však
nezapomínal na svoje město a
výraznou měrou se zasadil o
opravu a rekonstrukci hlavního
vlakového nádraží.
„Komunální volby jsou šancí pro
každého občana, aby se svým
rozhodnutím pokusil vylepšit
svůj život, jsem připraven mu v
tom výrazně pomoci,“ říká ing.
Petr Kousal. Oceňuje úspěchy,
které město v uplynulém období
dosáhlo (např. hodnota dluhu na
jednoho obyvatele je pouhých
100 Kč a prvenství v celorepublikové anketě týdeníku Ekonom
Město pro byznys), ale chtěl by

slušně rozjetou káru
postrčit k ještě větší
rychlosti.
Jak říká, důležitý je
první dojem, který si
každý návštěvník
města udělá. „Mělo
by se proto dořešit
smysluplné využití
zámku,
opravit
klášter Milosrdných
bratří a místní nádraží,“ specifikuje a
přidává ještě další
náměty - dokončení
infrastruktury okrajových částí města,
zámkovou dlažbu
chodníků, rozšíření
zeleně. „Nezanedbatelnou oblastí
moderního života je
ekologie a jejím základem je třídění odpadů a kvalitní úklid města“.
S tím ruku v ruce přichází i oblast
kultury, kde by KDU-ČSL s podporou nezávislých chtěla zaručit

přístup veřejnosti do všech kulturních památek, vybudovat centra
setkávání občanů (PAX Brněnská
ulice), podporovat Městské diva-

dlo, ale i všechna další kulturní zařízení.
„Velmi nás mrzí nejasnost či
málo známá pro veřejnost informace o využití nejlukrativnějších
částí pozemků v místě tržnice a
KAS Centra. Věříme a chceme se
zasadit o to, že kromě obchodního centra vznikne i moderní
kulturní zařízení pro naše občany. Málo se také dělá dle mého
názoru pro mládež, která si pak
svůj volný čas nevyužívá tak, jak
by mohla a soustřeďuje se na činnosti, které společnosti vadí,“ tvrdí Kousal a dodává: „Musíme jim
nabídnout kvalitní alternativy –
nejen v samotných školách (estetická výchova, vzdělávání odpovídající třetímu tisíciletí) a v rodině, ale zejména v rozvoji masové tělesné výchovy a sportu, i
dalších mimoškolních aktivitách,
fungování mateřských center či v
klubové činnosti. Tahle oblast z
důvodů nedostatku financí v poslední době stále jen živoří. Jsem
však přesvědčen o tom, že každá

investovaná koruna se nám v budoucnosti bohatě vrátí!“
Prostějovští křesťanští demokraté se hodlají zaměřit na úspory ve
všech oblastech fungování města. „Rádi bychom začali hned na
městském úřadu a v organizacích
jím řízených, kde by mělo dojít k
racionalizaci práce, jsme pro
snížení počtu placených uvolněných zastupitelů.“ K rozvoji města by mělo výrazně pomoci intenzivní a efektivní využívání
prostředků Evropské unie.
„Věřím, že vláda přehodnotí svůj
nedávno oznámený záměr o tom,
že se nebude podílet na kofinancování jednotlivých projektů a
tím stávajících 7,5 procenta přesunuje na města, které však ve
svých rozpočtech s tímto výdajem napočítaly. To by pro ně
mohlo být doslova smrtící a značně by to ztížilo čerpání financí,
které je ohraničené rokem 2013,“
uzavírá ing. Petr Kousal, lídr kandidátky KDU-ČSL s podporou
nezávislých (č. 3).
-jf-

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Bílovice - Lutotín
Dne: 18.10.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Lutotín od farmy ZD a č. 62
po kapli a č. 14 a č. 6, od č. 6 po
chatu č. 14 včetně farmy ZD.
Obec: Vřesovice
Dne: 18.10.2010 od 07:30 do
13:30 hod. - vypnutá oblast: obec
Vřesovice včetně farmy ZD
Obec: Prostějov
Dne 18.10.2010 od 11:15 do

15:00 hod. - vypnutá oblast: celý
areál fa Akuma s přilehlými objekty:Haspo, Grand Korporation,
Vojtila trans, JPM Net, Obalia a.j.
Dne 20.10.2010 od 07:30 do
11:15 hod. - vypnutá oblast: ulice: jednostranně část ul. Dolní bytové domy od č. 8 po č. 30 vč.
areálu kotelny (bar), jednostranně část ul. Šárka od č. 23 po
č. 29 vč. restaurace, obchodů, lékárny, ul. Dvořákova od č. 2 po č.
16.
Obec: Obědkovice
Dne: 19.10.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Obědkovice vč. podnikatel-

ských subjektů.
Obec: Držovice
Dne 19.10.2010 od 08:30 do
13:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Držovice s celými ulicemi:
Pod školou, Na trávníku, M.
Gorkého od č. 13 a 16a po č. 37
oboustranně, pálenice, č. 291 a
292, ul. SNP škola a č. 36/32 vč.
podnikatelských subjektů.
Obce: Ptení, Ptenský Dvorek,
Hluchov
Dne 20.10.2010 od 07:15 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Ptení a Ptenský Dvorek
včetně podnikatelských subjektů
/mimo chaty Pt. Dvorek sm.

Suchdol/
Obce: Šubířov
Dne 20.10.2010 od 07:30 do
10:30 hod. - vypnutá oblast: od č.
83 a hájenky po č. 6 a 53.
Obec: Šubířov
Dne 20.10.2010 od 10:30 do
13:30 hod. - vypnutá oblast: od č.
66 a 50 po konec obce směr Chobyně.
Obec: Jesenec
Dne 20.10.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: horní část obce Jesenec - od kostela a
č. 59 zástavba podél místních komunikací směr hřbitov po č. 93,
94 a směrem k hlavní komunika-

ci směr Konice po č. 72, 73, 124
včetně č. 66, 67.
Obec: Rozstání - Baldovec
Dne 20.10.2010 od 08:45 do
14:00 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Baldovec mimo kamenolom a tábor.
Obec: Prostějovičky
Dne 21.10.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: Prostějovičky chaty- celá oblast.
Obec: Kralice na Hané
Dne 22.10.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Kralice včetně podnikatelských subjektů mimo část Vitonice. E.ON Česká republika, s.r.o.
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Filmaři vyprávěli v knihovně Prostějovská nemocnice se zapojila do boje s rakovinou tlustého střeva a konečníku
o Edvardu Valentovi

V cyklu Jak se co dělá se v prostějovské knihovně představili autoři filmového dokumentu Život
samé psaní o našem rodákovi,
spisovateli Edvardu Valentovi.
O tom, jak se dělá film, vyprávěli
sami tvůrci - režisér Vojtěch Pospíšil, kameraman Jakub Vejmola a
moderátor Miroslav Ondra. Pro
Vojtěcha Pospíšila, vynikajícího
klarinetistu (člena Orchestru Moravského divadla Olomouc a kapely Létající rabín), byl tento film režijním debutem. Spolu s Miroslavem Ondrou (dramaturgem Městského divadla Zlín) a Jakubem Vejmolou (filmařem) vyprávěli o
všem, co předcházelo natáčení, co
samotné filmování provázelo a
také o reakcích na jejich dílo. Di-

váci se tak mohli dovědět, že práce
na tak rozsáhlém dokumentu byla
velice časově náročná, a že příště už
se do něčeho tak velkého nepustí.
Toto prohlášení však zároveň tvůrci hned zpochybnili tvrzením, že
jim to za to stálo.Atak jako se na začátku, před promítáním dokumentu, který samozřejmě diváci shlédli, padla otázka „Kdo byl Edvard
Valenta?„, tak na závěr se diváci
shodli na tom, že nejen vědí, co obnáší „dělat film„, ale že už vědí
„kdo byl ten Valenta„. Téměř
dvouhodinové povídání se neslo ve
velmi příjemné atmosféře a jak
tvůrci, tak diváci se dobře bavili.
Akce se konala s podporou Ministerstva kultury v rámci projektu
K21.
-ap-

Rakovina tlustého střeva a konečníku je v České republice u
mužů nejčastější nádorové onemocnění. Nejen proto zavítá do
Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny AGEL, od 12.
do 14. října model tlustého střeva českého občanského sdružení Onkomaják. Návštěvníci a
pacienti nemocnice budou mít v
tyto dny jedinečnou možnost
projít se obrovskou maketou
tlustého střeva a získat informace o varovných příznacích
zákeřné nemoci. Cílem akce je
včasné odhalení rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Rakovina tlustého střeva patří
mezi nejčastější nádorová onemocnění. Všichni zájemci, kteří
se budou chtít o nemoci dozvědět
více, mohou přijít od 12. do 14. října do prostějovské nemocnice.
Návštěvníci se budou moci projít
obrovskou maketou tlustého střeva o rozměrech 9 x 4 metry. Maketou se dá procházet jako tunelem a lidé tak budou mít možnost
prohlédnout si, jak tlusté střevo
vypadá uvnitř. K vidění tak bude
například zdravá sliznice, ale také

zde budou názorně předvedeny
choroby, které tlusté střevo nejčastěji postihují. Kromě toho získají zájemci řadu užitečných informací o varovných příznacích.
„Návštěvníci obdrží základní informace a letáky od přítomných
asistentek Onkomajáku, sester
gastroenterologické ambulance
naší nemocnice a také od žákyň
Střední zdravotnické školy Prostějov. O nemoci se budou moci
poradit také přímo s odborníky,„
říká primář centrálních operačních sálů a centrální sterilizace
MUDr. Jiří Šťastný s tím, že se
všichni zájemci budou moci mimo jiné objednat k vyšetření testem na skryté krvácení ve stolici,
případně kolonoskopii.
Cílem projektu „Střevo-tour„,
kterého se účastní i prostějovská
nemocnice za výrazné finanční
pomoci města Prostějova, je zachraňovat a ukazovat cestu všem
lidem, kteří bojují s rakovinou.
„Nejzávažnější je pochopitelně
rakovina tlustého střeva a konečníku,„ říká ředitelka občanského
sdružení Onkomaják Mgr. Pavla
Frej. Každý rok je zhoubný nádor

tlustého střeva či konečníku nově
diagnostikován u více než 8 300
osob. „Podle posledního statistického šetření diagnostikovali lékaři na Prostějovsku v roce 2006
zhoubný nádor střeva a konečníku 58 mužům a 38 ženám,„
uvádí primář Šťastný s tím, že
kvůli vysokému výskytu nádorového onemocnění na Prostějovsku nabídku občanského sdružení, účastnit se projektu „Střevotour„, velmi uvítali. Ze stejného

důvodu akci podpořilo i Zdravé
město Prostějov. „Jsme si vědomi, že nádor tlustého střeva patří k
nejrozšířenějším civilizačním
chorobám a vítáme proto akce tohoto typu, které mají na nebezpečí upozornit. Jde zároveň o první
spolupráci v rámci této osvětové
kampaně mezi nemocničním zařízením a městem v celé České republice,„ dodal politik Zdravého
města Vlastimil Uchytil.
Maskotem celé kampaně se stala

populární kreslená postava Rudy
Pivrnce. Její autor, kreslíř Petr Urban, dokonce sám kolonoskopické vyšetření absolvoval a svoji
zkušenost výtvarně ztvárnil v komiksu, který získá každý, kdo
prohlídku nafukovací makety
tlustého střeva absolvuje. Současně každý návštěvník dostane i
potřebné informace o pracovištích v České republice, která vyšetření tlustého střeva a konečníku provádějí.
-red-

Miroslav Zikmund: Místa na kandidátce TOP 09 si velmi vážím
Jako první porevoluční starosta, ale i jako hudebník,
jste v Prostějově známou
osobností. Můžete však čtenářům sdělit několik údajů
ze svého života?
Narodil jsem se v Prostějově
v rodině známého učitele a
význačného sportovce. Morální hodnoty, zaujetí pro
sport a skromnost v osobních
požadavcích byly základem
mé výchovy. Také ovšem láska k vlasti, mateřskému jazyku a rodnému městu. Studoval jsem na brněnské technice, po promoci jsem pak pracoval jako technik 14 let v
Olomouci, od poloviny 70.
let pak v prostějovském zdravotnictví. Koncem roku 1989
jsem se podílel na založení
Občanského fóra v OÚNZ,
byl jsem jedním z jeho mluvčích. Během revoluce jsem
byl kooptován do městských
a okresních orgánů. Po prvních svobodných volbách v
roce 1990 jsem byl zvolen
starostou města. Po skončení

volebního období jsem pracoval v Dopravních stavbách
a na Domovní správě.
Nedávno jsem oslavil své 70.
narozeniny, tedy sedmdesát
let života v Prostějově, o jehož úspěchy i problémy se
neustále intenzivně zajímám.
Proto tedy kandidujete ve
volbách do městského zastupitelstva?
Jsem hrdý Prostějovák, mám
radost ze všech úspěchů našeho města, ale současně
jsem kritický k řadě nedostatků. Přeji si větší tlak na transparentní a úsporné hospodaření, přísnější zásady při zadávání a realizaci investiční
výstavby. Za priority považuji řešení dopravy v městském

centru a to zejména jejím odlehčením vnějším dopravním
okruhem, v jehož budování
ve východní části města musíme pokračovat. Přeji si dobudování cyklostezek ve
smysluplný samostatný systém s minimem kolizních
míst s automobilovou dopravou. Je třeba zlepšit kvalitu
chodníků i silnic, zlepšit jejich údržbu, budovat další
parkoviště. Chci, aby město
věnovalo i nadále pozornost
životnímu prostředí, péči a
rozšiřování veřejné zeleně.
Stále nám chybí lehkoatletický stadion a plavecký bazén.
A co další oblasti života, co
naši občané?
Rozsah článku mi neumožňuje věnovat se zde problematice mládeže, kultury,
sportu, zdravotnictví a sociální péče, i když ke všem těmto
oblastem mám blízký vztah i
dostatek zkušeností ze svých
zaměstnání, osobních zálib i
sportovní a kulturní rodiny.
Priority jsou však zahrnuty ve

volebním programu TOP 09,
strany, která v dnešní době
ekonomické stagnace má realistický program, jak v naší
republice, tak i v našem městě.
Pokud budete zvolen, jaké
oblasti byste se věnoval?
Projeví-li občané nám i mně
důvěru, chtěl bych se věnovat
práci v oblasti urbanismu, výstavby a dopravy.
Proč kandidujete za TOP
09?
Nebyl jsem nikdy v žádné politické straně. Jsem příznivcem TOP 09 a místa na její
kandidátce si velmi vážím.
TOP 09 i kolektiv jejích kandidátů slibuje v práci pro město vysoké nasazení, prosazování úsporných a transparentních řešení s vyloučením
osobního prospěchu, vše ‘ férově a naplno, víc než si myslíte‘. To jsou zásady, s nimiž
se zcela ztotožňuji a jsem
přesvědčen, že vás proto mohu žádat o vaše hlasy pro kandidátku TOP 09.

Prostějov je atraktivní cíl pro turisty - víc než si myslíte

Prostějov byl vždy přirozeným centrem Hané a městem
s bohatou historií. Do dnešních dnů se v našem městě
dochovalo mnoho zajímavých památek z různých období. Z nejvýznamnějších
jmenujme budovy staré a
nové radnice, zámek, Národní dům s divadlem a prostějovské kostely. Velkou škodou ale je, že Prostějov mimo
muzeum další památky k prohlídkám nenabízí. A přitom,
kdo někdy navštívil reprezentativní interiéry naší nové radnice, byl jistě ohromen jejich
impozantním vzhledem.
Podobné je to také s Národním domem, secesní perlou,
která je sice na seznamu
národních kulturních památek, ale kterou si většina turistů přijíždějících do Prostějova prohlíží jen zvenčí.
První vlaštovkou změny jsou
realizované komentované

prohlídky kostela Povýšení
sv. Kříže. Studentky soukromé střední školy dvakrát
do roka zpřístupňují tento gotický chrám široké veřejnosti.
A zájem o prohlídku je značný. Přijíždí zájemci i ze
vzdáleného okolí.
Přáním a cílem TOP 09 je z
Prostějova vytvořit turisticky
atraktivní lokalitu, která by
nabízela památky a kulturní
akce. Ty by přitahovaly
návštěvníky k prožití nevšedních zážitků. Cestou by bylo
zřízení stálé průvodcovské
služby v turistické sezóně. Ta
by nabízela například prohlíd-

ky historického centra a tří nejatraktivnějších prostějovských památek - radnice,
Národního domu a kostela
Povýšení sv. Kříže. Příležitostně by mohly být turistům i
ostatním zájemcům představovány další kostely či městský hřbitov. Turisty by však
mohly přitáhnout také nadregionální kulturní a společenské akce, které by připomínaly bohatou historii a tradice
Prostějova. K tomu je zapotřebí, aby město své památky
a akce propagovalo na veletrzích a výstavách cestovního
ruchu a v odborných turistických časopisech. Efektivní by
také byla spolupráce s agenturou CzechTourism, okolními
mikroregiony a neziskovými
i komerčními subjekty v oblasti cestovního ruchu a kultury.
Narodil jsem se v Prostějově a
k městu cítím velmi intenziv-

ní vztah. Mrzí mě, když se nevyužívají všechny možnosti,
které by Prostějov prezentovaly jako město památek a
kultury. Nenechejme ležet ladem skrytý potenciál našeho
města a bohaté dědictví jeho
historie. S rozvojem turistiky
totiž souvisí i rozvoj města. O
tom, že takový přístup přináší
výsledky svědčí zkušenosti z
měst obdobné velikosti. Jsou
města, která nenabízí tolik památek jako Prostějov, přesto
dokáží návštěvníky přitáhnout. A protože TOP 09 se turistickému oživení města
chce věnovat, rozhodl jsem se
stát součástí týmu, jehož hlavním cílem je prosperující město přátelské k občanům i turistům. Cítíte-li to stejně, budeme rádi, když nás podpoříte. Společně máme šanci to
dokázat!
Marek Moudrý
kandidát za TOP 09 do zastupitelstva města Prostějova
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V sobotu odhalili v Němčicích nad Hanou novou kašnu Hony na divoké kačeny bývají jen v Bohuslavicích

Drakiáda v Křenůvkách
měla hned šest výherců

Hejna draků hrající všemi barvami
se vznášely nad obcí Křenůvky.
Drakiádu už třetím rokem uspořádal Sportovní klub Křenůvky, jež
připravil i bohatý doprovodný program. Malou raritou byl počet vyhlášených vítězů. Běžně se oceňují
první tři místa, ovšem v Křenůvkách si odměnu převzalo šest dětí.
„Původně jsme chtěli zůstat jen u
klasického stupínku vítězů, ale
účast byla obrovská, až nás samotné překvapila. V prvních dvou
letech se do soutěže zapojilo okolo
dvaceti zájemců, ale letos přijelo
přes padesát dětí a proto se rozšířil
počet oceněných,“ vysvětlila jedna
z pořadatelek Pavla Františková.
Mezi ty nejlepší patří na prvním
místě Eliška Daněčková, jejíž drak
byl složen z několika za sebou po-

skládaných dráčků. Druhý skončil
Pavel Drmola, který v předchozích
ročnících vždy Drakiádu vyhrál a
třetí byla Bára Vyroubalová. Další
trojice obsadila druhou polovinu
stupně vítězů, jmenovitě Dan
Liška, Matyáš Konšel a Bára Trunečková.
-vevi-

Mezi šampiony jsou Eliška Daněčková, Filip Drmola a Bára
Vyroubalová (zprava).

V rámci projektu rekonstrukce
náměstí v Němčicích nad Hanou vznikl návrh na vybudování kašny se zabudovanou sochou. V sobotu večer proběhlo
slavnostní odhalení, kterého se
zúčastnili poslanci Radim Fiala,
Pavel Holík a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Rašťák. Celý projekt kašny
se sochou přišel obec na dva a
půl milionu korun, z čehož samotné umělecké dílo stálo dvě
stě tisíc korun. Pro obyvatele
Němčic to bylo napínavé až do
poslední chvíle, protože podobu
díla držely zainteresované osoby v tajnosti.
Sochařem, jenž vytvořil novou
dominantu náměstí, je Radim
Hanke, který během své umělecké
cesty přijal nové tvořivé interpretace všech dostupných podob výtvarného projevu a zcela svobodně užívá nejrozličnějších forem v

městí, měl jsem trochu obavy. Ale
hlavně to byla velká zodpovědnost. Potěšilo mě, že si realizátoři
projektu vybrali hned z prvních
návrhů, které jsem jim donesl ukázat. V téhle době se už sochy moc
nestaví, a proto je to pro nás sochaře zázrak vidět podobnou událost. Já doufám, že i ti, kterým socha nebude po chuti, ji přijmou se
shovívavostí a chlapeček s vámi
přirozeně splyne, protože jakmile
jednou sochař vytesá své dílo, ta
ožije svým vlastním životem,“
pronesl před němčickými občany
autor Radim Hanke.
Socha zatím nemá žádné jméno,
protože starostka obce Ivana Dvořáková právě dnes vyhlásí soutěž
pro děti z obce, které budou posílat návrhy, jak by se mohl chlapeček nazývat. „Radim Hanke mi
padl do oka hned při prvním setkání a ta další mě jen utvrdila v
tom, že máme stejný vkus a shod-

Nový ročník Hry Plamen
odstartoval ve Ptení

Svojí podzimní částí se rozběhl
další ročník Hry Plamen určený
pro mladé hasiče v žákovských i
dorosteneckých kategoriích.
Letošní ročník se přestěhoval do
Ptení, kde na jaře proběhne také druhá část této soutěže.
Podzimní část Hry Plamen má
vždy na programu závod požárnické všestrannosti. Do Ptení se
sjelo 14 družstev mladších žáků,
29 družstev starších žáků a 7 dorosteneckých, z toho 5 smíšených a
2 chlapecká. „Účast je ve srovnání s loňským rokem o něco vyšší,“
poznamenal předseda Odborné
rady mládeže okresního sdružení
Hasičů Čech, Moravy a Slezska
Josef Navrátil. Na mladé hasiče se
přijel do Ptení podívat i starosta
okresního sdružení Jan Brabec a
při zahájení účastníky pozdravil
také poslanec PČR Radim Fiala.
„Je dobře, že se přijel podívat, aby
viděl, v jakém rozsahu pracujeme
s mládeží. V menších obcích jsou
právě hasiči jedinou fungující organizací, která také věnuje dětem,“ poznamenal Jan Brabec.
Důkazem toho, že opravdu v nejednom případě je možnost chodit
‚do hasiča‘ tou jedinou, je třeba
Služín, kde jenom pro zajímavost
je mezi mladými hasiči celých
100 procent populace odpovídajícího věku. „Cvičit chodí všechny
děti, které ve Služíně bydlí. Máme
80 obyvatel, a přesto jsme sem přijeli se dvěma družstvy,“ říká František Vyhlídal, který je jedním z
těch, co se ve Služíně o mladé hasiče starají. Trochu s nadsázkou říká, že kdo se ve Služíně narodí, je
rovnou hasič. Něco na tom ale
pravdy bude. „Minulý ročník
jsme v kategorii mladších žáků
vyhráli. Nyní se však potýkáme s
generačním problémem, kdy loňští vítězové už věkově postoupili
do kategorie starších žáků, a tam
se musí naopak vyrovnávat s velkým handicapem vzhledem ke
starším závodníkům. I tak ale potřebují sbírat zkušenosti a nemá
smysl je z toho důvodu nenechat
závodit,“ dodává.
Služínští měli zastoupení v obou
žákovských kategoriích. Jak František Vyhlídal přiznává, do jarní

části, které se zapojují početnější
týmy, bude zapotřebí starší žáky
doplnit těmi mladšími. „To ale vůbec nevadí. Jak se nám podaří tento generační propad vyrovnat, tak
zase bude všechno v pořádku,“
věří. I tak ale mladší žáci mají ‚našlápnuto‘. V okrskové branné hře
minulý týden v Krakovci, která
byla jakousi prověrkou před podzimním Plamenem, ve své kategorii zvítězili, dokonce s výsledkem, který by jim zaručil stříbrnou
příčku i mezi staršími. Což je rozhodně velkým příslibem. „Dnes
na trati pokazili zdravovědu. Je to
právě věc, kterou jsme trénovali
nejvíc, ale někdy to prostě nevyjde, i když jsme se scházeli v přípravě na Plamen dvakrát týdně,“
připouští F. Vyhlídal. Mezi mladšími podle něj patří absolutorium
osmiletému Miroslavu Hynštovi,
mezi staršími pak stojí za to zmínit
Nelu Chromcovou. „Je také dobře, že se o přípravu dětí stará víc lidí, není to všechno na jednom člověku,“ dodává.
V konečných číslech nakonec
Služínští k obhajobě loňského primátu v žádné kategorii nevykročili, což ovšem vzhledem ke zmiňovanému handicapu není třeba vnímat nijak negativně. Mezi mladšími žáky první a třetí místo obsadily hlídky z Brodku u Konice,
mezi něž se vklínily Doloplazy. V
kategorii starších žáků si k dalšímu slibnému umístění i po jarní
části dobře nakročil vítězný Pěnčín, před Laškovem ‚B‘ a Horním Štěpánovem. Vítězství ve
smíšených družstvech dorostenců zůstalo doma, tedy ve Ptení,
před Malým Hradiskem a na třetím místě se umístily Koválovice-Osíčany. Chlapecká kategorie
dorostu měla dva účastníky, z nichž ten lepší byl Suchdol, před
Pěnčínem.
Pořadí po podzimní části závodu
požárnické všestrannosti jsou jen
dílčím mezisoučtem před jarní
částí, kdy přijdou na řadu požární
útoky a štafety. Teprve potom budou známi vítězové celého ročníku Hry Plamen, kteří budou Prostějovsko reprezentovat v neregionálních soutěžích.
-MiH-

Hlídka ze Služína patřila mezi staršími žáky k benjamínkům. Jejich
čas budoucích vítězství mají před sebou.

Okamžitě po slavnostním odhalení se kolem nové dominanty náměstí
shromáždil dav lidí.
nových souvislostech. Pracuje s
různorodým, často až neobvyklým materiálem. Sochu chlapečka vytesal z velmi tvrdého křemičitého pískovce zvaného Boreál.
„Ze začátku, když jsem byl požádán, abych vytvořil dané dílo a viděl jsem, jak musím být opatrný
při výběru vzhledem ke stavbě ná-

neme se. Umění, co vytvořil, je
překrásné a věřím, že chlapeček s
Němčicemi splyne co nevidět,“
řekla starostka obce Ivana Dvořáková. Před odhalením kašny zastupitelka prozradila, že ještě než
usadili sochařské dílo do podstavce, vložila tam vzkaz pro další generace. V úvodu krátce popisuje

Starostka Němčic Ivana Dvořáková odhaluje spolu s Radimem Hankem kašnu se sochařskou dominantou, která
je jeho výtvorem.
architektonický vývoj v obci a poté navazuje osobní poselství.
„Jsem naplněná radostí, že vám
můžeme v tomhle přetechnizovaném světě předat toto umělecké
dílo, symbol mládí, síly, odvahy,
houževnatosti, nebojácnosti a přeji i vám, abyste byli obdarováni těmito vlastnostmi. Věřím, že socha
přinese radost mnoha dalším generacím žijícím v Němčicích nad
Hanou,“ přečetla poselství četla
Ivana Dvořáková.
Poté místostarosta poděkoval
všem kteří se na projektu podíleli a
slova se ujali hosté. Poslanec Pavell Holík vzpomínal: „Když jsem
tady byl naposledy, otvíralo se nově zrekonstruované náměstí. Nyní
jsem tady opět a vidím zase pokrok dopředu. Je znát, že starostka
spolu s místostarostou a ostatními
realizačními pracovníky se snaží
pro obec něco udělat a zaslouží si
za to obrovské uznání. Považuji za
dobrý krok vybudovat v Němčicích nové centrum, kde bude probíhat současně život občanský tak
i společenský.“

Poté již proběhlo samotné odhalení sochy za doprovodu rockové
muziky. Kolem nové kašny se
shlukli zvědaví němčičtí obyvate-

lé a zblízka si prohlíželi kamenného chlapečka. Na závěr slavnostního večera nad Němčicemi zaplály světlice ohňostroje. -vevi-

Poslanec Pavel Holík starostce Němčic nad Hanou k úspěchu. Podle prvních ohlasů se kašna se sochou místním občanům líbí.

Zámecký park se proměnil v bitevní pole někde v Severní Americe v polovině 18. století, kde se utkala koloniální
vojska s indiány.
„Tuhle velkou akci pořádáme
každý rok někde na vhodném
místě v Čechách nebo na Moravě.
Čechy pod Kosířem jsou skutečně
krásné, proto jsme si je vybrali pro
letošní rekonstrukci bitvy. Znám to

tady od dětství a jsem rád, že jsme
se domluvili se správou zámku i
vedením obce a můžeme zde bitvu
předvést,“ vysvětlil Jan Bábek,
který je otcem myšlenky i vůdčí
osobností mnoha podobných akcí.

Aktéry byla česká i zahraniční vojensko-historická sdružení jako například Scottish living history –
vojáci 77. královského horalského
pěšího regimentu, britská domobrana, Rogers Rangers – speciální

jednotka na straně Angličanů, francouzská národní pěchota, francouzská národní domobrana a
Indiáni mnoha kmenů na straně
Francouzů. Bratru stovka válečníků. Vše se odehrávalo pod patronátem Vlastivědného muzea v
Olomouci.
„Bitva se skutečně odehrála v období francouzsko-indiánské války,
tedy koloniální války v Severní
Americe, v první polovině 18. století. Není to přesná rekonstrukce,
ale je to jedna z mnoha bitev, které
se tehdy odehrály na pohraničí
mezi britskými a francouzskými
koloniemi. Máme tu v parku ležení
s ukázkami dobových zbraní a života ve vojenském ležení,“ doplnil
výčet Honza Bábek.
Nedělní atrakce potěšila nejen milovníky historie a vojenství, zaujala i děti skvělým scénářem a
autentickým prostředím. Byla rovněž přehlídkou dobových kostýmů, zvláště skotských kiltů,
palných i sečných zbraní a v neposlední řadě exotického vzhledu indiánských válečníků.
-MiH-

Převratné změny mění tvář Čelechovic na Hané

Čelechovice na Hané – Nový bytový dům pro seniory, rekonstrukce sokolovny, zlepšení životního prostředí vybudováním kanalizace – to jsou jen některé z investičních akcí, které doslova
změnily tvář Čelechovic na Hané. A připravují se další, které
mějí zlepšit život obyvatel.
Největším úspěchem je určitě vybudování kanalizace. Celkové náklady se vyšplhaly přes 120 milionů korun, kolem 96 milionů korun
pokryla dotace. Kanalizace byla v
letošním roce dokončena, teď se
dopojují poslední nemovitosti.
„Byl to prioritní úkol a ten se nám
podařilo splnit. To, co bude následovat, to je rekonstrukce průtahu
přes obec. První etapa bude zahájena ještě letos na podzim a celá výstavba komunikace pak bude dokončena během příštího roku. Re-

konstrukce vozovky je záležitostí
Olomouckého kraje, který zafinancuje zhruba kilometr hlavního tahu
obcí. Obec bude projekt spolufinancovat částkou cca 6 milionů korun, za což se vybudují chodníky,
vjezdy, parkovací stání, autobusové
zastávky. Přibude navíc ještě jedna
zastávka v části obce směrem ke
Kostelci na Hané,„ uvedla starostka
Jarmila Stawaritschová.
Druhá věc, která se podařila, je rekonstrukce sokolovny financovaná
opět pomocí evropských dotací
prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava.
Dnes Hanácká relax oáza slouží v
plném rozsahu sportovní činnosti i
kultuře. V areálu se podařilo vytvořit dětské městečko, které tady citelně chybělo. Ale je třeba dokončit
venkovní úpravy a samozřejmě dovybavit vnitřní zařízení. Další dota-

ce pomohly obci vybudovat bezdrátový rozhlas a vyměnit prosklenou plochu na nové budově základní školy. Díky prozíravému prodeji
obecní nemovitost v Příční ulici vybudoval investor bytovku, kde nově vzniklo 7 bytů. Další obecní byty jsou postupně odprodávány do
vlastnictví nájemníků.
„Docela se nám daří obec zviditelnit. Čelechovice na Hané navštívil
minulý i současný hejtman Olomouckého kraje – Ivan Kosatík a
Martin Tesařík, který se zúčastnil
lednového slavnostního otevření
Hanácké relax oázy. Propagujeme
obec i v rámci mikroregionu Kostelecko a Regionu Haná. Právě díky
dotacím z Regionu Haná byl vybudovaný bezdrátový rozhlas a podařilo se získat dotaci na opravu pravoslavné kaple. Občané jsou o dění
v obci informováni prostřednictvím

Podzim také znamená období
honů. V našich podmínkách trochu netradiční lovnou zvěří jsou
divoké kachny, tedy aspoň v tom
smyslu, že by se na ně pořádal
samostatný ho. Víc jak čtyři desítky střelců se v sobotu sešly v
Polomí a vydaly se na letos už
druhý hon k bohuslavickým rybníkům. Letos sem zdejší myslivci
vysadili 300 malých káčat. Mimo
nich sem přilétají také hejna divokých kachen.
„Jsme jediným sdružením v
okrese, které má k odchovu divokých kachen takové podmínky,“
říká Oldřich Nemerád, který je honebním předsedou Mysliveckého
sdružení Bohuslavice, jehož členy
jsou kromě Bohuslavických také
myslivci z Haček, Rakůvky a právě
Polomí. „Ročně pořádáme tři hony
na kačeny a jeden na zajíce. V pořádání honů se vždycky vystřídají
všechny čtyři vesnice,“ dodává.
Sobotní hon už byl v pořadí druhý,
tentokrát v režii Polomských. Slavnostními fanfárami ho zahájili litovelští Trubači z Doubravy. Sešlo se
na něm 44 lovců se zbraní, z toho 7
místních, ostatní byli pozvaní
hosté. „V červenci jsme vysadili na
rybníky 300 malých kachen. Roční
odlov tak odpovídá tomuto počtu s
tím, že něco uloví predátoři, naopak jiné sem přiletí z volné přírody.
Na každý hon se předpokládá ulovit sto kusů,“ poznamenává. Sobotní ráno slibovalo krásný

sluneční podzimní den. Jaké je
vůbec nejlepší počasí na hon?
„Bude pěkný den, ale jestli budou
létat, to se uvidí až nad rybníky,“
naráží na fakt, že se nedá dopředu
vůbec odhadnout, zda budou
kachny ‚létat‘ nebo sotva se zvednou nad hladinu. Podle něj jsou v
tomto nevyzpytatelné a nejde to
vůbec předpovědět. „Je to ale podobné jako u člověka. Ne každý
vyroste do dvou metrů, stejně tak
je kolem 15 procent kachen, které
se prostě nenaučí pořádně létat,“
vysvětluje také jednu z příčin tohoto ‚jevu‘.
Jak ale zároveň dodává, je na první
pohled patrný rozdíl mezi kachnami odchovanými a v pravém
slova smyslu divokými. „Je to vidět
hned, jak se přijde k rybníku. Ty divoké se okamžitě zvednou nad hladinu a uletí,“ říká. Je to dáno větším
pudem sebezáchovy a také vrozeným vědomím, že se prostě musí o
sebe postarat, což u odchovaných
už tak docela nefunguje. Nabízí se
ale také otázka, zda mají kachny
některý ze soustavy šesti zdejších
rybníků oblíbenější. „Než kachny,
tak spíš lovci si vybírají ‚svůj‘ rybník. Vzhledem k podmínkám jsou
všechny rybníky víceméně srovnatelné, spíš se to řídí tím, kde se cítí
doma, tedy kde byly vysazeny,“
vysvětluje Oldřich Nemerád, který
je zároveň lektorem a zkušebním
komisařem myslivosti. Podle něj se
nedá ani předem odhadnout počet

Trubači z Doubravy slavnostní fanfárou zahájili sobotní hon v Polomí. Lov kačen na bohuslavických rybnících je v
našich podmínkách raritou.
kachen, které se tady usídlí z volné
přírody. Závisí to na okamžitých
podmínkách na vodních plochách
v okolí, jestli mají třeba možnost se
usídlit jinde. Ale předem se to odhadnout nedá.
Káčata nyní vysazují na rybníky
pětitýdenní. Jak ale podotýká, je
nemyslitelné je prostě přivézt k
rybníku a vypustit. Nejdřív se vysadí do voliér nad vodní hladinou,
kde se ‚aklimatizují‘, teprve po pár
dnech se vypouští ven. „V prvních
dnech musí být voliéry pod trvalým
dohledem. Především kvůli predátorům. Jednoduše lišky si mezi

sebou řeknou, že je tady ‚sámoška‘
a bylo by to hned,“ poznamenává s
úsměvem a dodává, že ne vždy ale
musí být na vině jenom liška. V minulosti se stalo, že se ztratila celá
voliéra… I během odchovu se vydávají na ‚obchůzky‘ kolem rybníků také kvůli pytlákům.
I přes nádherné slunečné počasí byl
sobotní hon trochu specifický. K
dohledávání kachen na vodní hladině vyrazila pramice. „Na každý
hon je předepsán nutný počet upotřebitelných psů pro vodní práce.
Ten musí být na první tři lovce
jeden a pak další na každých deset

lovců. Tuto podmínku samozřejmě
dnešní hon splňuje. Ovšem vzhledem k chladivému počasí, kdy jsou
ranní teploty kolem dvou stupňů,
chceme co nejvíce omezit nutnost
pohybu psů ve vodě. Loďku tedy
používáme, abychom je ušetřili,“
vysvětluje.
Zároveň ale také dodává, že myslivost není jenom chodit na hony
střílet. Je to celoroční práce v přírodě a taktéž velmi nákladný koníček. Právě proto je rád, že mladí
mají chuť se do myslivosti zapojit a
dál myšlenku lidové myslivosti dál
naplňovat.
-MiH-

Kozí farma Rozinka se loučila s létem

Zámecký park zažil koloniální bitvu
ČECHY POD KOSÍŘEM –
Empírový zámek, krásný park –
skvělé místo, které dýchá historií. A historie se sem vrátila o víkendu se vším všudy. V Čechách
pod Kosířem vyrazili v sobotu
milovníci umění a historie po
stopách malíře Josefa Mánesa, v
neděli se ponořili do válečné
vřavy autentické bitvy, která
měnila dějiny Severní Ameriky
v osmnáctém století.
Po stopách malíře Josefa Mánesa
se vydali zvídaví návštěvníci spolu
s pracovníky Muzea Prostějovska.
V Pamětní síni Josefa Mánesa přiblížila osobnost malíře a jeho
pobyt na letním sídle Silva-Tarouca historička Michaela Kvapilová-Nováková, o romantických
stavbách a architektuře zámku
poutavě vyprávěl ředitel muzea
Miroslav Chytil a anglickým parkem plným vzácných dřevin provázela botanička Alice Bezrouková. V neděli se pak rozpoutala před zámkem nevídaná bitva,
v parku rozbila svá ležení britská a
francouzská armáda.

„JSME JEDINÍ V OKRESE,“ říká Oldřich Nemerád

zpravodaje a webových stránek,
osvědčilo se rozesílání hlášení
obecního rozhlasu mejlem. Funguje CZECH POINT, který usnadňuje občanům styk s úřady. Pořádáme
řadu akcí, do kterých se zapojují
všechny spolky,„ vyslovila pochvalu starostka. Mrzí ji naopak, že se
nepodařilo zlepšit energetickou náročnost školy, neuspěli předloni se
žádostí o dotaci. V dalším období se
ale bude muset zateplení školy vyřešit, jedná se o výměnu oken a
opravu a zateplení pláště budovy.
Totéž se týká i oprav místních komunikací, žádost o dotaci byla neúspěšná.
„To je také bolest Čelechovic - komunikace. A kapitola sama pro sebe
je problém s Romy v místní části
Studenec. Začali jsme teď intenzívně spolupracovat s organizací Člověk v tísni, s městskou i krajskou

romskou koordinátorkou. A spolupráci budeme muset ještě víc prohlubovat,„ prohlásila Stawaritschová.
Vedení obce neodsunulo stranou
ani místní části Studenec a Kapli.
Do Čelechovické Kaple je nutné
vybudovat přivaděč vody, stavba
by měla být dokončena ještě do zimy. Stejně tak je v této místní části
naplánované odkanalizování. Vedení obce jen čeká na vyřízení žádost o dotaci na ministerstvu zemědělství, projekt je připraven. V místní části Studenec budou mít nové
chodníky, přeložku elektrického
vedení do země, což je záležitost Eonu a také tady je intenzívně připravovaná výstavba kanalizace.
Místa, kde je už kanalizace hotová,
budou postupně procházet celkovou úpravou a revitalizací, bude řešena zeleň v obci.
-red-

ČELECHOVICE NA HANÉ –
Na kozí farmě Rozinka v Čelechovicích na Hané se vyhánělo
naposledy na pastvu. Na poslední
průzkum ohrady spojený s gurmánským pochutnáním na bylinkách a pomalu žloutnoucí
trávě vyprovázely kozy bílé a rohaté desítky příznivců z Čelechovic i okolí.
„Holky, domů!“ zavelela nakonec
majitelka farmy Jarmila Zelenská a
zakončila rázně desáté zahánění
stáda a loučení s létem. Celé odpoledne byla ohrada středem pozornosti dětí i dospělých. Obzvlášť
drobotina podstrkovala kozičkám ty
nejlepší kousky, na které přes drátěnou ohradu nedosáhly, a rozmazlovala je laskominami. Paní
Zelenská se věnovala převážně dospělým návštěvníkům, nabídla
ochutnávku kozího mléka, sýrů, jogurtu, pudinku i dalších výrobků.
„Je to tady již desetiletá tradice a
jsme rádi, když lidé přijdou. Kozí
mléko je po mateřském nejzdra-

vější, a když se kozy pasou celé léto
venku, je jejich mléko o to kvalitnější. Proč? Protože nepřejímá
pachy chlívků. Právě kozy chované
venku na pastvě mají mléko bez zápachu a nejzdravější. Kozy mají
velmi mlsný jazýček a vybírají si tu
nejchutnější travičku,“ vysvětlovala
trpělivě propagátorka zdravého životního stylu Jarmila Zelenská. Její
prezentaci a ochutnávku kozích
produktů zařadila prostějovská radnice do programu Prostějovských
dnů zdraví. Dospělí i děti se zájmem poslouchali poutavé vyprávění majitelky farmy o chovu koz,
co potřebují, co všechno se vyrábí
z kozího mléka a masa a jak je žádaná například kosmetika vyrobená
na základě kozích produktů.
Kronika kozí farmy je za desetiletí
její existence už poměrně obsáhlá.
Doslova legendou se stal první
chovný kozel Mireček, řečený Král
Miroslav. O jeho kvalitách hovoří
fakt, že jeho sperma je uchované ve
státní genobance. Dalším otcem

stáda byl kozlík Karlík. „To byl výborný a zdatný plemeník. Pro nás
to byl božský Kája, jemu se skutečně žádný kozel nevyrovnal.
Skončil stejně jako Mireček ve velkochovu. Třetím kozlem na naší
farmě byl Zub, kterému jsme říkali
Oskar Všetečka. A stejně říkáme i
letošnímu kozlíkovi. Ať dostal do
vínku jméno jakékoliv, pro nás je
to prostě Oskar,“ nabídla krátké
ohlédnutí do minulosti i současnosti Rozinky její majitelka.
S kozí rodinou se milovníci mektajícího stádečka setkají za půl
roku. Teď jsou již všechny kozičky
březí a přes zimu se stádo rozroste
o nové přírůstky. Tradiční počítání
kůzlátek spojené s první pastvou
plánují u Zelenských na Bílou sobotu.
Letošní poslední pastva měla další
zpestření v podobě drakiády, kterou pro návštěvníky poslední letošní pastvy na kozí farmě Rozinka Při poslední pastvě mohli návštěvníci také ochutnat výrobky z kozího
v Čelechovicích připravil zdejší mléka, které podle Jarmily Zelenské je stále ještě často přijímáno s předsudky,
obecní úřad.
-MiH- ovšem zcela zbytečně.

Stínava vzdala hold padlým obětem světových válek
Obyvatelé Stínavy si připomněli
památku svých dvaceti tří padlých obětí v první i druhé světové
válce a v odboji odhalením nového památníku. I když je Stínava
jedna z nejmenších a nejstarších
obcí v regionu, čítající okolo sto
padesáti obyvatel, sobota 25. září se nesla opravdu ve svátečním
duchu.

Přemyslovice mají svůj sběrný dvůr
Většinu prostředků získala obec z EU

Odpady nejsou jen problémem
jenom současnosti. Stále více pozornosti se ovšem věnuje jejich
sběru a likvidaci, případně třídění a možnosti následné využitelnosti. Na začátku září otevřeli
vlastní sběrný dvůr také v Přemyslovicích.
Problém hromadících se odpadů
pociťuje každý sám doma. Nakládání s nimi, pokud nejde o běžný
komunální odpad, nebývá jednoduché, pokud se věc řešit šetrně k životnímu prostředí a eliminovat
vznik různých černých skládat. Během tři čtvrtě roku vznikl v Přemyslovicích nový sběrný dvůr, který
problematiku ve velkém rozsahu
řeší možností uložení jednotlivých
druhů odpadů. „V tento okamžik se
do sběrného dvora neukládá pouze
kompostovatelný odpad a stavební
suť. I o tyto druhy odpadů by však v
budoucnu možnosti sběrného dvora rozšířeny,“ říká starosta Lubomír
Štaffa.

V současné době dvůr ukládá běžný tříděný odpad - papír, nápojové
kartony, železo, sklo, plechovky,
plasty, ale také odpad nebezpečný
v podobě baterií, plechovek, zářivek a výbojek. Uložit je zde možné také elektromateriál nebo velkoobjemový odpad. „Odpadne
tak pravidelný sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který vždy probíhal dvakrát ročně.
Naopak i nadále budeme po obci
sbírat plast,“ dodává.
Podle jeho slov se ve sběrném
dvoře ukládá pro obyvatele Přemyslovic bezplatně v rámci ročního poplatku za likvidaci odpadů.
Naopak sběrné druhy odpadů, jako je kov, se zde nevykupují. „V
případě plastů jsme už dřív zakoupili lis, kterým tento odpad připravujeme pro další odběratele. S obdobnou možností počítáme také
při rozšíření sběrného dvora o uložení stavební suti,kterou bychom
chtěli přímo na místě recyklovat a

nabídnout pro další využití,“ pokračuje starosta Štaffa.
Jak Večerníku řekl, se stavbou
sběrného dvora se začalo vloni 2.
listopadu, kolaudace proběhla 27.
července. Do provozu byl uveden
10. září. „Na realizaci tohoto projektu jsme získali prostředky z
Operačního programu životní prostředí,“ poznamenává. Na celkové
částce 8,5 milionu korun se 7 225
000 podílely prostředky z evropských fondů, 425 000 přispěl Státní fond životního prostředí, zbylých 850 000 zaplatila obec z vlastních prostředků. Do nákladů není
zahrnuta cena objektu v areálu bývalého zemědělského družstva,
kde je nyní sběrný dvůr umístěn.
Ten Obec vykoupila už asi před
čtyřmi roky.
Sběrný dvůr je otevřen dva dny v
týdnu, vždy v úterý a v pátek odpoledne, navíc ještě dopoledne
každou první sobotu v měsíci.
-MiH-

Nejdříve proběhla mše v místním
kostele, jehož původ se datuje od
dvanáctého století a poté se přemístili všichni na náves, kde byl odhalen pomník vzdávající čest padlým
hrdinům. Památník, přišel obec na
sedmdesát tisíc korun.
Průběh oslav zpestřilo vystoupení

pěveckého sboru, k poslechu hrála
dechová hudba. S místními se ceremoniálu zúčastnil starosta Stínavy
Pavel Bokůvka, mezi hosty byl
místostarosta města Prostějova Miroslav Pišťák, zástupci Armády ČR
a Svazu protifašistických bojovníků.
-vevi-
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Vítejte na světě

Zuzana Šindelářová

Elena Komárková

Kristýna Makošová

Tereza Štvrtecká

23. 9. 2010, 48 cm/3,00 kg
Kostelec na Hané

23. 9. 2010, 50 cm/3,45 kg
Ondratice

24. 9. 2010, 48 cm/3,20 kg
Víceměřice

25. 9. 2010, 53 cm/3,30 kg
Vranovice - Kelčice

Hana Štefaničková

Ema Looseley

Julie Čechová

Monika Vaňková

26. 9. 2010, 49 cm/3,00 kg
Olomouc

27. 9. 2010, 53 cm/4,05 kg
Vrbátky

27. 9. 2010, 49 cm/3,25 kg
Kostelec na Hané

27. 9. 2010, 53 cm/4,05 kg
Kostelec na Hané

Anna Kostelková
28. 9. 2010, 50 cm/3,60 kg
Prostějov

Apolena Tomečková

Nathaniel Cikánek

Patrik Solanský

28. 9. 2010, 50 cm/3,35 kg
Určice

25. 9. 2010, 55 cm/3,70 kg
Prostějov

25. 9. 2010, 52 cm/3,75 kg
Vřesovice

Petr Antl

Břetislav Štěpánek

Adam Mikolowitsch

27. 9. 2010, 51 cm/4,15 kg
Vrbátky

28. 9. 2010, 50 cm/3,45 kg
Prostějov

25. 9. 2010, 53 cm/4,55 kg
Prostějov

05:59
Snídaně
s Novou
08:35 Stefanie VII (38)
09:35 Talentmania
12:10 Tescoma s chutí
12:35 Superman II (4)
13:35 Co mám na tobě
ráda II (3)
14:05 Hvězdná brána:
Atlantida (19)
15:00 Kobra 11 VI (14)
16:05 Námořní vyšetřovací
služba IV (2)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
17:30 Dr. House II (11)
18:30 Ulice (1846)
19:30 Televizní noviny
20:00 Okresní přebor (5)
20:45 Víkend
21:25 Mr.GS
22:10 Mentalista II (11)
23:05 Námořní vyšetřovací
služba VI (20)
00:00 Poker After Dark
00:50 69 rozkoší
pro smrtelníky (3)
01:15 Novashopping
01:40 Střepiny
01:55 Áčko
02:35 Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame, pojď
si hrát (56/78)
08.55 - Stříbrný vítr
10.30 - Úsměvy Valašského
Slavína
11.05 - Smrt soudního znalce
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.20 - Dotek anděla (31/35)
15.05 - Zábavná škola
15.15 - Opera nás baví
15.35 - Věříš si?
16.00 - Záhady Toma Wizarda
16.15 - Děti točí hrdiny (5/16)
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 (3/7)
21.05 - Na cestě po Šariši
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Přísně tajné vraždy
22.30 - Policajt
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - Politické spektrum
00.40 - Californication III
01.05 - Doktorka Quinnová II
01.55 - Kaleidoskop
02.20 - Sváteční slovo
02.25 - Cesty víry
02.45 - Křesťanský magazín
03.00 - Čtení na dobrou noc
03.10 - Z metropole
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

05.00 - Kaleidoskop
05.25 - Chcete je?
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček s Dádou
06.10 - Franklin (5/52)
06.35 - Finley požární autíčko
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Alchymie bytí
07.55 - Povodně
08.15 - Historické minipříběhy
a kuriozity
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.20 - Kultura.cz
10.40 - Kultura.cz
11.15 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Hodinový manžel
12.25 - Případ pro ombudsmana
12.40 - Jak (se) dobře digitálně
naladit
12.45 - Pátrání
13.40 - Angličtina pro nejmenší
13.50 - ETV 1 (1/6)
14.00 - Moudronos
14.20 - Strašidlo cantervillské
15.55 - O žralocích a lidech (1/4)
16.50 - Dobrodružství vědy
a techniky
17.20 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
17.30 - Gambrinus liga
20.00 - Apokalypsa
21.05 - Neznámí hrdinové
21.35 - Krásný ztráty
22.15 - Pravá krev (5/12)
23.10 - Terra musica
23.40 - Bradlin
23.45 - Naše kaše
23.55 - Kolo
00.15 - Bigbít (36/42)
01.10 - Vzkaz Oty Ulče
01.25 - Knižní svět
01.40 - Čtenářský deník...
01.55 - Svatý Václav
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (20)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Přátelé III (2)
08:55- M*A*S*H (39)
09:30- Knight Rider III (9)
10:35- To je vražda,
napsala XII (15)
11:35- Policie Hamburk II (7)
12:35- M*A*S*H (40)
13:10- Will & Grace II (22)
13:40- Closer IV (2)
14:40- JAG VIII (2)
15:35- Big Ben III (8)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů (5)
21:20- Přešlapy III (5)
22:25- Sběratelé kostí IV (8)
23:25- Na nože!
00:35- Kriminálka
Kolín III (13)
01:35- Volejte Věštce
03:20- Na čem záleží (38)
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23:50
01:35
02:20
02:40
03:20
04:40
05:00

22:15
22:55

21:25

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

17:00

15:00
16:00

14:05

05:59
08:35
09:40
11:25
11:35
12:30
13:30

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (22)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace II (23)
08:55- M*A*S*H (41)
09:25- Knight Rider III (11)
10:30- To je vražda, napsala
11:30- Policie Hamburk II (9)
12:35- M*A*S*H (42)
13:05- Will & Grace II (24)
13:35- Closer IV (4)
14:35- JAG VIII (4)
15:30- Big Ben III (10)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů (6)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Castle na zabití I (5)
23:25- Hledá se táta a máma
00:25- Kriminálka Kolín IV
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Na čem záleží (40)
04:35- TOP STAR magazín

6. 10. 2010
05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Motýl vzlétl k záři
10.35 - Návštěvní den
Miloslava Šimka
11.25 - Studio B
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.15 - Dotek anděla (34/35)
15.05 - Divnopis
15.10 - Willy Fog na cestě za
15.40 - Král z džungle (14/26)
16.00 - Šikulové
16.20 - Bert a Ernie (1,2/26)
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 (9/13)
20.50 - Na kus řeči
21.35 - Máte slovo
22.25 - Moje rodina VII (9/9)
22.55 - Smím prosit? (5/8)
23.25 - Partnerské ladění
00.05 - Californication (6/12)
00.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.40 - Doktorka Quinnová II
01.25 - Milenky (5/6)
02.15 - Film o filmu Pouta
02.25 - Mizející místa domova
02.45 - Poutní místa (16/17)
03.05 - Hledám práci
03.25 - Rodina a já
03.45 - S profesorem
Františkem Dvořákem
04.05 - Kultura v regionech
04.30 - Události v regionech

Ètvrtek
06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (23)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace II (24)
08:55- M*A*S*H (42)
09:25- Knight Rider III (12)
10:30- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk II
12:35- M*A*S*H (43)
13:05- Will & Grace III (1)
13:35- Closer IV (5)
14:35- JAG VIII (5)
15:30- Big Ben III (11)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- TOP STAR: Jiří Sovák
20:50- Soukromá dramata
21:20- Hledá se táta a máma
22:25- Zoufalé manželky VI
23:25- Ve službách FBI (4)
00:25- Můj nápadník je vrah
02:15- Volejte Věštce
04:00- Na čem záleží (41)
04:25- Na čem záleží (42)
04:50- Autosalon
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Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Červené víno (3/3)
10.20 - Jak (se) dobře digitálně
naladit
10.25 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.20 - Dotek anděla (35/35)
15.05 - Franklin (48/52)
15.30 - Garfield a přátelé II
15.55 - Ovečka
Shaun II (25/40)
16.00 - Záhady starověkého
Říma (4/20)
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 (6/16)
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 (6/16)
20.55 - 13. komnata
05.00 - Auto Moto
Gustava Bubníka
21.25 - Všechnopárty
Styl
05.00 - PORT
22.15 - Californication III
05.30 - Správy
05.30 - Správy STV 22.40 - Losování Euromiliony
STV
06.00 - Franklin
22.45 - Zmražená pojistka
06.00 - Franklin (7/52)
06.20 - Finley požární autíčko 00.30 - Losování Šťastných
06.20 - Finley požární autíčko
06.40 - Tak to vidím já
deset a Šance milion
06.40 - Pat a Mat se vrací
07.00 - Pod pokličkou
00.35 - Doktorka Quinnová II
06.50 - Návštěva v ZOO
07.25 - Adult English Zone
01.20 - Film o seriálu
07.00 - Chalupa je hra
07.50 - Diagnóza
Kriminálka
07.25 - Learning English with
08.10 - Jak přežít (7/13)
Staré Město
Ozmo (10/13)
08.30 - Panorama
01.35 - Na kus řeči
07.55 - Potomci slavných
09.10 - Přidej se
02.20 - Musicblok
08.30 - Panorama
02.45 - Dobrodružství vědy
09.25 - Nedej se
09.10 - Z rodu Přemyslovců
a techniky
09.45 - Speciální jednotky
09.25 - Babylon
03.15 - Malá Velká Británie
v akci (2/4)
09.50 - Apokalypsa
03.45 - Máte slovo
10.30 - Příběhy slavných
10.55 - Svět zázraků
04.30 - Události v regionech
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
11.35 - AZ-kvíz
12.25 - Černé ovce
12.00 - Kluci v akci
05:59
12.40 - Malá farma
12.25 - Černé ovce
05:59
Snídaně
13.10 - Bohové a hrdinové
12.40 - Reportéři ČT
Snídaně
s Novou
antických mýtů
s Novou
13.20 - Krásy evropského
08:35 Stefanie VII (41)
05:59
13.30
O
králi,
08:35 Stefanie VII (40)
09:35
Lháři
pobřeží
Snídaně
hvězdáři a
09:40 V zájmu našich dětí:
11:30
Tescoma
s
chutí
13.35 - Věříš si?
s Novou
kejklíři
Příběh Julie Poseyové 14.00 - Záhady Toma Wizarda 11:40 Můj přítel Monk (10)
08:35 Stefanie VII (42)
14.30 - Bludiště
11:30 Tescoma s chutí
12:35 Superman II (7)
09:40 Jane Doe: Těžký pád
14.15 - Věda je detektivka
15.05 - Toulavá kamera
11:40 Můj přítel Monk (9)
13:35 Co mám na tobě
11:25 Tescoma s chutí
14.40 - Tykadlo
12:35 Superman II (6)
15.35 - Kvarteto
ráda II (6)
11:35 Můj přítel Monk (11)
15.00 - Chcete mě?
13:35 Co mám na tobě
16.05 - Prizma
14:05 Hvězdná brána:
12:35 Superman II (8)
15.15 - Svět za 50 let (1/3)
ráda II (5)
Atlantida II (2)
16.25 - Kus dřeva ze stromu
13:35 Co mám na tobě
16.10 - Jak přežít (7/13)
14:05 Hvězdná brána:
15:05 Kobra 11 VI (17)
16.45 - Vášeň sběratelská
ráda II (7)
Atlantida II (1)
16:00 Námořní vyšetřovací
16.25 - O vědě a vědcích
16.55 - Turecko 14:05 Hvězdná brána:
15:00 Kobra 11 VI (16)
služba
IV
(5)
16.45 - Jeden společný svět
brána Orientu (12/13)
Atlantida II (3)
16:00 Námořní vyšetřovací 17.05 - Diagnóza
17:00 Odpolední Televizní 17.20 - Ptáčata aneb Nejsme
15:00 Kobra 11 VI (18)
služba IV (4)
noviny
16:05 Námořní vyšetřovací
žádná béčka (4/16)
17.20 - PORT
17:00 Odpolední Televizní
17:30 Dr. House II (14)
služba IV (6)
17.55 - Nezapomínání
17.50 - Přidej se
noviny
18:30 Ulice (1849)
17:00 Odpolední Televizní
18.55 - Zprávy v českém
18.05
Nedej
se
17:30 Dr. House II (13)
19:30 Televizní noviny
noviny
znakovém jazyce
18.30 - Hledám práci
18:30 Ulice (1848)
20:00 Ordinace v růžové
17:30 Dr. House II (15)
19.05 - Medúza
18.55 - Zprávy v českém
19:30 Televizní noviny
zahradě 2 (217)
18:30 Ulice (1850)
19.45 - Počesku
20:00 Dokonalý svět (6)
znakovém jazyce
21:20 Kriminálka
19:30 Televizní noviny
20.00
Historie.cs
21:20 Dr. House VI (11)
Miami VII (14)
19.05 - Musicblok
20:00 Princ a já:
20.55
Banánové
děti
22:15 Život na vlásku (2)
22:15 Stahovák
Sloní dobrodružství
19.30 - Adult English Zone
22.00 - 4 měsíce,
22:50 Past
22:00 Glimmer Man
20.00 - Ta naše povaha česká 22:55 Policajt v Beverly Hills
3 týdny a 2 dny
01:05 Smallville VII (16)
23:55 Cizinka s mou tváří
20.25 - Královna Alžběta (2/2) 00:55 Smallville VII (17)
23.50 - Evropský manuál
01:50 Novashopping
01:35 Novashopping
01:40 Novashopping
22.15
Dokumentární
klub
00.10 - Posezení
02:10 Mr.GS
02:00 Stahovák
02:00 112
23.45
Exil
s Janem Burianem
02:45 Tabu
02:25 Tabu
02:30 Rady ptáka Loskutáka
01.25 - Partnerské ladění
00.35 - Krátká dlouhá cesta
03:10 Zlatíčka
03:30 Áčko
03:05 Zlatíčka
02.05 - Politické spektrum
04:35 Dva z Queensu IX
02.00 - Q
04:40 Dva z Queensu IX
04:40 Dva z Queensu IX
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping

Støeda

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Postel s nebesy (1/4)
10.05 - Lenka
11.15 - O poklad
Anežky České
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová II (11/27)
14.15 - Dotek anděla (33/35)
15.05 - Partnerské ladění
15.50 - Čarodějnice školou
povinné (14/26)
16.15 - Tak to vidím já
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:
Kobylka révová
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 - Míťa
21.55 - Na stopě
22.20 - Milenky (5/6)
23.10 - Losování Sportky
a Šance
23.15 - Byl to můj bratr (2/2)
00.55 - Losování Šťastných
05.00 - Objektiv
deset a Šance milion
05.30 - Správy STV 01.00 - Doktorka
06.00 - Franklin
Quinnová II (11/27)
06.20 - Finley
01.45 - Přísně tajné
požární
vraždy (30/42)
autíčko (6/39) 02.05 - Československý
06.45 - Záhady Toma Wizarda
filmový týdeník
02.15 - Krotitelé
07.00 - Kluci v akci
dluhů III. (4/16)
07.20 - Angličtina pro nejmenší
02.45 - Architektura
07.35 - ETV 1 (1/6)
interiérů (3/6)
07.40 - Příběhy z přírody
03.35 - Klíč
07.50 - Opera nás baví
04.00 - Ta naše povaha česká
08.10 - Tančící skály (5/16)
04.30 - Události v regionech
08.30 - Panorama

06:15
-Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (21)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace II (22)
08:55- M*A*S*H (40)
09:25- Knight Rider III (10)
10:30- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk II (8)
12:35- M*A*S*H (41)
13:10- Will & Grace II (23)
13:40- Closer IV (3)
14:40- JAG VIII (3)
15:30- Big Ben III (9)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Nikdo není dokonalý
21:20- Na nože!
22:25- Jak chutná úspěch
22:30- Myšlenky zločince IV
23:30- Na doživotí II (4)
00:30- Kriminálka Kolín IV
01:25- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (39)
04:35- Svět 2010
05:05- Miláčci
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09.10 - Kosmopolis - Speciál
09.40 - Mýty a fakta historie:
Válečníci (5/6)
10.35 - Vzkaz Oty Ulče
05:00
10.55 - 168 hodin
Novashopping
11.35 - AZ-kvíz
Snídaně s Novou
12.00 - Bydlení je hra
Stefanie VII (39)
12.25 - Černé ovce
Svatební války
12.40 - Hřiště 7
Tescoma s chutí
14.50 - Náš venkov
Můj přítel Monk (8)
15.10 - Filmy
Superman II (5)
z Václaváku (1/13)
Co mám na tobě
15.30 - Svět zázraků:
ráda II (4)
Nemocnice
Hvězdná brána:
16.05 - Architektura interiérů
Atlantida (20)
Kobra 11 VI (15)
16.50 - Potomci slavných
Námořní vyšetřovací
17.20 - Vítejte v Tate galerii
služba IV (3)
17.25 - Řeka v proudu času
Odpolední Televizní
18.00 - Klíč
noviny
18.30 - Babylon
Dr. House II (12)
18.55 - Zprávy v českém
Ulice (1847)
znakovém jazyce
Televizní noviny
19.05 - Game Page
Ordinace v růžové
19.30 - Learning English
zahradě 2 (216)
with Ozmo (10/13)
Kriminálka
20.00 - Kramerová versus
Miami VII (13)
Kramer
112
Zákon a pořádek: Útvar 21.45 - Vizionář televize
Jaroslav Šafránek
pro zvláštní oběti IX (17)
22.15 - Kontexty
Připoutejte se, prosím!
23.10 - Evropský manuál
Smallville VII (15)
23.30 - Q
Novashopping
00.00 - Takové milování
Rady ptáka Loskutáka
01.50 - Retro
Ptákoviny
02.15 - Po stopách
Dva z Queensu VIII
02.30 - Dobré ráno
Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Postavy v krajině
10.45 - Z Divadélka pod věží
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.20 - Dotek anděla (32/35)
15.05 - Kostičky
15.15 - Zábavná škola
15.30 - Věda je detektivka
15.55 - Tykadlo
16.10 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat se vrací (10/12)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Speciální
jednotky v akci (2/4)
20.50 - Tak neváhej a toč!
21.15 - Deník doktorky (6/16)
22.00 - Krotitelé dluhů III. (4/16)
22.30 - Petrolejářky
00.05 - EXPOminuty 2010
00.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.20 - Doktorka
Quinnová II (10/27)
01.05 - Divadlo žije!
01.35 - Terra musica
02.00 - Chcete mě?
02.15 - Mizející místa
domova (11/13)
02.35 - Blues ze Staré Pekárny
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti
z regionů Brno
04.05 - Zajímavosti
z regionů Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý

05.00 - Jak přežít
05.15 - Vítejte v Tate
galerii (3/15)
05.20 - Krásy evropského
pobřeží
05.30 - Správy STV
06.00 - Franklin (9/52)
06.20 - Finley požární autíčko
06.45 - Děti točí hrdiny (5/16)
07.00 - Hodinový manžel
07.25 - Kus dřeva ze stromu
07.45 - Vášeň sběratelská
08.00 - Turecko
08.20 - Počesku
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Na plovárně
10.00 - Neznámí hrdinové
10.30 - Vizionář televize
10.55 - Kuchařská pohotovost
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká
13.10 - Medúza
13.50 - Šikulové
14.05 - Čarodějnice školou
povinné (14/26)
14.40 - Sportovci světa
15.35 - Království divočiny
16.05 - Alchymie bytí
16.30 - Rodina a já
16.50 - Sucho
17.10 - Bohové a hrdinové
antických mýtů
17.25 - Historické
minipříběhy a kuriozity
17.40 - Chcete mě?
17.55 - City Folk 2010 18.25 – Kosmopolis - Speciál
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Hledám práci
19.30 - Auto Moto Styl
20.00 - Zázračná planeta
20.55 - Ptáčata aneb Nejsme
žádná béčka (5/16)
21.20 - ČT Live - Alphaville
22.15 - Bigbít (37/42)
23.15 - Malá Velká Británie
23.40 - Gorodok
00.05 - Nohama na zemi,
hlavou ke hvězdám
01.05 - Posezení s ....
01.35 - Krotitelé dluhů
02.00 - Na cestě po Šariši
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier IX (24)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace III (1)
08:55- M*A*S*H (43)
09:25- Knight Rider III (13)
10:30- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk II
12:35- M*A*S*H (44)
13:05- Will & Grace III (2)
13:35- Closer IV (6)
14:35- JAG VIII (6)
15:30- Big Ben III (12)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- Skečbar
21:50- Show Jana Krause
22:55- Protiúder
01:10- Čelisti 3
03:00- Volejte Věštce
04:45- Na čem záleží (43)
05:10- S Italem v kuchyni
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06:30 Bolek
a Lolek (70)
06:40 Liga
Špačků II (9)
07:10 Co nového
Scooby-Doo? (5)
07:35 Na výpravě
s Jeffem Corwinem
08:30 Občanské judo
08:55 Judo sonduje
09:10 Rady ptáka
Loskutáka
10:05 Okruh
12:00 Volejte Novu
12:30 Vrah skrývá tvář
14:35 Smrtící exploze
16:30 Četník
v New Yorku
18:30 Koření
19:30 Televizní noviny
20:00 Talentmania
22:45 Domino
01:10 Novashopping
01:30 Dotyk růžové
03:00 Volejte Novu
04:05 Dva z Queensu IX
04:30 Novashopping

06:00
Pirátova
rodinka (38)

05.00 - Sama doma
06.00 - Zpívánky
06.05 - Raníček
s Dádou
06.20 - Šikulové
06.35 - Sezame, pojď si hrát
07.00 - Garfield a přátelé II
07.25 - U nás na farmě
07.40 - Záhady starověkého
Říma (4/20)
08.05 - Princezna Slunce
09.20 - Ovečka Shaun II
09.30 - Zprávičky
09.45 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Kdo dřív umře,
je déle mrtvý
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.00 - Chcete je?
13.10 - Malá farma
13.40 - Bez roucha
15.25 - Cranford (5/5)
16.20 - Profesionálové
17.15 - Terezu bych kvůli
žádné holce neopustil
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 - Legendární dvojice
21.00 - Energy Globe Award
22.35 - Hranice šílenství
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - 13. komnata Gustava
Bubníka
00.35 - Pošta pro tebe
01.30 - Všechnopárty
02.10 - Folklorika
02.35 - Na cestě po Šariši
03.00 - Poutní místa (17/17)
03.20 - Kuchařská
pohotovost
03.45 - Studio B
04.20 - Blues
ze Staré Pekárny

Sobota

05.00 - Alchymie
bytí
05.30 - Potomci
slavných
06.00 - Kus dřeva ze stromu
06.20 - Správy STV
06.40 - Řeka v proudu času
07.10 - O vědě a vědcích
07.30 - Diagnóza
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta:
Život (5/10)
09.25 - Náš venkov
09.45 - Folklorika
10.10 - Za vesnickými
muzikanty
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Banánové děti
12.00 - Game Page
12.25 - Medúza
13.05 - Simpsonovi XX
13.25 - Sabotáž
13.55 - Jistě, pane ministře
14.30 - Ladí neladí
15.25 - Film o seriálu
Kriminálka Staré
Město
15.45 - Království divočiny:
16.15 - Poutní místa (17/17)
16.35 - Bohové a proroci
17.05 - Úsměvy
Karla Heřmánka
17.45 - S profesorem
Františkem Dvořákem
18.00 - Mizející místa
domova (12/13)
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina VII (9/9)
19.30 - Malá farma
20.00 - Zahradní slavnost
21.35 - Divadlo žije!
22.05 - Jindřich Štyrský Mým očím nutno
23.05 - Česká soda
23.20 - ČT Live - Alphaville
00.15 - Originální pražský
synkopický
01.05 - Divoké palmy (3/5)
01.55 - Chinaski Live
02.35 - Hudební vizitka
03.05 - Orchestra Jazz
03.35 - Smím prosit? (5/8)
04.00 - Banánové rybičky
04.30 - Grotesky

06:10- Winx
Club (25)
06:35- Pokémon:
Diamant
a perla XI (38)
07:05- Frasier X (1)
07:35- M*A*S*H (45)
08:05- Autosalon
09:15- Knight Rider
- Legenda se vrací (12)
10:15- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT
12:25- Pán prstenů:
Dvě věže
16:05- Julie
Lescautová IV (6)
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (3)
20:00- Piráti z Karibiku:
Prokletí
Černé perly
23:05- Zbouchnutá
01:35- Loupení jehňátek
03:15- Volejte Věštce
05:00- Miláčci
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23:15- Pravda zabíjí
01:45- Hnutí mysli (2)
02:35- Volejte Věštce
04:20- Hitlerovi bodyguardi
05:05- S Italem v kuchyni

22:15- ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT
PRVNÍ ROZHODNUTÍ

06:10- Párty
s kuchařem
06:40- Winx Club (26)
07:05- Pokémon
07:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Přátelé III (3)
08:15- Hitlerovi bodyguardi
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (46)
10:25- M*A*S*H (47)
11:00- Partie
12:00- Receptář prima nápadů
13:10- Zločiny v zahradách I
14:15- Sextánka
15:55- Vraždy v Midsomeru
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (4)
20:00- ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT
PRVNÍ SEMIFINÁLE
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05.00 - Retro
05.25 - Bohové
a proroci
05.50 - Ostravské
dny 2007
06.10 - Hudební setkání
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk 2010
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Ladí neladí
09.45 - Svět umění: Životopisy
10.35 - Chcete je?
10.40 - Čtenářský deník...
10.55 - Knižní svět
11.10 - Tančící skály (6/16)
11.30 - Film 2010
12.00 - Zlatá panna
13.10 - 100 + 1 princezna
14.10 - Jak (se) dobře
digitálně naladit
14.15 - Pátrání po
mimozemských
civilizacích (2/2)
05:30 Pirátova 15.10 - O žralocích a lidech
rodinka 16.05 - Mýty a fakta historie:
06:00 Senzační
Válečníci (6/6)
Spiderman (5)
17.00 - Kamera na cestách:
06:25 Bolek a Lolek (71)
Nová Evropa
06:40 Baby Looney
očima
Tunes (30)
Michaela Palina
07:05 Co nového
17.55 - Cesty víry:
Scooby-Doo? (6)
Hubertův cech
07:30 Velká cena Japonska
18.15 - Křesťanský magazín
10:10 Skippy (6)
18.35 - Kultura.cz
10:40 Třetí skoba
19.00 - Jistě, pane ministře
pro Kocoura
19.30 - Simpsonovi XX
12:10 Hledá se chůva
20.00 - Plevel v české krajině
14:00 Jak svět přichází
20.30 - Zpátky pod došky
o básníky
21.25 - Milióny tun odpadů
16:00 National Hockey
22.00 - Na plovárně
League
s Georgem Dukem
18:55 Občanské judo
22.25 - Vzkaz Oldřicha
19:20 Judo sonduje
Stránského
19:30 Televizní noviny
22.45 - Bavorák
20:00 Talentmania
00.35 - Jindřich Štyrský
22:45 Střepiny
- Mým očím nutno
23:10 Hon na orla:
01.30 - Česká soda
Bod dopadu
01.45 - Legendární dvojice
00:55 Novashopping
02.40 - Svět umění: Životopisy
01:15 Hledá se chůva
03.25 - Kamera na cestách:
02:40 Zlatíčka
Nová Evropa
04:40 Dva z Queensu IX
04.20 - Krásný ztráty
05:00 Novashopping

05.00 - Tančící skály
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Návštěva v ZOO
06.05 - Trojčátka (24/26)
06.30 - Už nám byly tři
06.40 - Německé pohádky
06.50 - U nás na farmě (21/26)
07.05 - Raníček s Dádou
07.20 - Bert a Ernie (1,2/26)
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
10.55 - F. L. Věk (3/13)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Film o seriálu Vyprávěj
13.20 - 120. Velká pardubická
České pojišťovny
16.00 - Kaleidoskop
16.25 - Smím prosit (6/8)
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo
17.15 - Pravěk útočí (7/13)
18.05 - Návštěvníci (8/15)
18.35 - Na cestě za Carou
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 - Grandhotel
21.35 - EXPOminuty 2010
21.45 - 168 hodin
22.15 - Wallander II. (3/3)
23.45 - Losování
Sportky a Šance
23.50 - Hotel Babylon II (2/8)
00.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.50 - Všechnopárty
01.30 - Úsměvy
Karla Heřmánka
02.10 - Čétéčko
02.30 - Babylon
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
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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

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV. Pá
+ so DISCO 80“ – 90“.
Vstup free. www.clubzatisi.cz
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna LAZARIÁNSKÉHO SERVISU oznamuje změnu
sídla z ul. Lidická 86, PV na HACAROVA 2, PV - zabezpečuje
pro tělesně postižené občany a
seniory zapůjčení pomůcek:
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, pevná a pojízdná WC
křesla, pevná a pojízdná chodítka,
sedačky do vany, francouzské hole. Půjčování zajištěno po telefonické domluvě: pí. V. Zapletalová
776 054 299.
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 přijímá a podrobné informace 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 – Výšovice

u PV. Sobota 16.10.2010 od
17.00 do 02.00 hod.
SABATHORY, MACERACE,
DISSOLUTION, WIZARD INFERNAL, DEEP THROAT, CATATOMB, CORONACH, BELZEPHER, ARO, OLD THRASH
TITANS.
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
Program MC Cipísek
Podzimní burza oblečení a obuvi
4.10. - 7.10. v MC Dvořákova
5.10. - 8.30 - 16.30 hod. prodej
zboží (výhodný nákup pro rodiče
s dětmi do 6 let), MC sídl Svobody je 4 . - 6.10. uzavřeno
Kurz předporodní přípravy - odpolední kurz pro nastávající rodiče od 12.10.
Kreativní večer pro dospělé závěsný mobil z plsněné vlny
13.10.
Kurz efektivního rodičovství - sobotní kurz o výchově a komuni-

KUPÓN č. 39
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

kaci v rodině od 27.11.
Angličtina pro maminky s hlídáním dětí - zahájení koncem října
Přihlášky a informace na tyto aktivity už nyní v MC nebo e-mailem: 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 live-diashow 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, Pernštýnské nám. 8
(zámek), tel.: 582 329 723.
Výstava obrazů RNDr. Jitky
BRŮNOVÉ – LACHMANN –
SVĚTLO NESE INFORMACI,
v Galerii S, SOU obchodní, Ed.
Husserla 1, PV. Výstava potrvá
do konce října.
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.

AQUA ZUMBA – každý čtvrtek
od 16.00 – 17.00 hod. v Městských lázních, zahájení 7. října Fit klub Linie, tel.: 608 881 704.

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.

Hanácký Auto-moto-veterán
klub v AČR Prostějov pořádá v
sobotu 9. října 2010 BURZU historických vozidel a náhradních
dílů. Prostějov – Držovice (parkoviště Tesco) od 7.00 hod.. Tel.:
777 085 223, 602 824 254., www.
veteranklubprostejov.elist.cz

„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
6.10. středa - od 9.00 hod. Kurz
anglického jazyka
7.10. čtvrtek - od 8.00 do 12.00
hod. Tvoření z keramické hlíny
7.10. čtvrtek - od 11.00 do 16.00
hod. Zájmový klub
8.10. pátek - od 7.00 do 8.00 hod.
Relaxační plavání
Český svaz ochránců přírody –
Ekocentrum Iris:
Pátek – neděle 8. – 10. října
Víkendový workshop o vodě –
Kovárna Ekocentra Iris, biokoridor Hloučela.
Sobota 9. října od 14.00 Den
zvířat na Hloučele – čištění ptačích budek. Sraz u Abrahámka.
Klub Diochi PV zve srdečně na
pokračování úspěšné přednášky 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!

Centrum sociálních služeb Prostějov, Lidická 86, Vás srdečně
zve na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ, který se uskuteční dne
6.10.2010 od 9.00 do 16.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
SOUNDS OF THE GRAVE
2010/III. V pátek 8. 10. 2010 vystoupí od 20.00 v prostějovském
klubu Apollo 13 tyto skupiny:
FROM BEYOND /Prostějov,
brutal doom/, DISCORDANT
/Krnov, progressive death/, NO
FUTURE /Prostějov, metal/, BE
FADING FAST /Nový Jičín, death/ a MOONFOG /SK, Povážská Bystrica, brutal death/.
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
si Vás dovoluje pozvat na ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ: setkání
zaměstnavatelů a zrakově postižených zájemců o práci, který se
uskuteční 19. října 2010 od 9:00
do 13:00 hod. na regionálním pracovišti TyfloCentra v Prostějově
(ul. Budovcova 6).
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Svatoplukova 15, Prostějov - vve všechny osoby se sluchovým postižením na akci pod
názvem „ODPOLEDNE SLUCHOVÉ TECHNIKY“, která se
koná dne 7. 10. 2010 ve 14.30
hodin, v místnostech SNN, Svatoplukova 15, Prostějov, I. po-

Správná odpověď z č. 37: Na snímku je budova na ulici Svatoplukova č.19, PV. Vylosovaným výhercem
se stávají manž. Balákovi, Žeranovská 21, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 12. října 2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 18.
října 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV,
WOLKEROVA 37, TEL: 582 346 300

schodí. Přednáška bude zaměřena na sluchadla a kompenzační
pomůcky pro sluchově postižené.
Také je možnost seřízení vašeho
sluchadla, drobné úpravy a další.
TANEČNÍ KLUB JIŘÍHO
ŠINDLERA POŘÁDÁ – pro
příznivce společenského tance
„PŘEDVOLEBNÍ TANEČNÍ
GULÁŠ“, Dům služeb, Olomoucká ul. Sobota 9. října 2010
od 19.00 hod. Vstupné dobrovolné určené pro dobročinné účely.
DOMOVNÍ SPRÁVA
PROSTĚJOV, s.r.o
- ZIMNÍ STADION
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
ÚTERÝ 5.10.
10:00 - 11:30
Bruslení pro školy a veřejnost
vstupné 10 Kč/osoba
PÁTEK 8.10.
10:00 - 11:30
Bruslení pro školy a veřejnost
vstupné 10 Kč/osoba
SOBOTA 9.10.
10:30 - 12:30
CENÍK VSTUPNÉHO
Dospělí 2 hod. - 35 Kč.
Děti do 15 let 2 hod. - 30 Kč.
Doprovod - 10 Kč.
VEŘEJNÁ SBÍRKA TYFLOCENTRA OLOMOUC "POMÁHÁME NEVIDOMÝM".
POMŮŽETE I VY? Odešlete
prosím dárcovskou SMS ve tvaru
DMS BILEDNY na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč,
TyfloCentrum obdrží 27 Kč. Děkujeme! www.tyflocentrum-ol.cz
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Kino Metro 70
Pondělí 4. října:
17.30 Kajínek BIO KORUNA
Český akční thriller
20.00 Kájínek
Úterý 5. října:
17.30 Kajínek
20.00 Kajínek
Středa 6. října:
17.30 Kajínek
20.00 Kajínek
Čtvrtek 7. října:
17.30 Kajínek
20.00 The Expedables:
Postradatelní
Americký akční film
Pátek 8. října:
17.30 Kajínek
20.00 The Expedables:
Postradatelní
22.15 The Expedables:
Postradatelní
Sobota 9. října:
17.30 Kajínek
20.00 The Expedables:
Postradatelní
22.15 The Expedables:
Postradatelní
Neděle 10. října:
17.30 Kajínek
20.00 The Expedables:
Postradatelní

kinoklub
DUHA
Kinoklub
DUHA
Úterý 5. října:
20.00 Český mír
Sobota 9. října:
17.30 Muži co zírají na kozy
Americká černá komedie
20.00 Muži co zírají na kozy

Pozvánka na charitativní akci
„Tancem pro Afriku“, která se koná dne 6.10.2010 v 19 hodin v
přednáškovém sále Národního
domu v Prostějově. Taneční studio Aysun a taneční škola Pirouette svým tanečním vystoupením
podpoří projekt Junáka a Člověka
v tísni s názvem Postavme školu
v Africe. Jedná se již o 2. ročník
této akce (první ročník byl dle diváckých ohlasů velice úspěšný).

Kino
Konice
Kino
Konice

Městské
divadlo
Městské
divadlo

Kulturní
klubklub
DUHADUHA
Kulturní

Úterý 5. října:
15.30 AUSTRÁLIE KŘÍŽEM
KRÁŽEM
LEOŠ ŠIMÁNEK
Velkoplošná panoramatická Live –Diashow
19.30 AUSTRÁLIE KŘÍŽEM
KRÁŽEM
Čtvrtek 7. října:
19.00 MARIE ROTTROVÁ
Se skupinou NEŘEŽ
Pátek 8. října:
19.00 HAROLD A MAUDE
Slovácké divadlo
Uherské Hradiště
Neděle 10. října:
DEN PRO IZRAEL
Pořádá město Prostějov

Čtvrtek 9. října:
9.20 a 10.30 Vítání nových občánků města Prostějova
Obřadní síň radnice
Pátek 8. října:
20.00 Taneční večer
K tanci hrají manželé
Vykoukalovi

Simetrix
Simetrix
Pátek 8. října:
DJ Mirek Karásek (rádio Haná)
Sobota 9. října:
DJ Martty (Martin Čapka)

Středa 6. října:
13.00 12 ÚKOLŮ
PRO ASTERIXE
Dobrodružný, animovaný
Pátek 8. října:
18.00 SHREK: KONEC
A ZVONEC
Animovaný USA

Divadlo
Divadlo
PointPoint
Pátek 8. října:
19.00 FINDING AMERICA:
Gangsteři z našeho oddílu
Repríza úspěšného filmu,
který vznikl na letním Filmovém
táboře v Sobotíně 2010.
Apollo
13
Apollo
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Pátek 8. října:
20.00 Sounds of the Grave
2010/III
Sobota 9. října:
22.00 SUMMER IN DA HOUSE

Berani - 21.3.-20.4. Nebojte se jít do nových projektů, ale musí to
všechno vypadat na lepší zisk, který to s jistotou přinese. Především o víkendu se ukáže váš způsob přesvědčování druhých lidí.
Býci - 21.4.-21.5. Nesnažte se při vyřizování svých restů lhát, to
by vám mohlo ještě více uškodit. Pokud kápnete božskou, může
se vám dostat velmi účinné pomoci. O víkendu si dopřejte klid.
Blíženci - 22.5.-21.6. Na začátku týdne dokážete přesvědčit své
blízké, že by s vámi mohli spolupracovat, nebo vám alespoň finančně vypomoci. Dokážete se dohodnout se všemi, ale pozor na
krizovou středu.
Raci - 22.6.-22.7. Tento týden budete nejšťastnější někdy ve středu a ve čtvrtek, ucítíte závan svobody v pracovní činnosti a v sobě
konečně najdete harmonické myšlení. Nenechejte se ovlivnit svou
tvrdohlavostí.
Lvi - 23.7.-23.8. Ve vašem případě stále přetrvává zvýšená možnost k seznámení, nejen u nezadaných. Pozor na taktizování,
které může přijít jako důsledek toho, že se cítíte být v pasti.
Panny - 24.8.-23.9. Pokud dáte doma rozhodující slovo partnerovi, tak jistě můžete získat, jen s vaším sebevědomím to může trochu otřást. Není to však negativní záležitost, budete mít šanci k poznání.
Váhy - 24.9.-23.10. Najdete si otevřenější přístup k partnerovi a
přátelům, ale nezapomínejte se dopředu ozvat tak, abyste byli u
nich vítanou návštěvou i během pracovního týdne. Radost vám
udělají i děti.
Štíři - 24.10.-22.11. Pokud jste se naučili lépe jednat s kolegy,
hodně toho dokážete udělat i nadále, nesnažte se mít všechen zisk
jen pro sebe, chtějte se podělit. Uvidíte, že se vám to určitě vrátí.
Střelci - 23.11.-21.12. Možná budete toužit po projevení lásky, vaše spontánnost potěší nejednoho partnera. Pak se ukáže vaše
schopnost ocenit fakt, jak lidé dokážou komunikovat se svými
blízkými.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Finanční úspěchy trvají. Nemusíte se
obávat ani nepříjemností v zaměstnání. Největší přízeň čekejte v
oblasti osobních vztahů, a to s partnerem, s dětmi i rodiči. Zvýšené
šance jsou pro nezadané.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Tento týden na vás působí dojmem velkého
spěchu a stresu, vy však máte rádi klid a pomalé jednání. Stále vám
chybí schopnost přizpůsobovat se nové organizaci firmy nebo úřadu.
Ryby - 20.2.-20.3. V pátek dokážete lépe působit na své děti i partnera a dokázat jim, jak je máte rádi. O víkendu vás čeká hodně
práce ve své domácnosti, ale vaše aktivity i při úpravě chaty se vyplatí.

4. října 2010

Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz

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

perlička týdne

JESTŘÁBI
ŘÁ
Á NEMĚLI ŠANCI!
Hokejisté
prohrávali svůj
duel s Bobry už
před zápasem...
Strana 17

MENU

!
e
n
d
ý
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TRHÁK

box

BC DTJ ŠOKOVAL
Boxeři jsou po
senzační výhře
v LAUFU!
Strana 25

TENISOVÉ SPOJENÍ: NOVÁK KOUČUJE LOJDU!
Bývalý pátý
hráč světa začal
spolupracovat
s vyhasínajícím
talentem

PROSTĚJOV - TAK TA ZPRÁVA PŘEKVAPUJE. STÁLE JEŠTĚ VELKÁ NADĚJE ČESKÉHO TENISU DUŠAN
LOJDA ZAČAL V MINULÝCH TÝDNECH NEČEKANĚ SPOLUPRACOVAT S JIŘÍM NOVÁKEM! OBA ČLENOVÉ
TK AGROFERT, KTEŘÍ ŽIJÍ V PROSTĚJOVĚ, SE TOM DOMLUVILI V OBDOBÍ KOLEM NEDÁVNÉHO
GRANDSLAMOVÉHO PODNIKU US OPEN. PŘED OSMI LETY PÁTÝ HRÁČ SVĚTA A VÍTĚZ SEDMI TURNAJŮ ATP
J. NOVÁK VŠAK NEBUDE PŘÍMÝM OSOBNÍM TRENÉREM DVAADVACETILETÉHO TENISTY, SPÍŠE TAKOVÝM
PORADCEM A RYZE „PROSTĚJOVSKÝM KOUČEM“. „DOHODLI JSME SE, ŽE POKUD BUDU V PROSTĚJOVĚ,
BUDEME SPOLEČNĚ TRÉNOVAT A POMŮŽU MU I NĚJAKOU TOU RADOU. PO TURNAJÍCH S NÍM VŠAK JEZDIT
NEBUDU,“ PROZRADIL EXKLUZIVNĚ VEČERNÍKU JIŘÍ NOVÁK, JAK BUDE JEJICH TENISOVÉ PARTNERSTVÍ
SKUTEČNĚ VYPADAT. „JE TO SPÍŠE TAKOVÁ KAMARÁDSKÁ VÝPOMOC,“ DODAL SEMIFINALISTA AUSTRALIAN
OPEN Z ROKU 2002, KTERÝ PO SKONČENÍ PROFESIONÁLNÍ KARIÉRY VYMĚNIL RAKETU ZA FOTBALOVÉ
KOPAČKY A V DNEŠNÍCH PĚTATŘICETI LETECH OBLÉKÁ DRES REZERVNÍHO TÝMU TJ HANÁ PROSTĚJOV.
„HLAVNĚ Z RODINNÝCH DŮVODŮ SE VŠAK NEMŮŽU A ANI NECHCI S NIKÝM DOMLUVIT NA JAKÉKOLIV UŽŠÍ
SPOLUPRÁCI. DUŠANOVI BYCH ALE RÁD POMOHL CO NEJVÍCE, TALENT V NĚM POŘÁD JE,“ UVEDL DÁLE
NOVÁK, KTERÝ BUDE PRO LOJDU, JEMUŽ MOMENTÁLNĚ PATŘÍ 176. PŘÍČKA ŽEBŘÍČKU ATP,, URČITĚ TÍM
NEJLEPŠÍM RÁDCEM.
-pkvíce
čtěte
na straně 22
Více
najdete

na straně

basketbal

SKVĚLÝ START!

Prostějovští Orli
jsou jednou nohou
v EuroChallenge
p
Cupu
Strana 28
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BASKETBALOVÍ PŘÍZNIVCI, POZOR! Začíná basketbalová

a volejbalová jízda!

PROSTĚJOVSKÝ
Ě
Ý Večerník ve spolupráci s BK PROSTĚJOV
Ě
a marketingovou společností TK PLUS
přichází na startu nové sezóny s dárkem pro všechny basketbalové příznivce, který pro váa připravuje naše sportovní redakce, jež chystá přílohu s originálním názvem „STŘÍBRNÍ ORLI CHTĚJÍ ATAKOVAT
TRŮN“,kterávyjdejakosoučástnašehotýdeníku!Atoužzatýden,tj.vpondělí11.října2010!!Nezapomeňte
si tak zajistit již příští číslo prostějovského večerníku, které vám přinese dokonale mapující servis basketbalového dění.
Speciál bude věnován jak právě se rozbíhajícímu ročníku 2010/2011 a s ním souvisejícímu kompletnímu servisu,
tak své místečko ještě dostane malé ohlédnutí za úspěšnou minulou sezonou, která měla na tuzemské scéně stříbrnou
tečku. Přílohu najdete v rámci klasického vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku už příští týden, tj. v PONDĚLÍ
11. ŘÍJNA 2010. A zaměřena bude nejen na „A“-mužstvo, ale svůj prostor dostanou také mládežnické výběry BK
Prostějov.Vězte tedy, že se máte skutečně na co těšit! CHYSTÁME PROVÁS HNED DVACETSTRAN NAVÍC
O BASKETBALU!

S E D
M
I

BONMO T
„I KDYBYCHOM LIGU

MISTRYŇ VYHRÁLI TŘIKRÁT
PO SOBĚ, PRO
NASAZENÍ DO
ZÁKLADNÍ SKUPINY NÁM TO STAČIT
NEBUDE...“

Z basketbalového soudku vám chystáme
přednést následující menu:
* exkluzivní rozhovory s předsedou Správní rady BK Prostějov Milanem Matzenauerem,
generálním manažerem Petrem Fridrichem, trenérem „A“-týmu Peterem Bálintem,
kapitánem Jaroslavem Prášilem, ale i předsezónním úlovkem z české reprezentace Davidem Markem
či dalším reprezentantem, tentokrát země „javorového listu“, Kanaďanem Kylem Landrym
* přineseme i další ohlasy z hráčské šatny
* představíme vám kompletní kádr včetně realizačního týmu a členů vedení klubu včetně kompletní
fotogalerie
* seznámíme vás s novinkami, které nadcházející sezóna přinese
* chybět nebude kompletní rozlosování Mattonii NBL či poháru EuroChallenge
* komentáře expertů, dalších osobností, zástupců partnerů i fanoušků
* interview s Ivanem Pospíšilem, členem Správní rady BK, o mládežnické složce oddílu
* okénko k mládežnickým týmům BK Prostějov

PŘEJÍ SI ÚSPĚCH. Trenéři
výkladních skříní prostějovského
volejbalu a basketbalu Miroslav
Čada (na snímku vlevo) a Peter Bálint
si při páteční akci popřáli hodně zdaru.
„Tak ať to přežijeme do konce sezony,“
padlo s úsměvy. Nutno podotknout, že
výstižně...
Foto: Jiří Vojzola

VELKÁ SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE „A“-TÝMU PŘED SEZONOU 2010-2011

BASKETBAL:
KVALIFIKACE O EUROCHALLENGE
BK PROSTĚJOV - HELIOS DOMŽALE
(Slovinsko)
STŘEDA 6. 10. 2010 18:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum-DDM

HÁZENÁ

4

Devětadvacetiletý Jaroslav
Pospíšil si v novém vydání
žebříčku ATP vylepšil o
padesát míst své maximum, díky premiérovému titulu z challengeru v
Trnavě se posunul na 146.
místo ATP a je čtvrtým Čechem a určitě bude patřit
mezi kandidáty na trofej
Nejlepší postup na žebříčku ATP v anketě časopisu
TENIS Zlatý kanár. Na
začátku roku byl na 620.
místě ATP!

ŠAMPION
Š
AMPIO
ON
N

INZERCE

LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - 9. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - HC ZUBR
PŘEROV
SOBOTA 9. 10. 2010 17:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

KAM ZA F

PECHAŘ

KORFBAL:
1. ČESKÁ LIGA
SK RG PROSTĚJOV „B“
KC SPŠS TÁBOR
SOBOTA 9. 10. 2010 12:30 HODIN
Sportovní hala, Kostelec na Hané

více čtěte
na straně

boje na zelených trávnících aneb
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OKRESNÍ LIGY ČSRS 2010/2011
TURNAJE 1. a 4. LIGY MUŽŮ
SOBOTA 9. 10. 2010 8:00 HODIN
Dřevnovice – Husova šk., Prostějov –
Brněnská šk., Prostějov - Vrbátky

LIGA JUNIORŮ - „VÝCHOD“ - 10. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
KOMETA BRNO-ÚVOZ
PÁTEK 5. 10. 2010 18:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

PŘÍPRAVNÁ MEZINÁRODNÍ UTKÁNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO
SOBOTA 9. 10. 2010 20:00 HODIN
NEDĚLE 10. 10. 2010 14:30 HODIN
Hala RG a ZŠ Studentská ulice, Prostějov

KORFBAL:

více čtěte
na straně

Sportovní ředitel VK
Modřanská Prostějov
PETER GOGA na nedávné tiskové konferenci trefně glosoval,
v jaké situaci je český
ženský volejbal v rámci evropského žebříčku, na což momentálně
ambiciózní tým z Hané
doplácí.

NUMERO

LEDNÍ HOKEJ: MALÁ KOPANÁ:

LEDNÍ HOKEJ:

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA MORAVA-JIH - 3. KOLO
O
TJ SOKOL II. PROSTĚJOV
SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SOBOTA 9. 10. 2010 15:00 HODIN
hala ZŠ a RG, Studentská ul.

DENNÍ

HOSPŮDKA KOVÁRNA,
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TBALEM

i-fi
Poděbradovo náměstí 7, Prostějov
internet aRwMA!
A
D
Z
ve společných prostorách s hernou BROADWAY

REZERVACE: tel. 775 414 600
Provozní doba: Po až Čt 9:00 - 24:00 hodin, Pá a So 9:00 - 02:00 hodin, Ne 10:00 - 24:00 hodin

PŘEBOR OL KFS - 10. KOLO
SOKOL URČICE
TJ ZLATÉ HORY
NEDĚLE 10. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 10. KOLO
ORESVO SOKOL PLUMLOV
SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 9. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Plumlově

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 10. KOLO
SK JESENEC
SK SLATINICE
NEDĚLE 10. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál ve Dzbelu

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 10. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SOKOL PROTIVANOV
SOBOTA 9. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál SCM, Za Místním nádr.

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 10. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
FK BÝŠKOVICE/HORNÍ ÚJEZD
SOBOTA 9. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Kostelci na Hané

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 10. KOLO
SOKOL VRAHOVICE
SOKOL PIVÍN
SOBOTA 9. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál ve Vrahovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 10. KOLO
HANÁ NEZAMYSLICE
FK HORNÍ MOŠTĚNICE
SOBOTA 9. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 10. KOLO
SK LIPOVÁ
TATRAN VŠECHOVICE
NEDĚLE 10. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Lipové

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 10. KOLO
SOKOL MOSTKOVICE
SOKOL KONICE „B“
NEDĚLE 10. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Mostkovicích

PŘEBOR OFS-II. tř. PV - 10 KOLO
SOKOL OLŠANY U PROSTĚJOVA
TJ OTINOVES
SOBOTA 9. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Olšanech

III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV - 10. KOLO
TJ SMRŽICE
FC DOBROMILICE
NEDĚLE 10. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál ve Smržicích

IV. tř., sk. „B“ OFS PV - 10. KOLO
FC MORÁVIA DOLOPLAZY
1.SK PROSTĚJOV
NEDĚLE 10. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Doloplazech

MS DIVIZE ŽEN, sk. „C“ - 8. KOLO
JISKRA BRODEK U KONICE
FC BOSKOVICE
SOBOTA 9. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Brodku u Konice

MS DIVIZE ŽEN, sk. „C“ - 8. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOKOL DRNOVICE
NEDĚLE 10. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Kostelci na Hané

Reality

4. října 2010

Kancelář: Poděbradovo nám. 11-12
(budova Komerční banky)
2. patro

16

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Mobil: 777 619 939
Nové byty PV - Drozdovice, 2+kk a 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.
5.500Kč/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

Prodej činžovního domu v Prostějově. 6 bytů
(1x 1+1, 5x2+1) a 2 nedokonč. 2+1 v podkroví.
Lze i prodat po jednotlivých bytech. Info v RK.
Cena: 7 800 000Kč
2,5+1, Sídl. svobody, PV. Dr., 1.patro, alkovna,
lodžie. Nová koupelna, WC, kuchyň. linka!
Cena: 950 000Kč

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

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, 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
1400 Kč/m2
Poz. Domamyslice, 1426m2.
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,

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.

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

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

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

6.000 Kč+en

Byty prodej
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
2+1 OV, Barákova, cihla, po rek.
990tis 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

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

www.jhreality.cz
BYTY–PRONÁJEM:
1+1,Martinákovaul.
Kč5.200,-/měsícvč.inkasa
1+1zařízený,sídl.Svornosti Kč5.300,-/měsícvč.inkasa
1+1,ul.V.Ambrose
Kč5.900,-/měsícvč.inkasa
2+1,Kralicen/H
Kč2.000,-/měsíc+inkaso
2+1,ul.Dr.Mičoly
Kč6.500,-/měsícvč.inkasa
(možnostgaráže)
2+1,Vrahovickául.
Kč4.000,-/měsíc+inkaso
2+1,nám.Spojenců
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Wolkerovaul.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso

Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

S
S
L
L
E
E
V
V
A
A
Prostějov,Domamyslice
Prodejvolněstojícíhodomuskrásnouvzrostlouzahradou.Vel.5+kksgaráží,dílnouaterasou.Veškeréinž.sítě.
Zast.plocha133m2,zahrada828m2.Ihnedknastěhování!
Cena:Kč4.990.000,N
O
V
I
N
K
A
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Prostějov,Dvorskéhoul.
Prodej cihlového bytu 3+1 v osobním vlastnictví, zv.
přízemí,plocha78m2,lodžie,vlplyn.ÚT.
Cena:Kč1.050.000,-

VÝRAZNÁ SLEVA!

Plumlovskápřehrada
Prodej chaty na klidném místě. 1 místnost + obytná
veranda,napozemkustudnakopanáivrtaná.
Zast.plocha32m2,zahrada1.232m2
Cena:Kč390.000,N
O
V
I
N
K
A

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
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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,-

RODINNÉ DOMY, CHATY

Tel.: 606 922 838

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

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

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

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 zahrady 3277m2 se zděnou zahrad.
chatkou, skleníkem, studnou a el. energií v
Dobromilicích.
Cena: dohodou

* 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 !!.
Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* 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 !!

www.reality-domino.cz

MONTOVANÉ CHATY

Ludmírov,okr.Prostějov
Prodej chalupy (bývalé kovárny) velikosti 5+1 před rekonstrukcískrásnýmuzavřenýmdvorem,2stodolami
a udržovanou zahradou u lesa. Zast. plocha 859 m2,
Cena:Kč740.000,zahrada1795m2.
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,Domamyslice
Prodej volně stojícího RD ve velmi atraktivní, klidné
částiměstasgarážíazahradou.Vel.5+kksterasou,krb,
plyn.ÚT,el.podlahovétopení.Ihnedkbydlení.
Zast.plocha202m2,zahrada633m2.
Cena:Kč5.495.000,-

BYTY–PRODEJ:
1+1, Dobrovského ul. – DB, 4. p., 34 m2, lodžie, pl.
okna
Kč630.000,1+1, Brandlova ul. – DB, možný převod do OV, 1.
Kč645.000,patro,32m2,porekonstrukci
2+1,ul.Šárka–DB,možnýpřevoddoOV,75m2,2.
patro,pův.stav
Kč750.000,2+kk,Studentskául.–DB,cihla,55m2,2.p.,výtah
Kč990.000,--SLEVA!
2+1,Šlikovaul.–OV,60m2,2.p.,2balkony
Kč1.090.000,--SLEVA!
3+1, B. Dvorského – OV!, cihla, 78 m2, zv. přízemí,
lodžie,plynÚT
Kč1.050.000,3+1,sídl.E.Beneše–OV,70m2,2.patro,plast.okna,
lodžie
Kč1.250.000,3+1, sídl. Svornosti – OV, cihla, 85 m2, 4. p., lodžie,
plyn.ÚT
Kč1.350.000,--SLEVA!

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.

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

Rubriky, inzerce

Sta
alo se před....
2. 10. 2000
► HC PROSTĚJOV TÁHNE!
V úspěšném vstupu do sezony pokračovali hokejisté
Prostějova. Svěřenci Kamila Přecechtěla nejdříve nešťastně
ztratili zápas na ledě Ústí nad Labem, kde sice vedli 3:1,
ovšem v závěrečných minutách dokázali domácí Severočeši
střetnutí otočit a tentokrát tak Prostějov prohrál gólem
ze samotného závěru 3:4. Tento zápas sledovalo takřka
šest tisíc příznivců! Chuť si „žlutomodrá síla“ spravila
v následném šlágru na domácím ledě, který z hlediště
sledovaly opět čtyři tisícovky diváků, což byl jasný důkaz,
že HC Prostějov táhne doma i venku! Hanáci před skvělou
kulisou zdolali aktuálního lídra soutěže z Opavy 4:3,
přičemž vítěznou branku vstřelil Michal Černý dvaatřicet
vteřin před koncem! O předchozí trefy se postarali Palinek
(dvakrát) a J. Hradecký. V tabulce první ligy zaujali
Prostějovští čtvrté místo a kouč Přecechtěl se nechal slyšet,
že doposud je maximálně šťastný...
► DALŠÍ ZTRÁTA FOTBALISTŮ...
Další porážku si naopak připsali fotbalisté druholigového
SK LeRK Prostějov. Svěřenci trenéra Karla Trnečky padli
tentokrát na domácím trávníku stadionu ve Sportovní ulici,
když nestačili na do té doby trápící se Jihlavu, které podlehli
0:2. LeRKu chyběla v tomto utkání hned šestice hráčů, což
se ukázalo jako příliš velké oslabení. Na hřišti se dokonce
poprvé v kariéře objevil tehdy ještě dorostenec Jiří Liška, v
současné době hráč Liberce. Naopak Radek Drulák mladší
přijel s týmem Jihlavy, jejíž nabídce dal po konci ve Viktorii
Žižkov před návratem do Prostějova přednost. Na Vysočinu
jej zlákal prostějovský kouč Miloslav Machálek, toho času ve
službách právě tamního celku.
► REMÍZU ZACHRÁNIL TŮMA
Pouze bod za remízu vytěžili z dalšího prvoligového utkání
kostelečtí házenkáři. Mužstvo kouče Jiřího Grepla přivítalo na
domácí půdě celek z Brna, který se v závěru střetnutí dostal
do těsného vedení a alespoň nerozhodný výsledek tak musel
zachraňovat až v samém závěru nejlepší hráč zápasu Marek
Tůma. Jeho trefa tři vteřiny před koncem znamenala konečnou
remízu 20:20, což Kostelci na Hané nestačilo na posun z
desáté pozice. Vítězství naopak vydřeli třetiligoví házenkáři
Prostějova, kteří v taktéž nesmírně vyrovnaném duelu, zdolal
Sokol Nové Bránice 23:22.
► RAFTAŘI V EVROPSKÉ ŠPIČCE
Prostějovští raftaři William&Delvin potvrdili své postavení
v seriálu Evropského poháru a i v posledním jeho dílu,
který se jel na kanálu v pražské Tróji, obsadily přední
příčky. Zejména raftařky suverénně ovládly všechny čtyři
závody a definitivně tak stvrdily celkové prvenství v
konečném pořadí. Na jeho čele se objevili také muži, kteří
však o prvenství museli tvrdě bojovat s domácí posádkou
a vzhledem k nejasným kritériím byla jejich první příčka
potvrzena až později.
-pkINZERCE

4. října 2010

TV tipy

perlička týdne
Toto místo patří už po nějaký čas nejrůznějším pikantériím ze zákulisí sportovního prostředí, které se Večerníku podaří vypátrat, zjistit či třeba dostaneme do redakce
vskutku peprný tip... A právě to se přihodilo v uplynulém týdnu, kdy nás jeden z pozorných čtenářů upozornil na veskrze záhadnou skutečnost, když nám na e-mail
zaslal odkaz, podle něhož hokejisté Prostějova prohrávali ve svátečním druholigovém utkání ještě dříve, než vůbec vyjeli na led... Pozornému příznivci touto cestou
ještě jednou děkujeme! A co vy, víte o nějaké perličce? Napište nám na adresu: sport@vecernikpv.cz!

JESTŘÁBI PROHRÁVALI UŽ PŘED ZÁPASEM!
Dali hokejisté Bobrům náskok, nebo šlo o podvrh?
PROSTĚJOV - Tak to snad
ani není možné! Hokejisté
Prostějova v úterý osmadvacátého září ještě nestačili ani vyjet na
ledovou plochu své Víceúčelové
haly a už museli v souboji sedmého kola východní skupiny
druhé ligy proti valašskomeziříčským Bobrům dohánět
jednobrankovou ztrátu! Podle
nejmenovaného internetového
serveru, který se specializuje na
textové přenosy ze sportovních
duelů, totiž Jestřábi prohrávali s
Valašským Meziříčím 0:1 a to i
přesto, že jak dokazuje poznámka o časovém stavu jeho průběhu, zápas ještě ani nezačal...
Jestli úvodní branka padla ještě
v šatně, nebo se jednalo o nějaký technický gól, či se prostě na
tom oba týmy jen tak dohodly v
rámci vyrovnání sil tabulkového
rozdílu (Prostějov figuroval na
čele, naopak Valašské Meziříčí
až v suterénu - pozn.red.), se naší redakci nepodařilo zjistit... V
každém případě se pak nelze ani
až tak moc podivovat, že právě
v tomto duelu svěřenci trenéra
Petra Zachara trochu nečekaně
přišli o svoji dosavadní neporazitelnost v nové sezoně. Škoda...
-pk-

rozhovor týdne

ŽERAVA JEŠTĚ
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Sportovní
redakce
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pro vás připravuje
pravidelnou
nabídku
těch nejžhavějších tipů z
televizních obrazovek všech
česky mluvících kanálů,
která má posloužit k ještě
dokonalejšímu přehledu
všech sportovních nadšenců.
Věříme, že následující přehled
sportovních šlágrů, které
můžete sledovat z pohodlí
vašeho domova, či společně s
kamarády ze sportbaru, oceníte
a pomůže vám nepropásnout
ty vskutku zajímavé události.
-pkFOTBAL
GAMBRINUS LIGA
- 11.kolo
SK Sigma Olomouc
- AC Sparta Praha
PONDĚLÍ 4. 10. 2010
18:00 hodin
BASKETBAL
EUROCHALLENGE
- odveta předkola
BK Prostějov
- Helios Domžale (Slovinsko)
STŘEDA 6. 10. 2010
18:00 hodin
FOTBAL
BARÁŽ
O ME „21“ 2011
Česká republika - Řecko
PÁTEK 8. 10. 2010
15:50 hodin

Podobně jako v minulém vydání, i tentokrát jste na tomto místě měli původně
najít avizovanou 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 vzhledem k blížícím se volbám) jsme však byli nuceni tento
zajímavý rozhovor ještě přesunout. 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 až v pondělí 18. října 2010. Děkujeme
za pochopení.
-pk-

FOTBAL
KVALIFIKACE
ME 2012
Česká republika - Skotsko
PÁTEK 8. 10. 2010
19:45 hodin

Reality
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Reality Kocourek

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
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

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

NOVINKA

RD 5+1, Kralice na Hané
samostatně stojící dřevostavba, nepodsklepený
s podkrovím a garáží, zast.plocha 168 m2, zahrada
Cena: 4.990.000 Kč
1084 m2.
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.

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!

Pá: 9.00 - 12.00

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: 1.590.000,-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

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

BYTY – PRODEJ
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: 990.000 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

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Nájemní dům Prostějov,
na ulici Komenského se čtyřmi bytovými jednotkami, v 1. NP se nachází bytová jednotka 2+1
62 m2 a 2+1 66 m2, 2. NP bytová jednotka 3+1
138 m2 a ve 3.NP bytová jednotka 3+1 141 m2 s
možností rozšíření do půdních prostor.
Cena 5.190.000 Kč

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

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

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

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

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

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

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: 1.000.000 Kč
PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!!

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

NOVINKA!

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

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

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

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

1+1 M.Pujmanové, PV Tel: 777 231 606
1+1, I. patro, výměra 33 m2, balkon, zděná
koupelna. Vestav. skříně, kuch. linka, lednička, mikrovlnná trouba, sporák. Orientace
bytu: západ. Volné ihned. Cena: 650.000 Kč

RD Kostelec na Hané
Tel: 777 231 606
Řadový dům 2+1 na ulici 8. Května. Smíšené
zdivo, plyn v domě, elektřina, vodovod, kanalizace. Možnost vybudování podkroví. Za
domem dvorek a příjezdová cesta.
Cena: 660.000 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,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
- byty 1+1, 2+1
BYTY:
Prodej bytu v OV 3+1 Pod Kosířem, 68 m2, 3.patro,
cihla, balkon
1 390 000,- Kč
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.
1 450 000,- 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. 850 000,- Kč
POZEMKY
Stavební pozemek Mostkovice, 1900 m2, určeno ke stavbě
RD, v okolí již probíhá stavba. V blízkosti tenisových kurtů,
krásná lokalita.
1000,- Kč/ m2
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2, el., voda, plyn u pozemku, studna. Oploceno, možnost ihned stavět.
540 000,- Kč
Stavební pozemek Krasice, Zahradní ul., 1000 m2, všechny
sítě u pozemku
1 600 000,- Kč
Pozemek Stařechovice., el., voda, plyn. přípojka. Pozemek
1500 m2, z toho zastavěná plocha 780 m2
Cena v RK
KOMERČNÍ PROSTORY
Pronájem komerčního prostoru v II. NP budovy hotelu Gól bývalé restaurace, o výměře 450 m2
13 000,- Kč/měs.
Pronájem KO Plumlovska, bývalý bar, možnost zřízení
obchodu, kanceláře.
7 000,- Kč/měs
Pronájem Kostelecká (sídlo České pojišťovny) – lukrativní kancelářské a obchodní prostory v 4 patrové administrativní budově v centru. Prostory od 14 do 600 m2 ihned k
pronájmu.
Info v RK
REKREAČNÍ NEMOVITOSTI

Vojáþkovo nám. 3,79601 ProstČjov
tel.:605 011 310, info@srdcerealit.cz
Za „DOHOZENÍ“ PRODEJE
NEMOVITOSTI-ODMċNA!
B Y T Y prodej
570.000,-Kþ
1+kk,OV,sídl.E.Beneše
1+kk,OV,M.Pujmanové
599.000,-Kþ
1+1,OV,Dolní,34m2,lodžie
650.000,-Kþ
650.000,-Kþ
1+1,DB,Kostelecká,34m2
1+1,OV,sídl.Svobody,35m2 820.000,-Kþ
1+1,DB,Dobrovského,35 m2 700.000,-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
VÝMċNA!!!!!
Luxusního bytu 2+1,OV s alkovnou po
kompl.rekons.,2.p,lodžie,výmČna za 3+1
v OV,i v pĤvodním stavu-DOHODA.
NOVINKA!!!
3+1,OV,B.Dvorského,81m2,cihla,lodžie,
prostor.,pČkný byt
1.050.000,-Kþ
3+1,DB,Mozartova,75m2,panel,lodžie,
po kompl.rekonstrukci
1.350.000,-Kþ
3+1,DB Mozartova,75 m2,panel,lodžie
pĤvodní udržovaný stav
1.300.000,-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 5+1,1+1,VĜesovice,velká zahrada,
sklípek,prĤjezd,dílna
1.950.000,-Kþ
Krásný RD v ProstČjovČ,3 bytové jedn.
garáž,vhod. jako
sídlo fy.cena
DOHODA!
g
j
y
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
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

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+1 Okružní OV 58m2+lodžie
889.000Kč
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
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

Volejte: 732 285 189
4+1 Okružní OV, po rek. 78 m2
1.490.000Kč
2+kk Krasická OV nový s balkonem 1.250.000Kč
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 1+1 Otaslavice
490.000Kč
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 u centra PV dvůr, zahrada
1.575.000Kč
RD 6+2 Kostelec n. H. po rek.,zahr. 3.900.000Kč
RD 3+1 PV Čechovice předzahr. dvůr1.800.000Kč
RD 3+1 Stražisko-Maleny se zahradou
990.000Kč
RD 3+1 Ptení dvůr, zahrada po rek. 550.000Kč
PR O N Á J MY

Volejte: 739 322 895
1+kk E.Beneše 35m2,lodžie,po rek.4.500Kč vč. ink
1+1 Určická 40m2 cihla
5.500 vč.ink
1+1Waitova cihla 50m2+balkon 6.000 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
6.900Kč vč. ink
2+1 Vrchlického 78m2
7.500 vč.ink
2,5+1 sidl. Svobody 56m2+ lodžie 8.000Kč vč.ink
3+kk Partyzánská 72m2 po rek.
6.000Kč +ink
3+kk Šafaříkova cihl. 105m2
6.500Kč + ink
RD 3+kk Kostelecká po celk. rek 8.000Kč +ink
3+1 B. Němcové cihla 76m2+lodžie 8.500Kč vč.ink

Volejte: 723 335 940
1+1 u centra 30m2 po rek.
5.000Kč+ink
1+kk 20 m2
2.500Kč+el.
2+kk Janáčkova 55m2,zař. po rek.8.000Kč vč.ink
2+kk u centra 40m2 zař. po rek. 6.000Kč+ink
2,5+1 Olomoucká cihl. 85m2
8.000Kč vč.ink
3+1 Daliborka cihl.105m2
7.000Kč+ink
Pronájem RD 5+1
15.000Kč

www.realitypolzer.cz

Reality, řádková inzerce

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 m 2
2,5+1 OV panel, Sídl.Svobody, 56 m , 1150 ti.Kč, NOVINKA
1060 tis.Kč, SLEVA
2+1 OV cihla, Moravská, 61 m2 2
2+kk DR cihla, Studentská, 682 m (vl.kotel) 1220 tis.Kč, SLEVA
1290 tis.Kč, NOVINKA
2+1, DR cihla, Bulharská,2 54 m
1.395 tis.Kč
2+1, cihla, Dykova, 58 m2,
310 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
3+1 OV panel, Sídl.E.Beneše, 78 m , zděné jádro
1550 tis.Kč, SLEVA
1750 tis.Kč
3+1 OV, cihla, Sídl.Sport Kostel.n/H,2 80 m2
1760 tis.Kč
3+1 OV, panel, Martinákova, 852 m
3+1 OV, cihla, Brněnská, 81 m , (nadstandartní) 1790 tis. Kč
3+1 OV cihla, Vojáčkovo nám., (nádherný byt) 1960 tis. Kč
3,5+1 DR cihla, 86 m2, krásný, podkr.ložn., pracovna, spíž, zahrada, garáž,exklusiv
1990 tis.Kč/měs.

Pronájmy :

Apartmány - 6x, vhodné pro cesťáky, stavaře, kuchyně, roh.
vana, satelit,
400 Kč/postel, 600 Kč/2 postele, NOVINKA
1+1 Husovo nám.
5 tis.Kč + inkaso
1+1 Kostelecká,
5,5 tis.Kč/měs.+ inkaso
1+1 Slovenská
6 tis.Kč/měs.vč.inkasa
1+1 Krasická
7 tis.Kč/měs. vč.inkasa
1+1 Studentská
7 tis.Kč/měs. vč.inkasa
1+1 Čelechovice n/H,
3,9 tis.Kč/měs.+ inkaso
1+1 Pujmanové
6 tis.Kč+inkaso
1+1 E.Beneše,
5,1tis.Kč/měs.+ink.
1+1 Libušinka,
4,9 tis.Kč+ink., část.zař.
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
1+1 Sídl.Svobody
5 tis.Kč + ink., NOVINKA
1+1 Resslova
5 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
3,8 tis.Kč + ink., NOVINKA
1+1 Poděbrad.nám.,
1+1 Šlikova, zaříz.,
7 tis.vč,ink.
1+1 Waittova, v RD
6 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
2+1 Čelechovice n/H,
4,8 tis.Kč/měs.+ inkaso
2+1 Fanderlíkova,
5,8 tis.Kč + ink.
2+1 Špály
7 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
6 tis.+ ink.
2+1 Šafaříkova, v RD, 110 m2,
2+1 Olomoucká, 6 tis.+ inkaso, 3x kauce
2+1 Tylova
5 tis.Kč + inkaso, 1x kauce
2+1 Dolní,
9,5 tis.vč,ink, NOVINKA
2+1 Žeranovská,
6,8 tis.Kč + ink., NOVINKA
2+1 Seloutky, v RD, zahr.
6 tis.Kč 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
2+1 Dolní, šatna
9 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
3+1 Partyzánská,
5,8 tis.Kč + inkaso
3+1 Karlov
8 tis.Kč/měs.+.inkaso
9 tis.Kč/měs.
3+1 Palackého, 124 m2
3+1 Martinákova, zaříz.,
8,9 tis.Kč vč.ink., 2xkauce
3+1 E.Valenty,
7,5
tis.Kč
+
ink.,10
tis.kauce
7 tis.Kč + ink.
3+1 Olomoucká, 100 m2, možno trv.pobyt
3+1 A.Slavíčka, krásný byt,
8 tis.vč.ink.
3+1 B.Němcové,
8,5 tis.Kč vč.ink., 2x kauce
3+1 Krasická,
8 tis+ink., část.zaříz., NOVINKA
3+1 Vápenice, podkr.byt,
7,5 tis.+ink.,NOVINKA
3+1 Pod Kosířem,
8,2 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
3+1 Třebízského, 135 m2, 2 balkony, 9,5 tis.+ ink., NOVINKA
3+1 Komenského, podkroví,
7 tis.+ ink., NOVINKA
3+1 Brno Řečkovice, vhodné pro studenty 11 tis.Kč+inkaso
2+kk Melantrichova, v RD, sam.vch, gar., terasa, vybav.,
12,5 tis.Kčvč.ink.
5+1 RD v Držovicích, s garáží, zahr., saunou 13 tis.Kč/měs.
.40 tis./rok
RD V. Outraty, 80 m2, nejl.jako neb.prost

Rodinné domy:

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
2020 tis.Kč, SLEVA
7+1 Vřesovice, 280 m2, velmi pěkný
4+1 Hrdibořice
2770 tis.Kč (nový, s garáží, zahradou)
Rozest. RD v Kralicích n/H s garáží, dílnou, zahrad.
1360 tis.Kč, SLEVA
Další byty a RD - viz web RK.

Komerční prostory :

Obchod - nyní květinář., u centra
9 tis.Kč/měs.
Zajetý Klub s diskotékou - pronáj.,
10 tis.Kč/měs.
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, Bedihošť
89 tis.Kč
- 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. ve Vrahovicích, 577+2 80 m2 780 tis.Kč,
NOVINKA
590 Kč/m2, možná sleva
Stav.poz.v Držovicích, 3 tis.m ,
Polnost,možno vyjmout z půd.fondu, 20 tis.m22, Pv, 275 Kč/m22
Stav.poz.- část. zasíť., Držovice, plocha 856 m , 935 Kč/m
Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Bělecký mlýn,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Lešany, Otinoves, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEM.VČETNĚ FOTOGR.NA WEB.
STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL.ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.
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Hledám ke koupi 1 + 1, 2 + 1, OV
Platím hotově. 774 851 606.

BYTY PRONÁJEM PROSTĚJOV:
1+kk, 22 m2 Hvězda 2.500,- Kč + el.
1+1, 30 m2 sídl. Svornosti 5.500 vč. ink.
1+1, 32 m2 Určická 5.500 Kč vč ink.
2+1, 60 m2 V. Špály 6.900 Kč vč. ink.
2+1, 60 m2 Moravská 7.000 Kč vč. ink.
3+1, 62 m2 Vrahovická 4.500 Kč + ink.
3+1 Komenského, 92 m2
5.500 Kč + ink.
3+1, 100m2 Křížkovského
6.000 Kč+ ink.
3+1, 106 m2 Daliborka 6.500 Kč + ink.
3+1, 72 m2 E. Beneše 7.600 Kč vč. ink.
VYBÍRÁME Z NAŠÍ NABÍDKY:
BYT 1+1 M. Pujmanové, OV 580 tis. Kč
BYT 1+1 E. Beneše, OV 590 tis. Kč
BYT 1+1 Dolní, OV 610 tis. Kč
BYT 1+1 Šmeralova, DB 695 tis. Kč
BYT 2+1 Hybešova, DB 740 tis. Kč
BYT 3+1 Svatoplukova,
garáž 1.300 tis.Kč
BYT 3+1 Brněnská, OV 1.360 tis. Kč
NOVÝ RD 4+1 Vřesovice 1.290 tis. Kč
NOVÝ RD 5+1 Brodek u PV
2.499 tis. Kč
RD 5+1 Čehovice 2.700 tis. Kč
Pozemek Prostějov 3.000 m2 417 Kč/m2
Kompletní nabídku najdete na:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 381/10 Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851.

Prodám 1 + kk, ul. Krasická, novostavba, 38 m2, balkon, sklep, kuch. linka, vybavení. Cena 990.000 Kč. Tel.:
775 709 407.

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 pěkný jednopokojový byt s
lodžií na sídl. E. Beneše. Tel. 776 330
365.

Prodám rodinný dům 3+1, obytná
plocha 100 m2, zastavěná 780 m2,
zahrada 1180 m2. K rekonstrukci nebo jako pozemek. Obec Služín. Cena
1.099.000,- Kč. Tel: 602 570 658.

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.
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.
Pronájem garsonky v centru PV po rekonstrukci. Info: 777 862 900.
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 byt 2 + 1, Dykova ul. Tel.: 605
484 967 nebo 721 128 722.
Prodám pozemek s chatkou (nutná rekonstrukce), v Přemyslovicích – chatková oblast. Výměra 708 m2, oplocený, elektřina zavedena, voda + plyn
30m. Cena dohodou. Tel.: 732 580 397.
Prodám byt 1+1 Sídl. svobody. Tel.:
728 447 880
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.
Pronajmu byt 2+1a 3 + 1 v centru města. Tel.: 777 618 587, 602 787 096.

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

Pronajmu byt 2 + 1 v RD, nové koupelna – renovace. Krásné, slunné, tiché místo, soukromí. PV 8km.
Zahrada možná. Vhodné pro děti, pozdější prodej možný. Tel.: 608 927
854.
Pronajmu cihlový byt 2 + 1 v centru
města PV. Tel.: 776 894 323.
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.
Hledám pronájem garáže na sídl.
Hloučela nebo v blízkém okolí. Tel.:
605 11 52 89.
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.

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 1.330.000 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 nabízí cihlový DB 3 +
1 (75 m2) s vlastním topením na
Vojáčkově nám. v Prostějově. Cena:
1.610 tis. Kč. Tel. 736 488 062.
Pron. 2 + 1 po rek. v PV, 608 839 131.
Prodám řadový RD ve Vrahovicích v
klidné ulici, připojen na všechny IS.
Dům má 6 místností, kuchyň a nefunkční koupelnu. Z jedné místnosti
lze zbudovat garáž. Za domem je dvůr
se studnou a zahrádka. Rekonstrukce
nutná. Cena 1.800.000 Kč. Tel.: 736
201 907, 736 613 930.
Pronajmu garáž na ul. B. Šmerala.
Tel.: 723 039 347.
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.
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.
Pronajmu 2 + kk, 1 + 1 a komerč. prostory 90 m2, 608 100 405. RK ne!
Pronajmu velký 1 + 1 v PV, 51 m2,
4.200 Kč/měs. Volný ihned. Tel.: 724
337 984.

Pronajmu byt 2 + 1, 82 m2, Dukelská
brána č. 3 (naproti OD Prior). Po celkové rek. nová koupelna, kuchyně,
spotřebiče. 7.000 Kč + ink. Tel.: 732
278 268.

Prodám DB cihla 1 + 1, PV ul. Šárka,
cena 750.000 Kč. Tel.: 728 659 363.

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

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

Pronajmu 3,5 + 1, 135 m2, 2 balkony, Třebízského ul. 9.500 Kč + ink.
10.000 kauce. Tel.: 732 56 57 57.
Pronajmu byt 1 + 1, Určická, část. zařízený, 35 m2, cihla, plast. okna. 5.500
Kč vč. ink. Tel.: 777 18 05 63.

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

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

Prodám byt 2 + 1, cihla, OV, 55 m2, 5.
patro, nový výtah, původní stav. Tel.:
732 252 296.
Odměním doporučení na nemovitost
k prodeji: Tel. 602 570 658.
Pronajmu garáž Krapkova ul. (vedle
vodárny), v uzavřeném objektu. Tel.:
775 024 930.
Koupím rodinný dům v Prostějově a
okolí. Tel: 602 570 658.
Hledám pronájem 3 + 1 do 6.000
Kč bez ink. Tel.: 737 810 990.
Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 v
Prostějově. Tel: 602 570 658.
Hledám dlouhodobý pronájem domu, chalupy nebo celoročně obyvatelného rekreačního objektu do 15 km
od PV. Pozdější koupi nevylučuji.
Tel.: 773 649 264.
Prodám1 + kk, 32 m2, Krasická – novostavba, nadstandard, sklep, minimální měs. náklady. Poř. cena
1.040.000 Kč, nyní 790.000 Kč.
Rodinné důvody – spěchá. Vhodné
jako startovací bydlení, či výhodná
investice – nájem. Nevolat RK! Tel.:
605 90 78 90.
Pronajmu nový velký byt 1 + 1 v 1.
poschodí ve starší zástavbě, blízko
centra. Zateplený, nová kuchyně, topení plyn i krbová kamna. Tel.: 604
347 469.
Pronajmu garáž ve Vrahovicích u
rybníka. Tel.: 603 308 975.
Pronajmeme byt 1 + 1, 51,3m2, po
celkové rekonstr., centrum města, nájem 4.900 Kč + energie, 582 344 975,
582 345 398. Ne RK. volný od
1.11.2010
Pronajmu byt 2+1 s šatnou v PV,
Anglická ul. 602775607
Hledáme ke koupi byt 2 + 1 nebo 3 +
1 i v pův. stavu v PV. Platba hotově.
Tel.: 725 788 203.
Pronájem cihl. bytu 3 + 1, ul. Tyršova,
8.000 Kč/měs.+ služby. Tel.: 604 821
312.
Pronájem bytu 2 + 1, 58 m2, V.Špály,
737 939 586 volat po 15. hod.
Prodám velmi pěkný 3 + 1, 80 m2, cihelný, rekonstruovaný, 1. NP, klidná
lokalita. Tel.: 736 20 11 99.

práci
hledá
Nabízím opatrování nemocné starší
osoby. Tel.: 603 242 686.
Odvod dítěte do školy – školky, zajistím práci v domácnosti dle potřeby.
Tel.: 603 242 686.
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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.
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.
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.
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.
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
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.
Nabízíme práci v kanceláři v PV,
možný výdělek až 25.000 Kč/měs.
Info na 776 248 323.

Řádková inzerce

práci
nabízí
Pila Žešov přijme brigádníka.
Kontakt osobně.
Strojírenská firma se sídlem v PV hledá opraváře zemědělských strojů, zámečníky, svářeče. Možno i brigádně.
Tel.: 603 274 269.
Hledáme spolupracovníky do nového
týmu pojišťovny KOOPERATIVA.
Nabízíme zajímavou práci na IČ v oblasti komplexního pojištění osob a firem. Lidická 38, Prostějov, tel. 777 164
309, www.kooperativa-prostejov.cz
10.000 Kč týdně, 603 300 574.
Nabízím práci lidem s obchodní zkušeností. Nejde o dealer, poj., ani podomní prodej. Výrazné příjmy. Tel.:
605 247 968.
Chcete si vydělat? Nabízíme spolupráci. Vhodné i jako přivýdělek. Tel.:
776 107 690, 774 774 776.

4. října 2010

finance
VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.
SMS PŮJČKA
Zašlete SMS: PV, jméno, příjmení
rč, výši příjmu, kolik chcete
půjčit. Ozvu se Vám a řeknu,
zda mohu půjčit. OSVČ, důchodci
a zaměstnaní. 775 709 579.
BEZ POPLATKŮ.

Přijmeme mechanika do pneuservisu. Praxe výhodou. Pneuservis Drozdovice 87, tel.: 608 33 21 70.
Regionální kancelář společnost ZFP
akademie a.s., se sídlem Šlikova 4,
PV, vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistentka (asistent) managera
obchodní sítě. Požadujeme SŠ vzdělání, dobrá znalost práce na PC, komunikační schopnosti, příjemné vystupování, vysoké pracovní nasazení,
samostatnost. Nabízíme. Zajímavou
a rozmanitou práci v příjemném prostředí, odpovídající finanční odhodnocení. Nástup dle dohody. Kontakt
pí. Straková 605 278 771, 582 331
444 po – čt: 8.00 - 16.00, pá 8.00 –
13.00 hod.

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

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.

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.

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

Pozor, žhavá novinka! Nebankovní
úvěry od přímého poskytovatele,
bez registru, bez příjmu. Tel.: 608
134 329.
Dlouhodobé nebankovní úvěry, vyplatíme exekuce, konsolidace.
Kompletně vám odlužíme vaši nemovitost, bez prokazování příjmu.
Tel.: 777 095 442.

Stěhování, vyklízení, 775 132 134.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
Vodo-topo.plyn a veškeré vodoinstalatérské práce, 608747788.
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.

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

Zednické práce od A do Z.
www.matovcik.cz, 602 941 681.

Nebank. půjčky do 100.000 Kč bez
prokazování příjmu, 731 128 385.

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

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.

Přijmeme zámečníky, autoklempíře.
Nástup IHNED! Tel.: 733 340 484

U bank vyjednám nižší úroky u hypoték a firemních úvěrů! Tel.: 777
164 309, www.fincentrum-prostejov.cz

Přijmeme ihned na HPP nebo ŽL
staveb. zámečníka s praxí, svářeč.
průkazem, ŘP. Info 774 571 621.

Poskytujeme půjčky všem zaměstnancům a důchodcům až do
2.000.000 Kč. Tel.: 737 610 839.

Přijmeme řidiče MKD - Marek
Spedition Konice, tel.: 777 99 00 22.

Sdružení investorů nabízí novinku i
pro ženy na MD, důchodce a nezaměstnané. Ke schválení stačí zaslat
SMS na: 777 900 194 - Jm., příjmení, r.č., okres, částku půjčky.

Přijmeme řidiče na Iveco do 7 T.
Vnitrostátní přeprava. Tel.: 605 248
001.

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.

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

Půjčka na směnku. Tel.: 731 242
729.

Bowling Palace přijme kuchaře info
602 553 222.

prodám

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.

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

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

služby

Přijmu kuchaře-ku. Nutná praxe (alkoholici a zloději, nehlaste se). Tel.:
775 780 045.

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.

Solidní přivýdělek. Tel.: 775 75 28 57.
Nabídka nenáročné práce – dobrý přivýdělek, tel. 723 814 330.
Firma Hanakov, spol. s.r.o.,
přijme: mistr zámečnické výroby.
Požadujeme: úplné SŠ vzdělání v
oboru, praxi v oblasti kovovýroby –
min. 5 let, zkušenosti s vedením týmu, ŘP sk. B, ovládání PC, bezúhonnost. Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, dobré platové podmínky.
Písemné životopisy zasílejte na: hanakov@hanakov.cz. Info tel.: 582
302 341 p. Bc. Brablecová.

Provádíme veškeré zednické práce,
kompl. rekonstrukce byt. jader, malířské a natěračské práce. Dobré ceny. Tel.: 725 448 685.

zvířata
Prodám krásná štěňátka boxerů bez
PP. Tel. večer 724 480 935.
Daruji milého psíka středního vzrůstu, bílé barvy. Kříženec asi 4 roky, nalezenec. Tel.: 737 418 310.
Prodám štěně křížence labradora,
černé barvy, stáří 3 měs., 600 Kč. Tel.:
777 02 44 40, 774 33 55 37.

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

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.

Nezemřela – žije stále v srdcích
těch, kteří ji milovali.

Obrazy A. Mervarta, J,.Jambora,
B.Jaroňka, A.Hudečka, O.Bubeníčka,
B.Dvořáka, R.Havelky, A.Kalvody,
F.Kavána, O.Lebedy, S.Lolka,
J.Panušky, J.Ullmanna, a další. Tel.:
603 161 569.

KERAMIKA PLUS

auto - moto

Dne 6. října 2010
uplyne již 7. výročí
od tragického úmrtí
pana Robina BLÁHY.
Za vzpomínku děkuje otec.

KERAMIKA PLUS

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

různé
Hledejte na www. ZELENI. prostejov. cz

Levně doučím/naučím němčinu, tel.
po 19. hod. 723 250 449.
Doučím matematiku pro ZŠ, SŠ. Tel.:
605 12 82 10.
Prodám Vari systém + stolářskou
hobby stolovou cirkulku. Tel. večer.
724 480 935.

Dne 9. října 2010 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Stanislava ŠEVČÍKA
z Brodku u Konice.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a děti

Nezemřel, stále je živý,
kdo byl dobrý a spravedlivý.
Tvé zlaté srdce tatínku,
zůstane navždy s námi.
Bude nám žehnat na cestu,
Po které teď jdeme sami.

Dne 8. října 2010
vzpomeneme nedožitých
60. narozenin naše milovaného
manžela a tatínka, pana
Antonína PŘIKRYLA
ze Ptení.
S láskou vzpomínají manželka,
dcery a syn.

56-letý nekuřák, veselé povahy, samomat. Bydlící s autem, hledá sympatickou partnerku do 52 let. Zn. Společné
víkendy..

poděkování

Děkuji policii a státním orgánům v
Prostějově, že umožnily svou ledabylou prací, abychom přišli o rodinnou
nemovitost, ve kterém byla půl roku
vězněna 85ti letá žena. Dne 1. října
2010 bude první výročí této ostudné
události.
Děkujeme Končákovi

Dne 10. října 2010
si připomeneme
20. výročí úmrtí
pana Bohumila SOSÍKA
z Alojzova a v měsíci září
by se dožil 62 roků.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a syn.

Kdo byl milován, nebude nikdy
zapomenut.

seznámení

Chtěla bychom touto cestou poděkovat celému kolektivu Domova pro seniory v Soběsukách za vzornou péči o
mého tatínka pana Antonína KEPRTA z Tvorovic.
Děkujeme nejen za profesionální,
ale i za lidský přístup.
Za celou rodinu Dagmar Rozehnalová

Dne 29. září 2010
uplynul 2. rok od úmrtí mého
manžela poručíka
Petra PAROULKA,
příslušníka 601. skupiny
speciálních sil Prostějov.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Karolína s rodinou.

Dne 1. října 2010
uplynulo 6. smutných let,
kdy nás při tragické nehodě
opustil náš milovaný
manžel a tatínek,
pan Ivo KUČERA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka Jaroslava
a synové Ivo a Daniel.

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

Hledám učitele němčiny pro pokročilé - studium a konverzaci. Tel.: 720
656 446.

Dne 7.10.2010
uplynou 3 roky, od úmrtí
paní Marie PŘIKRYLOVÉ
z Brodku u Konice.
Stále vzpomínají vnučky
Adélka a Natálka,
syn Ondřej s manželkou,
maminka Marie Vašků
a sourozenci s rodinami.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem,
když jsme Ti naposled
dávali sbohem.
Pro tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo
Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.
Na krásná léta s Tebou prožitá,
nezapomeneme do konce života.

Koupím starý nábytek, obrazy, hodiny, lustry, kamna, koberce, zbraně,
rádia, hračky, porcelán, sklo, šperky,
mince, pohlednice a další. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.

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

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

Najdete nás na:

koupím

Pletené svetříky pro chlupaté mazlíky. Ruční práce. Zn. Velikost není
problém, oblečeme i ty nejmenší!
Prostějov, tel.: 606 166 853.

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.

Dne 3. října 2010 uplynul 1 rok,
co jsme se rozloučili
s paní Marií RŮŽIČKOVOU,
zdravotní sestrou
ze Slavkova u Brna.
Vzpomíná celá rodina.

Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/99 Kč. Objednávky
na tel.: 777 936 723.

Prodám skútr zn. Kingway 50. Nový
– nejetý. Velká sleva. Tel.: 728 771
723.

LEVNÉ doučování AJ pro začátečníky i mírně pokročilé, 733 781
782.

Navěky žije ten,
koho nosíme ve svém srdci…..

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.

Provádíme montáž a instalaci satelitní sestavy Digi TV. Tel.: 722 905
902.

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

Přijmeme pomocného číšníka-servírku do restaurace "U Krále Ječmínka".
Praxe v oboru, věk do 28let (fyzicky
náročná práce). 603 159 155.

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.

Renovace, opravy čalouněného
nábytku. Tel.: 608 938 178.

Nabízím malířské a natěračské
práce. 733 458 018.

vzpomínáme

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

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.

Odvoz fekálií,
čištění kanalizace a odpadu.
Svoboda 774 368 343.
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Dne 10. října 2010
vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí mého manžela,
pana Drahoslava PĚNČÍKA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Eva s rodinou.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří
doprovodili na poslední
cestě naši maminku,
paní Mariolu
ŠMÍDOVOU.
Zároveň děkujeme
Soukromé pohřební službě
pí. Václavkové za vstřícný
přístup a důstojné
rozloučení.
Děti s rodinami

Řádková inzerce, cyklistika

oznámení
BAR HERNA JOKER ,
Kostelecká 39, PV
NABÍDKA AKCÍ:
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.
Koncert duchovní hudby pro KDU –
ČSL za podpory cestovní kanceláře
Miklas Tour se uskuteční 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!
MÖLLTAL – Rakousko, 28. –
31.10.2010 - 3 dny lyžování na ledovci. 12. – 19.12. LIVIGNO –
Itálie, sky-free (skypas zdarma), 5,5
dne lyžování v super středisku. CK
Mini trans a Svaz lyžařů. Inf a přihl.
OS ČSTV Česká 15, PV. Po a stř.
13.30 – 15.30 hod. Tel.: 671 104 776
(kdykoliv).

SATELITY,
POČÍTAČE

Prodej, montáž, servis

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

4. října 2010

Evropský šampionát na dráze i s účastí prostějovského Filipa
Junior SKC třikrát v nejlepší desítce
PETROHRAD (Rusko)/
PROSTĚJOV - Na nedávném
mistrovství Evropy v dráhové
cyklistice kategorií „U23“ a juniorů, které se konalo od 10. do 15.
září 2010 v ruském Petrohradu,
získala výprava České republiky
celkem čtyři cenné kovy, přičemž medailový účet uzavřela na
jedné zlaté, jedné stříbrné a dvou
bronzových medailích. Z nejcennějšího úlovku se těšil Jan Dostál,
který mezi nadějemi do třiadvaceti let vybojoval titul mistra
Evropy v omniu. Další medailistkou se stala Lucie Záleská,
jež získala ve stejné kategorii
stříbrnou medaili ve stíhacím
závodě na 3 km. Poslední den
evropského šampionátu přinesl
české výpravě další dvě medailová umístění, o něž se postarali zis-

kem bronzu juniorka Dagmar
Labáková v omniu a Denis
Špička v keirinu mužů kategorie
„U23“. Své kvality
v
lity
evropské konkukurenci poměřill
v Rusku také
nejtalentovanější jezdec
prostějovského
SKC Jakub Filip,
který
je členem juniorské reprezentace ČR, jíž vede Vladimír Vačkář.
Nejlepšího umístění dosáhl jako
člen stíhacího družstva, které obsadilo šestou pozici.
V netradičním termínu - až v
polovině září - se utkali nejlepší
mladí evropští dráhoví cyklisté na
šampionátu v ruském Petrohradu,
kde poměřili síly jak junioři, tak i
naděje do třiadvaceti let. Českému

výběru „U23“ pod vedením trenéra Josefa Kratiny se klání povedlo na výbornou, když přivezl
kompletní sadu kovů. Hned
komp
pprvní den se podařilo Lucii
Záleské získat stříbro ve
stíhacím závodě jednotlivkyň, Denis Špička získal v keirinu bronz a sbírku završil Jan Dostál, který
v silné konkurenci velmi prestižní
olympijské disciplíny omniu dokonce zvítězil. Závodník pražské
Dukly získal již své druhé zlato z
mistrovství Evropy a po necelém
roce tak obohatil svůj šatník o další modrý dres s hvězdami.
Juniorskou sestavu reprezentantů
ČR ve složení Dagmar Labáková,
František Sisr, Michal Mráček, Jan
Kraus a prostějovský Jakub Filip
přivezl do Petrohradu Vladimír

Vačkář, šéftrenér SKC Prostějov
a přilehlého Sportovního Centra
Mládeže. J. Filip byl svým koučem
nominován hned do třech disciplín.
Již tradičně byl členem družstva stíhačů, které dosáhlo na velmi dobré
šesté místo, společně s Františkem
Sisrem obsadil osmou pozici
v Madisonu-bodovacím závodu
dvojic a nezklamal ani při úplně
nové zkušenosti, kterou pro něj
byl start v omniu, ve kterém se na
takové úrovni představil vůbec
poprvé. „Při absenci české juniorské „jedničky“ Jana Kadůcha
padla volba právě na Jakuba, jako
na nejvšestranějšího člena výpravy,“ zdůvodnil svoje rozhodnutí
nominovat právě prostějovského
jezdce Vladimír Vačkář. A Filip jej
nezklamal. V jednotlivých disciplínách dosáhl střídavých úspěchů,

PROSTĚJOV - Poslední zářijovou sobotu uzavřely letošní
sezonu na prostějovském velodromu mistrovské závody
dvojic. Na pořadatele z SKC
Prostějov se tentokrát usmálo
štěstí a příjemné počasí, které
panovalo celý předešlý týden,
vydrželo a narozdíl oproti
předcházejícímu Memoriálu
Otmara Malečka, začaly první
kapky deště skrápět dráhu až
teprve hodinu po vyhlášení.
Po loňském intermezzu se pořá-

dání Mistrovství České republiky v Madisonu, což je bodovací
závod dvojic, opět vrátilo do
Prostějova a na tamní velodrom
tak znovu dorazily nejlepší dvojice tuzemska. A svá želízka v ohni
měl i domácí oddíl. V kategorii
kadetů se představilo hned několik nadějí SKC, avšak konečný
výsledek je doslova úspěchem
polovičním. Ve velmi vyrovnaném klání, kdy se o medailích
rozhodovalo až v posledním
bodování, totiž pro sebe zlato

urvala smíšená dvojice Vývoda
- Ponikelský (TJ Hranice/Mapei
Cyklo Kaňkovský). A zatímco
Ondra Ponikelský je členem
prostějovského SCM, Vývoda
nikoliv. Na druhé místo tento
pár odsunul duo pražské Dukly
Vakoč - Kott a bronzová medaile zůstala na dvojici Malec
– Lichnovský, přičemž první je
členem SKC Prostějov, druhý
pak reprezentuje Mapei Cyklo
Kaňkovský Olomouc. „Tom
Malec s Luďkem Lichnovským
sahali v posledním bodování po
zlatu, ale taktická chyba je však o
něj připravila,“ podotkl Vladimír
Vačkář, šéftrenér SKC Prostějov

a přilehlého Sportovního centra
mládeže.
I kategorie juniorů slibovala
tuhý boj, přičemž zlaté ambice
mělo hned několik vyrovnaných dvojic. Největšími favority
však byla další smíšená dvojice
Jakub Filip - Michal Mráček
(SKC Prostějov/Dukla Brno),
která měla zúročit dlouhodobé
skvělé výsledky v bodovacích
závodech, ať už dvojic či jednotlivců. První polovina závodu se
také pro tento pár vyvíjela velmi
slibně. „Jakub i Michal jeli aktivně a pravidelně sbírali body v
jednotlivých bodováních, navíc
sjížděli i jednotlivé pokusy o

jezdců vůbec špatné představení.
Spokojenost je pochopitelně jak
se všemi medailisty, tak i s Kubou
Filipem. V současnosti je to opravdu největší talent nejen prostějovské cyklistiky,“ sdělil Vačkář. -pk-

únik. Těsně po polovině závodu
se ale podařilo plzeňské dvojici
Rajs-Rugovac ´dát kolo´ a tím
získat bonus dvaceti bodů, čímž
tak závod rozhodnout ve svůj
prospěch,“ potesknul si Vladimír
Vačkář. Na jeho svěřence Filipa
s Mráčkem tak nakonec v konečném zúčtování zůstala stříbrná medaile. Třetí pak skončila
dvojice Rybín - Matoušek, která
v posledním bodování předskočila duo tvořené domácím
Robinem Wagnerem a Martinem
Cetkovským z Dukly Praha.
„Je škoda, že kluci nezavršily sezónu více cennými kovy, ale i tak
to jsou hezké úspěchy. Obzvlášť
ale v případě Jakuba Filipa si v ta-

kových závodech nelze klást jiné
než nejvyšší cíle, ovšem i stříbro
se počítá. Pro Jakuba to bylo navíc loučení s juniorskou kategorií, a tak by zlaté zakončení jistě
slušelo,“ okomentoval výsledky
kouč Vačkář.
„Myslím, že organizačně jsme
vše zvládli a šampionát proběhl
na jedničku. Jsem rád, že nám vyšlo počasí. Při memoriálu jsme si
užili deště dost,“ ohlédl se za boji
o cenné kovy na hanácké hroudě
Petr Šrámek, předseda pořádajícího oddílu SKC Prostějov.
Domácí šampionát na dráze v
seniorské kategorii proběhne od
11. do 15. října 2010 v pražském
Motole.
-pk-

mistrovství ČR na dráze - disciplína Madison,
Prostějov, 25. září 2010

STAVBY KRBŮ
Cheminées a j.
- kamna,
- krbové nářadí
- čističe skel
Montáž kamen

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

přičemž za zmínku stojí především čtvrté místo ve vyřazovacím
závodu a ve scratchi, celkově pak
obsadil velice solidní deváté místo. „Myslím, že v konečném shrnutí to nebylo ze strany českých

O cenné kovy zápolili junioři a kadeti, půl stříbra a bronzu zůstalo na Hané

KERAMIKA PLUS

koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

REPREZENTOVALI. Dvojice z Prostějova - šéftrenér SKC Vladimír Vačkář
(na snímku vpravo), který je zároveň koučem juniorského výběru reprezentace České republiky, vedl na mistrovství Evropy i svého oddílového „koně“
Jakuba Filipa. Mladý závodník určitě nezklamal.
Foto: archív SKC

Na velodromu se rozdělovaly medaile v Madisonu

Karel Sochor

PRODEJ
-krbové vložky
BeF, Jotul,
Kobok, Supra
Nordica,
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NEJLEPŠÍ JUNIOŘI. Stupně vítězů po juniorském závodě. Michal
Mráček a prostějovský Jakub Filip na druhém místě, uprostřed vítězové Rajs
a Rugovac, třetí příčka patřila dvojici Matoušek - Rybín. Foto: Michal Mráček starší

MALEC BRONZOVÝ. Druhou „půlmedaili“ pro domácí barvy vybojoval
TomášMalec,kterývkategoriikadetůobsadilspolečněsLichnovskýmtřetímísto.
Na snímku tato dvojice (se sedmičkou) při jedné z předávek. Foto: Michal Mráček starší

Junioři: 1. Rugovac - Rajs (TJ ZČE Cyklistika Plzeň), 2. Mráček
- Filip (ASO Dukla Brno/SKC Prostějov), 3. Matoušek - Rybín
(ASO Dukla Brno/Whirlpool Author Junior HK), 4. Cetkovský
- Wagner (Dukla Praha/SKC Prostějov), 5. Vakoč - Sisr (Dukla
Praha), 6. Jedlička - Kraus (Dukla Praha), 7. Kratochvíl - Černý (TJ
Favorit Brno)
Kadeti: 1. Vývoda - Ponikelský (TJ Sigma Hranice/Mapei Cyklo
Kaňkovský), 2. Vakoč - Kott (Dukla Praha), 3. Malec - Lichnovský
(SKC Prostějov/Mapei Cyklo Kaňkovský), 4. Tesařík - Sojka (CK
Dacom Pharma Kyjov/Bikrosclub Řepy), 5. Vogeltanz - Snášel
(TJ ZČE Cyklistika Plzeň), 6. Adámek - Šorm (TJ Kovo Praha), 7.
Hnízdil – Křivánek (SKC Prostějov)
-pk-

Cyklisté opět hledali naděje, tentokrát se jelo v Bedihošti
Pohár města Prostějova patří vrahovické ZŠ Majakovského
BEDIHOŠŤ - Pátek 24. září
2010 byl vyhrazen dalšímu
cyklistickému
pátrání. SKC
P ro s t ě j o v v e
spolupráci s firmami Václav
Répal, MAWSPV s.r.o., Dopp
Bodihoštˇ s.r.o.
a SportcentremDDM Prostějov
uspořádal již
třetí díl cyklistických závodů dětí,
mládeže a škol.
Poslední klání letošního šestého ročníku
seriálu o „Pohár města
Prostějova“ se tentokrát jel v Bedihošti,
kam se sjelo více jak
sedmdesát dětí ze

sedmi škol nejen prostějovského regionu. „Myslím, že
se závody můžeme
panovat spokojenost,“
usmíval se v cíli Petr
Ejem, ředitel podniku
z pořádajícího klubu
SKC Prostějov.
Ten se rozhodl tentokrát
změnit oblíbenou trať u
prostějovské hvězdárny a závěrečné dějství
poháru škol uspořádal v
nedaleké obci Bedihošť.
A tato změna byla ku prospěchu. Na startu se dokonce objevila i základní škola
Slovan z Kroměříže. „O akci
se dozvěděli z internetu. A mimochodem učitelé této školy
neskrývali s účastí velkou spokojenost a přislíbili účast i v
příštím roce,“ prozradil Ejem.

VYHRÁLI JSME. Radost těch nejrychlejších si na stupních vítězů s ničím nezadala s pocity, které má vítěz Tour de
France....
Foto: archív SKC
jak to vypadalo přímo na trati?
Výborných výsledků dosahovala domácí ZŠ Bedihošť, jejíž děti se ve všech kategoriích
postavily na stupně vítězů. Z
prvenství se ale radovala jiná
družstva. V nejmladší kategorii chlapců 4. a 5. tříd zvítězila
ZŠ Jana Železného Prostějov,
v rámci 6. a 7. tříd triumfovala

ZŠ Protivanov, mezi „osmáky“
a „deváťáky“ uspěla již zmíněná
ZŠ Slovan Kroměříž. Závody
děvčat opanovala v 6. a 7. třídě ZŠ Majakovská z Vrahovic,
v kategorii 8. a 9. třídě pak
vyhrála prostějovská ZŠ Jana
Železného. Celkovým vítězem a
hlavní pohár získala vrahovická
ZŠ Majakovského.

„Závody jako vždy proběhly
v příjemné atmosféře, ke které
přispěla výborná spolupráce
s Policií ČR, za což děkujeme Mgr. Dušanu Vězeňskému
a praporčíkům Škobrtalovi a
Cetkovskému. Za celoroční
spolupráci pak rovněž děkujeme studentům Střední zdravotní
školy, kteří zabezpečovali zdravotní zajištění při všech akcích
pořádaných SKC Prostějov.
Dále místostarostovi obce
Bedihošť Mgr. Vláčilovi, který
se na závodech osobně představil a předával ceny nejlepším.
Zapomenout nemůžeme ani na
všechny ředitele a učitele zúčastněných škol,“ vzkázal Petr
Ejem, ředitel šestého ročníku seriálu o „Pohár města Prostějova“.
„Poděkování patří i jemu a všem
pořadatelům, kteří těmto závodům věnují hodně dnů svého
volného času. A samozřejmě
vedení městu Prostějov za jejich
finanční podporu,“ doplnil Petr
Šrámek, předseda pořádajícího SKC Prostějov. Podle jeho
slov se všichni účastníci již nyní mohou těšit na příští ročník.
„Ten chceme připravit ještě lepší a zajímavější,“ uvedl závěrem
Šrámek.
-pk-

C H L A P C I A D Ě V Č ATA!
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA NÁŠ TRÉNINK!
Dozvíte se zde potřebné informace od našich trenérů.
Nahlédnete, jak vypadá běžný trénink mladých cyklistů.
To vše zcela nezávazně!
V sezóně nás můžete navštívit na velodromu na Kostelecké ulici, a to každé úterý od 16:00 hodin.
Případně můžete telefonicky kontaktovat naše trenéry:
Ondřej Hnízdil - 603 327 490 Petr Zatloukal - 737 671 619

HURÁ NA KOLA. Na startu závěrečného dílu v Bedihošti se postavilo sedm desítek začínajících cyklistů a
cyklistek.
Foto: archív SKC

A

Baví
B
aví vvás
ás jjízda
ízda nnaa kkole?
ole? C
Chtěli
htěli bbyste
yste se přidat mezi nás?

Led ještě nestihl skrýt šrámy poslední bitvy,
již nyní vám však přinášíme ty nejaktuálnější
2. LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - ZÁKLADNÍ ČÁST

Výsledkový servis
7. KOLO: VSK Technika Brno - Salith Šumperk 2:7 (0:3, 1:3, 1:1).
Branky a nahrávky: . Žalud, 47. Benýšek (Rajnoha, Strýček) - 6.
Velecký, 12. Velecký (Malý), 19. Matějka, 25. Malý, 31. Holík
(Meluzín), 33. Haas (Velecký), 54. Matějka (Tesařík)
LHK
Jestřábi Prostějov - HC Bobři Valašské Meziříčí 1:3 (0:0, 1:2, 0:0).
Branky a nahrávky: . Šimo (Peštuka) - 12. Kostelňák (Bokroš), 38.
Bokroš (Matějný), 40. Bacul
HC Frýdek-Místek - AZ Havířov
2:6 (0:1, 1:2, 1:3). Branky a nahrávky: . Kotásek (Kudláček), 51.
Kolařík (Štochl, Mintěl) - 10. Balčík (Klimša, Prokop), 30. Říčka
(Potočný, Pavlas), 39. Prokop (Říčka, Maruna), 45. Mach (Pechanec,
Říčka), 58. Najdek (Pechanek), 59. Maruna (Klimša, Prokop)
HC Slezan Opava - HC ZUBR Přerov 4:3 (1:1, 2:2, 1:0). Branky a
nahrávky: . Tichý (Grofek), 24. Pavelek (Tichý), 38. Mlýnek
(Tichý), 55. Grofek (Kukol) - 13. Kolář (Sedlák, Ditrich), 24.
Faltýnek (Sedlák, Pala), 34. Ditrich (Hanák) HC Břeclav - SHK
Hodonín 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Branky a nahrávky: . Hrůza (Sedláček),
55. E. Novák (Barták), 58. E. Novák (Zapletal) - 39. Špok
(Korotvička, Hoza) HC Uničov - HC Uherské Hradiště 3:5 (1:1, 1:4,
1:0). Branky a nahrávky: . Dostál (Frieb), 30. Brveník (Staněk), 51.
Pavlas (Diviš) - 1. Piluša (Kundera), 23. Červenka (Schuster),
zbývající střelci nehlášeni VHK Vsetín - HC Plus Oil Orlová 2:4
(1:1, 1:2, 0:1). Branky a nahrávky:9. Zavrtálek (Dubec), 40. Dubec
(Brynecký) - 14. Blatoň (Studený), 23. Mičulka (Samiec), 35.
Valchář (Holuša), 60. Ivan (Flašar)
HC Nový Jičín volný los.
8. KOLO: HC Plus Oil Orlová - HC Slezan Opava 1:3 (0:0, 0:0, 1:3).
Branky a nahrávky:55. Ivan (Javín) - 42. Tichý (Měch), 43. Kocián
(Polok, Pavelek), 60. Pavelek (Kocián, Tůma)
SHK Hodonín
- LHK Jestřábi Prostějov 5:3 (1:2, 3:0, 1:1). Branky a nahrávky:7.
Špok (Jurásek, Peš), 23. Kuba (Salajka), 34. Vaškovič (Korotvička),
39. Rehuš, 53. Komárek (Jurásek) - 2. P. Šebek, 14. Meidl (Čuřík),
60. Peštuka (Čuřík, P. Šebek)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC
Uničov 7:4 (2:1, 4:1, 1:2). Branky a nahrávky:12. Bokroš (Blažek),
13. Bacul, 22. Bacul (Varga Mar.), 26. Matějný (Vašut, Martiník), 37.
Matějný (Vašut), 40. Blažek (Bacul), 57. Matějný - 9. Rak, 27.
Dostál (Komínek, Pavlas), 50. Frieb (Staněk, Diviš), 51. Dostál
(Komínek, Přikryl)
HC Zubr Přerov - HC Břeclav 3:2 po
samostatných nájezdech 3:2 (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0). Branky a
nahrávky:15. Sedlák, 19. Menšík (Sršeň), rozhodující nájezd
Faltýnek - 16. E. Novák (Paško, Barták), 38. Sedláček (Vozdecký)
TJ Nový Jičín - VHK Vsetín 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Branky a
nahrávky:6. Vrdlovec (Macháček), 32. Macháček (Horák), 56.
Macháček (Zedník) - 7. Rapant (Dědek), 59. Knebl (Rapant,
Zelenka)
HC Uherské Hradiště - VSK Technika Brno 6:3 (4:1,
1:2, 1:0). Branky a nahrávky: . Andrýsek (Mikeš, Stašek), 7.
Andrýsek (Piluša, Mikeš), 15. Šustr (Novák), 17. Andrýsek (Piluša,
Mikeš), 36. Andrýsek (Vodák), 51. Piluša (Heča, Mikeš) - 13.
Odehnal (Rajnoha), 25. Česnek (Barus, Košecký), 30. Rajnoha
(Benýšek)
Salith Šumperk – HC Frýdek-Místek 5:4(3:1, 1:0,
0:3). Branky a nahrávky: 4. Brunec (Ambruz), 5. Velecký
(Matějka), 10. Velecký (Malý, Tesařík), 29. Haas (Tesařík, Malý),
61. Holík (Hulva) - 20. Kolařík (Raszka, Kopáč), 44. Galajda
(Maliník), 45. Kolařík, 60. Kolařík (Maliník) ◘ AZ Havířov volný
los.
-pk-

zprávy z ledové plochy
Prostějovští hokejisté v uplynulém týdnu NEBODOVALI

Poprvé v sezoně padli Jestřábi na Svatého Václava...
PROSTĚJOV - Tak, a je to
tady! Už i na svěřence trenéra Petra Zachara bohužel
došlo... Překvapivou prohru
před vlastními fanoušky
utrpěli prostějovští Jestřábi
v úterý, kdy na státní svátek Svatého Václava přivítali
li
Valašské Meziříčí. Do té doby
nevýrazní Bobři, kteří se vyrovnávají s odchodem svých dvou
nejlepších borců Sochorka a
Šebesty, se ale právě na Hané,

zdá
dá se, chytili.
h tili Naopak
N
k hokejish k ji
ty Prostějova vystřídal na čele
tabulky Šumperk.
Trenéři Jestřábů učinili před utkáním dvě překvapivé změny. Do
branky se místo dosavadní jednič-

ky Slováka postavil v letošní
sezoně premiérově Dalibor
se
Sedlář, který má stejně jako
Se
loni vyřízeny do Prostějova
lon
střídavé
starty z Olomouce.
stří
Za zdravotně indisponovaného
néh Kolibára pak zaskočil
v obraně další hráč prvoligového HCO Janáček. Přestože ani
jednomu z olomouckého dua nelze nic vyčítat, diváky na tribunách
příliš neoslnili. Bobři přivezli na
Hanou i dva exprostějovského zadáky Ručku a Tomáše Fojtíka.
A Valaši se na prostějovském ledě prezentovali velmi dobrým výkonem, který
připomínal vítěze posledního
ročníku východní skupiny
druhé ligy. Jejich nápor vyvrcholil ve 12. minutě, kdy
Kostelňák poprvé překonal
Sedláře a hosté vedli – 0:1.
Zbytek první třetiny se dohrával v tréninkovém tempu. V
polovině zápasu se naskytla
Jestřábům dvojnásobná početní výhoda a byl to Šimo,
kdo dorážel střelu Peštuky –
1:1. Kdo by v tu chvíli tušil,
že to byla ze strany domácích
poslední gólová radost...
Naopak ještě do přestávky
dokázali skórovat Bobři, a to
hned dvakrát. Nejprve zavezl Matějný puk za Sedlářovu
bránu a nahrál jej před bránu
volnému Bokrošovi, který
prostřelil strážce prostějovské svatyně - 1:2. A v posledních vteřinách třetiny ze
skrumáže před Sedlářovou
bránou vyklouzl puk, ke
kterému se dostal Bacul a

ze střídaček
Petr ZACHAR - trenér LHK Jestřábi Prostějov:
„Do utkání jsme vstoupili velmi špatně. Už během
týdne jsme měli problémy, na trénincích se nám přestaly dařit přihrávky a zakončení. Nakonec to byl odraz i první třetiny, kde jsme měli i štěstí po nastřelené
soupeřově tyčce. Ve druhé části jsme od přesilovky pěti
proti třem byli lepším týmem a měli více šancí. Bohužel soupeř
nám dal lekci z produktivity. Do příštích utkání se s tím musíme vyrovnat. Pokud se s tím nedokážeme srovnat, budeme mít
problémy. Byli jsme prvním týmem a bylo jasné, že se na nás
každý připraví a každý to na nás zkusí. Už to nebude tak snadné,
jako to bylo prvních pět kol. Musíme sklopit hlavy, přijmout
porážku a začít odznovu.“
Roman SEDLÁK - HC Bobři Valašské Meziříčí:
lSe třemi body z Prostějova jsme v žádném případě nepočítali.
Myslím si však, že už minulé utkání doma nás nakoplo a řekli
jsme si, že to zkusíme i venku, protože jsme se semkli. Určitě
nemáme špatný tým. Sice hokejovost je oproti minulé sezoně někde
jinde, ale kluci se to pomalu učí. Utkání nám vyhrála hokejová parta,
dřeli jsme jeden za druhého a podržel nás brankář. Jsme velice spokojeni.“
-red-

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC BOBŘI VAL. MEZIŘÍČÍ
1. třetina 0:1
2. třetina 1:2
3. třetina 0:0
Branky: 29. Šimo (Peštuka) - 12. Kostelňák (Bokroš), 38. Bokroš
(Matějný), 40. Bacul Střely na branku:26:22
Rozhodčí:

Šutara - Vengřín, Záviský

Vyloučení:

4:7

Využití:

1:0

Diváků:

1453

Sestava LHK Jestřábi
Sedlář
Paška, Stříteský

Jedlička, Janáček
Doseděl,, Kutmon

Peštuka, Halouska
Stejskal
S
t
- Duba - Zachar
Šimo
Š
Ši
i - Čuřík
Č řík - Ž
Žajgla
j l
Bartošek - P. Šebek - D. Šebek
Meidl - Skácel

Petr Zachar a Martin Kužílek

padáčkem si vychutnal domácího
brankáře – 1:3. Kvůli dvoubrankovému manku se rozhodl trenér
Jestřábů na začátku poslední části
hry promíchat sestavou. Ani to
ale prostějovským nepomohlo.
Jak Bobři, tak Jestřábi si sice ještě
dokázali vypracovat nemálo gó-

lových příležitostí, avšak ani jedno mužstvo již nevsítilo branku.
Valašské Meziříčí se tak stalo prvním přemožitelem dosavadního
největšího překvapení druhé ligy
, prostějovských Jestřábů. Ti se i
tak dočkali od věrných příznivců
poděkování.
-pk-

Reparát na horkém ledě rivala se nezdařil
Hodonínu prospěla trenérská změna, staronové koště dobře metlo

2. LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - ZÁKLADNÍ ČÁST
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 8 KOLECH:
1. Salith Šumperk
8 5 2 0
1 45:23
2. HC Slezan Opava
8 6 0 0
2 33:20
3. LHK Jestřábi Prostějov 8 5 0 1
2 38:23
4. HC Plus Oil Orlová
7 5 0 0
2 32:21
5. AZ Havířov
6
3 1 1
1 25:16
6. HC Břeclav
8
3 1 1
3 25:26
7. HC Nový Jičín
7 4 0 0
3 21:23
8. HC Bobři Valašské Meziříčí8 4 0 0
4 35:38
9. HC Zubr Přerov
7 3 1 0
3 34:22
10. HC Uherské Hradiště
8
3 0 1
4 25:32
11. SHK Hodonín
7 3 0 0
4 27:27
12. VSK Technika Brno
7 2 0 0
5 19:31
13. VHK Vsetín
7 1 1 0
5 14:33
14. HC Uničov
7 1 0 1
5 23:40
15. HC Frýdek-Místek
7 1 0 1
5 22:43

19
18
16
15
12
12
12
12
11
10
9
6
5
4
4

kam za hokejem....
9. kolo, sobota 9. října 2010, 17:00 hodin: Břeclav - Orlová,
Prostějov - Přerov, Technika Brno - Valašské Meziříčí (hráno v
Rosicích), Frýdek-Místek - Uherské Hradiště, Havířov - Šumperk,
Opava - Nový Jičín (neděle 10.10.), Uničov - Hodonín (neděle
10.10.), Vsetín volný los.
-pk-
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V rámci našeho hokejového servisu oceňujeme vždy jeden
individuální výkon či mimořádný počin jednotlivce, který si
6
zaslouží všeobecné uznání. Dnes pokračujeme již potřetí...
Před týdnem se ocenění v této rubrice dočkal mladší
5
ze „Šeba Brothers“, nyní došla řada na staršího Patrika.
4
Sedmadvacetiletý centr prokazuje od začátku sezony
parádní formu a i v týdnu, kdy se „jestřábí letce“ tolik
3
nedařilo, působil v obou zápasech aktivním dojmem a snažil
se vést mužstvo ke kýženým úspěchům. Na domácím ledě sice vyšel, stejně
2
jako celý tým, bodově naprázdno, v Hodoníně už se mu vedlo lépe a když ke
své brance přidal v samém závěru i asistenci, přiblížil se v tabulce produktivity 1

P a t r iik
k ŠEBEK

7
V sobotu na Přerov!
svému bratrovi na dva body. V osmi zápasech doposud posbíral čtrnáct bodíků,,
což je velmi slušná práce. Jen tak dál, Patriku!

Machrometr

PROSTĚJOV - Program východní
skupiny druhé hokejové ligy nabízí
v tomto týdnu jediné utkání, které
však bude z pohledu prostějovského
fanouška určitě stát za to! Po
středečním volnu totiž změří svěřenci
trenérů Zachara a Kužílka síly s
odvěkým rivalem z Přerova. Hrát se
bude v sobotu 9. října od 17 hodin na
ledě Víceúčelové haly-ZS. Pořadatelé
z prostějovského LHK Jestřábi v této
souvislosti upozorňují příznivce obou

táborů, že utkání budou provázet
zpřísněná bezpečnostní opatření.
„Možné jsou i prohlídky u vchodu, ale
věříme, že fanoušci budou rozumní
a k žádnému zásahu nebude důvod,“
vzkázal Michal Tomiga, předseda
prostějovského hokejového klubu.
Před tímto utkání patří Prostějovu třetí
příčka, Přerovu, i s Tomášem Vlčkem
v sestavě, pozice devátá. Nenechte si
ujít pravé hanácké derby s patřičnou
atmosférou!
-pk-

HODONÍN/PROSTĚJOV Šanci vrátit se na první místo měli prostějovští Jestřábi
v sobotu, kdy v rámci osmého dějství třetí nejvyšší
soutěže zajížděli na led
Hodonína. Tradičně
vyhecované utkání tentokrát nepřineslo výraznější
nepokoje v
hledišti, byť
k jednomu incidentu znovu došlo.
Důležitější bitva se ale
odehrávala přímo na ledové ploše, kde k nelibosti
tábora příznivců „jestřábí letky“ kralovali domácí
„Drtiči“.Hodonín před tímto zápasem vyměnil trenér-

skou dvojici a navrátivší se
kouč Svatopluk Číhal tak
prožil zdařilý comeback.
Jeho svěřenci dali v
tomto duelu zcela
zapomenout
na své předchozí nezdary a po velmi
dobrém výkonu zvítězili 5:3.
Ze sestav obou
týmů bylo patrné,
že zatímco do té domácí se vrátil Flamík,
Jestřábům chyběl nejen
obránce Kolibár, ale i forvardi Šimo a Zachar mladší. Do
branky hodonínského SHK
se postavil exprostějovský
Tuček, svatyni hostů hájil po

jednozápasové pauze opět
Slovák.
Úvodní třetina přitom vyšla
lépe Jestřábům, kteří se ocitli hned dvakrát ve vedení.
A jelikož na zásah Patrika
Šebka (prosadil se po individuální akci) a dorážku Meidla
z brankoviště odpověděl z hodonínských snajprů jen Špok,
Prostějov po úvodním dějství
vedl. Od druhé části už ale led
zcela naprosto ovládli domácí
hokejisté, kteří postupně otočili skóre až na 5:2. Vítěznou
branku vstřelil v 39. minutě
Adam Beňa, který zaznamenal
první branku v dresu SHK. V
závěru zápasu už jen kosmeticky upravil skóre prostějovský
zadák Peštuka.
-pk-

JESTŘÁBI: DĚKUJEME

ZA NOVOU ŠANCI!
Radní města Jiří Pospíšil patří
mezi ty, kteří letos v létě zachránili prostějovský hokej. „Bez aktivity bývalého hokejisty Jiřího
Pospíšila by se dnes v Prostějově
druhá liga asi nehrála...,“ shodují
se všichni představitelé i hokejisté Jestřábů. Jiří Pospíšil byl totiž
tím, kdo dojednal prodej klubu
od bývalého vedení a jeho předání skupině hokejových odborníků, kteří stojí za letošní, výborně
nastartovanou sezónou. „Díky
jeho přičinění se to nakonec podařilo a smlouvu o odkupu jsme
podepsali,“ potvrdil několikrát
Michal Tomiga, předseda LHK
Jestřábi Prostějov. V exkluzivním rozhovoru pro Večerník,
který jsme zveřejnili v minulém
vydání, pak přidal: „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. Když
jsem klub přebíral, tak jsme si
stanovil jako svou prioritu otevřenost. Svým způsobem mě

na ni navedl právě Jiří Pospíšil,
který znal předchozí klubová
léta a poradil mi, abych s otevřeností neotálel. Děkuji mu, zatím
vidím, že nám to přináší své
ovoce. 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,“
sdělil Tomiga.
Ze stadionu nejen proto od
Jestřábů zní: „Děkujeme za
novou šanci!“
-red-

ze střídaček
Svatopluk ČÍHAL - SHK Hodonín:
„Hodnocení je velice kladné. Po té první třetině, kdy jsme byli velmi rozpačití, se mužstvo
do druhé třetiny zvedlo a jestli odehrají takto každý zápas, tak věřím, že se dostane tam,
kam patří, na špici tabulky. Dnes nebylo hráče,
u kterého byl puk ztracený. Bylo tam srdíčko, bylo
tam nasazení, bylo tam všechno. Soupeř byl velice
kvalitní, ale my jsme to odehráli i velice disciplinovaně, takže jsem spokojený a mám z toho velmi dobrý
pocit. K týmu jsem se vrátil po roce a půl. Dobyl jsem
si baterky a mám o to větší chuť do práce, zvláště,
když je to Hodonín!“
Petr ZACHAR - trenér LHK Jestřábi Prostějov:
„První třetinu jsme odehráli ještě v pozornosti. Dodržovali
jsme, co jsme si řekli. Od druhé dvacetiminutovky jsme
začali nepochopitelně lítat s Hodonínem, a pak jsme doplatili na hrubé chyby v obraně. Ve třetí části jsme pak nevyužili dvě
přesilovky v řadě, čímž jsme se dostali trochu do krize. Následně
jsme navíc ve stejné herní situaci inkasovali gól na 2:4 a pak už to
bylo v hlavách hráčů. Musím přiznat, že na zvrat jsme neměli a
domácí vyhráli zaslouženě. Ze dvou porážek v řadě však nedělám
žádnou tragédii, sezóna je ještě dlouhá.“
-pk-

SHK HODONÍN
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
1. třetina
2. třetina
3. třetina

1:2
3:0
1:1

Branky a nahrávky:
7. Špok (Jurásek, Peš), 23. Kuba
(Salajka), 34. Vaškovič (Korotvička, Rehuš), 39. Beňa (Rehuš,
Salajka), 53. Komárek (Jurásek) - 2. P. Šebek, 14. Meidl (Čuřík),
60. Peštuka (Čuřík, P. Šebek)
Střely na branku:
28:24
Rozhodčí: Mech - Bilík, Musil
Vyloučení: 6:7 Využití: 2:0 Oslabení: 1:0
Diváků: 1243

Sestava LHK Jestřábi
Slovák
JJedlička,
edl
ed
Doseděl, Kutmon

Paška, Stříteský
Peštuka, Halouska

Stejskal - Duba - Žajgla
S
Bartoššek
Bartošek
B
k-P
P. Š
Šebek
eb
bek
k - D.
D Šebek
Šeb
el
Meidl - Čuřík -Skácel
Kryl

NEJEN NA TRIBUNĚ. Radní Jiří Pospíšil navštěvuje zápasy prostějovských
hokejistů pravidelně a poté, co stál za zrodem závěrečných schůzek při změně
majitele, začal mít k Jestřábům ještě blíž, až se ocitnul přímo mezi hráči na ledě....

Trenéři:

Petr Zachar a Martin Kužílek

Sport

4. října 2010
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Ústí
je
na
kolenou,
K TITULU TAK CHYBÍ UŽ JEN KROK!
První zápas finále dorostenecké extraligy pro Sokol I Prostějov

PROSTĚJOV - V neděli 3. října 2010 se odehrál v domácím
prostředí na kurtu Sokola I
Prostějov první zápas finálové
série dorostenecké extraligy
mezi domácím týmem a hostujícím družstvem SK Kotlářka
Praha. Zápas byl očekáván
s velkým zájmem nohejbalových příznivců, kteří vytvořili prostějovským mladíkům
skutečně výborné domácí prostředí, které je přivedlo k prvnímu, veledůležitému vítězství
v poměru 5:3. V případě, že by
Prostějované uspěli už tuto neděli 10. října na půdě pražského
celku, mohli by tak slavit po roční pauze opět mistrovský titul.
Jestliže Kotlářka uhájí domácí
prostředí, bude se rozhodovat
další týden opět v Prostějově.
Celek Sokola I nastoupil v sestavě J. Valenta, K. Pacejka, T.
Drobil, L. Rosenberk, T. Anděl a
M. Štěpánek, na střídání tentokrát
neměl trenér domácích připraveny žádné hráče. Za hostující tým
Kotlářky nastoupili: L. Štěpař, M.
Vedral, T. Macurek, P. Poncar, M.
Strejček, K. Fišer. L. Wiesner a
M. Kolář. Ovšem ani takto silné
složení nakonec na domácí tým
nestačila.
Hned v úvodu se blýskly obě
prostějovské dvojice, když
Valenta s Pacejkou po perfekt-

ním výkonu porazili 2:0 dvojici Macurek, Poncar (střídal
Strejček) a hned vzápětí přidal
druhý bod Prostějova T. Drobil
s Rosenberkem taktéž po výhře
2:0, když především v prvním
setu deklasovali hostující dvojku Štěpař - Vedral. Prostějovské
družstvo nezaváhalo ani v první
trojce, kdy sestava Pacejka – T.
Drobil - Rosenberk po bojovném
a velmi dobrém výkonu zdolala
urputně bojující sestavu hostů
Macurek – Kolář - Poncar (střídající Strejček) taktéž 2:0, čímž se
prostějovský celek ujal už velmi
nadějného vedení 3:0 na zápasy.
Po tomto skvělém úvodu se to
pro Sokol I Prostějov začalo
mírně komplikovat. Domácí
trio Valenta – Anděl - Štěpánek
nestačilo na hostující sestavu
Štěpař – Wiesner - Vedral a hosté snížili na 3:1. Vzápětí v singlu
oplatil hostující M. Vedral domácímu Valentovi porážku z finále soutěže singlů v Lounech
a Kotlářka snížila již na 3:2. Za
tohoto stavu ovšem nastoupila v
neděli excelentní ekipa domácích
Pacejka – T. Drobil - Rosenberk a
hráči Sokola I Prostějov po jasné
výhře 2:0 na sety (10:6 a 10:7)
opět odskočili o dva body - 4:2
pro Prostějov. Další trio sice opět
tentokrát velmi těsně prohrálo
1:2 a bylo sníženo na 4:3, ovšem

závěrečný duel proměnili domácí
hráči Valenta - Pacejka v exhibici
a nedovolili soupeři v žádném
setu ani pět míčů. První finále dorostenecké extraligy tedy s přehledem 5:3 pro domácí skvěle
bojující tým Prostějova, který se
tak ve finálové sérii ujal vedení
1:0 na zápasy.
„Tentokrát opravdu nechci nikoho vyzvedávat, i když bych naše
opory klidně mohl vzpomenout.
Kluci ale zaváleli jako soudržný
tým, skutečně bojovali jeden za

druhého s maximální obětavostí. Vedeme, ale zdaleka nic není
rozhodnuto, pouze máme k titulu
mistra České republiky v soutěži
dorosteneckých družstev o krůček
blíže než soupeř,“ zůstal po utkání
nohama na zemi Richard Beneš,
trenér dorostenců TJ Sokol I
Prostějov. „Musím poděkovat
všem divákům za podporu a pokud za týden v Praze nevyhrajeme, čeká nás rozhodující duel
17.října opět doma v Prostějově,“
připomněl Beneš.
-pk-

boxeři Prostějova se radují

ÚSTÍ NAD LABEM/
PROSTĚJOV - Extraliga
boxu začala šlágrem, ve kterém ústečtí borci podlehli
doma Prostějovu 6:12. Tato
zpráva obletěla tuzemské
dění minulou neděli, kdy
svěřenci trenéra Radoslava
Křížka dokázali doslova
„vyrabovat“ mnohdy nezdolatelnou půdu úřadujících mistrů České republiky!
K nečekanému triumfu přispěly i dvě posily - ex-ústecký Chromý, jehož přestup se podařilo dořešit až
pouhé tři dny před zápasem,
a Šakaldajev z Ćeských
Budějovic. Ostravského
Špringla nepustila do zápasu
nemoc. A jak jsme zmínili již
před týdnem, scházeli také
zraněný Vít Král a kouč pochopitelně už 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
BUDOUCÍ MISTŘI? Prostějovský nohejbalový tým bezprostředně po zisku prv- za titulem! „Jeli jsme tam s
ního vítězství ve finálové sérii. Přetaví dorostenci TJ Sokol I výhodu až ve zlaté kovy? cílem uboxovat co nejvíce
bodů, s vítězstvím jsme neFoto: Zdeněk Pěnička
počítali. Byli jsme si vědomi,
že v Ústí se moc nevyhrává.
Nohejbal - obchodní partneři:
Obzvlášť, když jsme nebyli
kompletní,“ přiznal v redakci
Večerníku Radoslav Křížek.
O to větší radost ale v táboře
Prostějova panovala. „Bylo
to moc pěkné, všichni kluci
zaslouží absolutorium a klobou dolů. Parádní zápas,“
zářil po návratu ze severních
Čech lodivod. Vrcholem nedělního klání bylo k.o. v poBosého, který doslova
Další střípek do medailové mozaiky nohejbalových nadějí TJ Sokol I Prostějov: dání
sundal Svobodu! Rozhodčí
sice utkání označili jako
vzdané domácím borcem,
všichni přítomní ale věděli své... „Vyplatilo se nám
složení sestavy a posunutí o
RADOMYŠL - Minulou sobotu finále, které se hrálo z důvodu deště
Nábor do oddílu nohejbalu
jednu váhu nahoru,“ kvito25. září proběhlo v Radomyšli pouze do čtyř vítězných duelů, podval své rozhodnutí Křížek.
finále Mistrovství České repub- lehli výborně hrajícímu týmu Avie
Pro objektivnost ale musíme
liky v družstvech žáků. Tohoto Čakovic 1:4. Ani tato porážka je
dodat, že Ústeckým chyběli
turnaje se zúčastnily čtyři nej- ovšem nepřipravila o zisk stříbrných
Tak jako každé sportovní odvětví,
mistři republiky - polotěžký
lepší družstva z celé republiky, medailí, což je dalším výrazným
potřebuje i nohejbal doplňovat svou
Řezníček (operace ramene) a
které prošly vyřazovacími sou- úspěchem mladých nohejbalistů
hráčskou základnu a proto jeden
těžký Viktora (lhůta po k.o.)
boji v průběhu tohoto roku. Ne- Prostějova.
z nejúspěšnějších mládežnických
chyběl mezi nimi ani výběr žáků „Jsem velice rád, že kluci ve velmi
oddílů regionu TJ Sokol I Prostějov
i supertěžký OndřejNovotný
Sokola I Prostějov, který navíc nepříznivém a chladném počasí
pořádá každé pondělí od 16:00 do
(rameno) a pak také Jan
patřil ke žhavým aspirantům prokázali bojovnou morálku a před17:00 hodin a každý čtvrtek od 14:00 do
Kováč (57-60 kg). Domácí
na některou z medailí. Družstvo vedli velmi kvalitní žákovský no15:00 hodin v sokolovně na Skálově náměstí v Prostějově
tak neobsadili supertěžkou
tvořily dvě dvojice, jenž se spo- hejbal,“ neskrýval spokojenost RiNÁBOR MLADÝCH HRÁČŮ do žákovského kolektivu
váhu, v níž tudíž bez boje
lu utkaly křížem, a dvě trojice chard Beneš, kouč žákovského týnohejbalu. Nábor je soustředěn zejména na ročníky
vyhrál prostějovský Dominik
s jedním povinně střídajícím mu nohejbalového oddílu TJ Sokol
narození 2000 až 2001.
Musil, hosté naopak neobsahráčem a posledním zápasem I Prostěov. „Hlavními tahouny střídili váhu do 64 kg a Zdeněk
byl singl, což znamená součet brného týmu Prostějova byli Lukáš
Zveme do svých řad další zájemce o toto tradiční ryze české
Chládek tak rovněž zvítězil
celkem sedm hraných zápasů. Bergman a Tomáš Roba, ale i ostatní
odvětví sportu, které je na mezinárodním poli velmi úspěšné.
bez boje. „Zvažovali jsme,
Prostějovským nadějím se vcel- hráči v čele s mistry republiky mladStaňte se i vy v budoucnu ligovými nohejbalisty Sokola
ve které váze má Marek Bosý
ku dařilo, načež si z Čech přivezli ších žáků z letošního roku Jakubem
I Prostějov nebo dalších klubů v naší republice!
větší šanci na úspěch. Nechal
Ftačnikem a Honzou Matkulčíkem
stříbrné medaile.
Letos v srpnu je navíc TJ Sokol I Prostějov pořadatelem
jsem ho v osmašedesátce, aby
Žáci TJ Sokola I Prostějov ve slo- a trojkovým specialistou Adamem
mistrovství České republiky mladších žáků, na němž
nemusel shazovat. Nebylo to
obhajuje mistrovský titul z loňského roku. I zde můžete
žení Tomáš Roba, Lukáš Bergman, Pospíšilem podali velmi dobré výtak, že bychom se báli konstartovat před svými rodiči nebo spolužáky také vy.
Jakub Ftačnik, Jan Matkulčík a kony,“ dodal na adresu jednotlivců.
frontace s Chládkem. Ani u
Adam Pospíšil postupně dokázali Konečné pořadí finále Mistrovství
něj nebylo jasné, do jaké váhy
porazit stříbrného medailistu z Mis- republiky družstev 2010: 1. Avia
Bližší informace získáte na telefonním čísle 736 536 930.
nastoupí,“ podotkl Křížek.
trovství ČR žákovských dvojic Ha- Čakovice 6, 2. TJ Sokol I Prostějov
pon Horažďovice 5:2, dále zvítězili 4, 3. Hapon Horažďovice 2, 4. SoZve výbor oddílu nohejbalu TJ Sokol I Prostějov
váhová kategorie do 54
-pkhladce 7:0 nad Sokolem Stratov a ve kol Stratov 0.
kg: Tomáš Wuong - Dušan
Chromý 0:2 na body

Stříbro žáků z mistrovství ČR družstev

Skvělý úspěch mládežnických singlistů na Poháru nohejbalového svazu v nohejbale

LOUNY - V úterý 28. září 2010
proběhl v Lounech tradiční velký turnaj mládeže v nohejbale
singlů pod názvem „Memoriál
Standy Maličkého“, který je
současně součástí bodovaného
„Poháru nohejbalového svazu
žáků a dorostenců 2010. Tohoto
klání se zúčastnili i žáci a dorostenci TJ Sokola I Prostějov. Za
žáky nastoupili Tomáš Roba a
Jakub Ftačnik, za dorostenci
hráli Jan Valenta, Lukáš Rosenberk, Tomáš Drobil a Lukáš
Pírek. A domů se mladé hanácké naděje vracely pořádně
zvesela. Vezly si totiž zásluhou
Roby a Valenty obě nejcennější
trofeje!
V žákovské kategorii se prezentovalo celkem dvacet nejlepších žákovských singlistů v republice, kteří
ve čtyřech základních skupinách na
dva hrané sety odehráli úvodní část
přeboru. Z prostějovských hráčů
postoupil do čtvrtfinále Tomáš Roba, jeho souputník Jakub Ftačnik
(11 roků) i přes velmi dobou hru
se do dalších bojů neprotlačil. Ve
vyřazovacích zápasech Roba postupně zdolal ve čtvrtfinále hráče
Sokola Modřic Nykla 2:1 (9:10,
10:7, 10:6), v semifinále si dokázal
poradit s čakovickým Mlezivou

2:0 (10:7, 10:4) a svůj nejkvalitnější
zápas odehrál ve finále této soutěže
s několikanásobným mistrem ČR
v žákovské kategorii a úřadujícím
šampionem Jirkou Kalousem,
který je i přes porážku 1:2 velkou
naději českého nohejbalu. „Tímto
vítězstvím Tomáš Roba opět po
dvou létech připomenul vítězství
dalších mladých prostějovských
hráčů na tomto turnaji v průběhu
organizování tohoto singlového
turnaje, když před ním triumfovali
Klaudy, Valenta či Drobil,“ poznamenal s úsměvem Richard Beneš,
spokojený lodivod mládežnického
nohejbalu v prostějovském oddílu
TJ Sokol I.
V hlavní dorostenecké kategorii
zastupoval Prostějov čtyřlístek výborných singlistů ve složení: Jan
Valenta, Tomáš Drobil, Lukáš Rosenberk a Lukáš Pírek. Hrálo se opět
stejným způsobem jako v žákovské
kategorii a tentokrát z kvarteta Ha-

náků postoupilo do čtvrtfinále trio
Valenta, Drobil a Rosenberk. Smůlu
měl naopak Pírek, který sice porazil
čerstvého mistra ČR v singlu dorostu Macurka a remízu sehrál s juniorským reprezentantem ČR Jakubem
Medkem, ale zaváhal v jediném
zápase s Kneblem z Horažďovic,
což jej připravilo o senzační postup
z nejtěžší skupiny dále. Ve vyřazovacích čtvrtfinálových bojích
prohrál prostějovský Rosenberk s
J. Medkem 1:2 na sety a ve vylosovaném ryze prostějovském duelu
byl Valenta lepší než Drobil, načež
mu tak po setech 10:4 a 10:3 vrátil
porážku z Mistrovství ČR singlů
v Karlových Varech a postoupil do
semifinále soutěže. V něm dokázal
po velkém boji přehrát J. Medka
2:1 (10:4, 8:10 a 10:9) a vybojoval
finále soutěže. A i v boji o prvenství
podal opět vynikající výkon, kterého je schopen a porazil hráče SK
Kotlářky Praha Marka Vedrala 2:0

po setech 10:4 a 10:9. Po Jakubu
Klaudym se tak opět nesmazatelně
zapsal mezi dorostenecké vítěze tohoto největšího singlového turnaje v
tuzemsku odchovanec prostějovské
nohejbalové líhně!
„Musím se přiznat, že v takovouto
bilanci jsem nevěřil ani náhodou,“
zářil jako sluníčko Richard Beneš.
„Především vítězství Tomáše Roby,
který ještě v singlu nemá dostatek
zkušeností, jsem opravdu nečekal.
Je to příjemný pocit zejména před
nastávajícím finále dorostenecké
extraligy s Kotlářkou a před Mistrovstvím ČR mladších a starších
žáků v singlech. Opět jsme potvrdili, že náš oddíl disponuje kvalitním
všestranným kádrem žáků i dorostenců, kteří umí velmi dobře kromě
dvojic a trojic i singl. Za předvedenou hru musím pochválit všechny
hráče, kteří bojovali a ukázali co
v nich je,“ sdělil po návratu do Prostějova spokojený kouč.

Výsledkový servis Memoriálu Standy Maličkého 2010

(součást bodovaného „Poháru nohejbalového svazu žáků a dorostenců)
kategorie žáků:
kategorie dorostenců :
1. Tomáš Roba
Sokol I Prostějov
1. Jan Valenta
Sokol I Prostějov
2. Jiří Kalous
Avia Čakovice
2. Marek Vedral
SK Kotlářka Praha
3. Tomáš Mleziva
Avia Čakovice
3. Jakub Medek
Liapor Karlovy Vary
4. Tomáš Jarolím
Hapon Horažďovice 4. Matěj Medek
Lispor Karlovy Vary

Dobré a hezké utkání. Menší
Wuong nastoupil proti favorizovanému soupeři bez
respektu a útočil od spodu.
Chromý první kolo kolo zprvu povoloval, kontroval, byl
přesnější a tvrdší. Ve druhém
kole začal Chromý aktivněji
a předvedl úderovou pestrost,
ale Wuong bojoval a útočil i
nadále. V kole třetím se obraz
boje nezměnil až do chvíle,
kdy povolující a kontrující
Chromý změnil tempo a vysypal sérií úderů po které
byl Wuong počítán, ale utkání doboxoval. Na body
přesvědčivě zvítězil hostující
Chromý. „Celé utkání bylo
v jasné režii Dušana, který
potvrdil, že je v Česku v této
kategorii nejlepší. Soupeř
proti němu neměl šanci, bylo
to vysoko na body,“ uvedl
na adresu úvodního souboje
Radoslav Křížek, trenér BC
DTJ. Hosté se dostali do vedení – 0:2

s českými pasy přinesl útočný
box, v němž měl hostující
boxer dlouho navrch a první
dvě kola měl větší přehled.
Byl pohyblivější, rychlejší a
přesnější v kontrech. Ve třetím
kole ale začal zabírat bojovník Kovalenko úspěšnou
pravou, přidal výměny u
těla a pokračoval v útocích.
Šakaldajev naopak ustával v
pohybu a přestával s postupem času stíhat. Kovalenko
tak nakonec zvrátil vedení
soupeře a byl vyhlášen
vítězem na body, byť řada
přítomných měla jiný názor...
„Myslím, že rozhodčí našeho
borce poškodili, Ruslan měl
vyhraný zápas,“ přidal se i
Křížek. „Bylo to snad jediné
utkání, v němž sudí zaváhali...“ Bylo srovnáno – 2:2.

váhová kategorie do 81 kg:
Michal Marko – Vardan
Besaljan 0:2 vzdáním v 1.
kole
Domácí Marko nastoupil
do ringu po delší odmlce,
když zaskočil za zraněného
Řezníčka. Proti reprezentovi
v prostějovském tílku však
neměl příliš šancí. Hned z
prvního útoku soupeře čapl
na spodek a potom už se jenom snažil zabalit. Po počítání trenér další boj vzdal.
Prostějov znovu vedl – 6:8.
„Vardan jej přejel ve všech
směrech a po pár úderech bylo rozhodnuto,“ okomentoval
stručně jednoznačnou partii
prostějovský trenér.

váhová kategorie do 91
kg: Rudolf Helešic – Petr
váhová kategorie do 60 Novotný 0:2 na body
kg: Erik Huliev - Miroslav
Šerban 0:2 na body
Mladý borec v ústeckých
barvách proti velkému faDomácí borec sice první kolo voritovi sice utkání zdárútočil a zasahoval, ovšem ně doboxoval, na body
Šerban v dobrém pohybu ale pomýšlet nemohl. Petr
vyčkával a kontroval. Po Novotný do toho od počátku
vyrovnaném prvním kole ostře šlápnul a vyšší Helešic
se v tom druhém postavil přijal jeho souboj u těla,
prostějovský boxer klasicky, kde však byl Novotný důzačal boxovat a utkání dos- raznější. Když ale Helešic
talo nový náboj. Chvíli to natáhl distanc, tak bodoval.
byly výměny z dvojky, ale V dalším průběhu prokázal
vypadalo to bojovně a v na- Novotný větší přehled i důsazení. Prostějovský boxer raznost a po jednom úderu
byl ale přece jen boxerštější, na spodek byl Helešic dopřesnější a tím i účinnější. konce počítaný. Novotný
Zaslouženě tak zvítězil na dál drtil svého soupeře a
body. „Mirek zaboxoval vyčerpaný Helešic byl ješdobře a vyhrál zaslouženě. tě jednou počítaný, ale seSpoléhal na pestřejší škálu bral se a zápas dokončil. Na
úderů, byl fyzicky velmi body ovšem jasně zvítězil
dobře připraven,“ pochválil Novotný, čímž se Prostějov
svého borce kouč BC DTJ. nadechl k rozhodujícímu
Prostzějov v tu chvíli opět trháku a vítězství – 6:10.
vedl – 2:4.
„Petr zaboxoval execelentně, jako Pan profesor. Šel
váhová kategorie do 64 kg: jednoznačně a tvrdě za víZdeněk Chládek zvítězil bez tězstvím,“ pochválil svého
boje 2:0, soupeř nenastoupil kapitána Radoslav Křížek.
„Bohužel jsme neměli do
této váhy žádného vyslance,“
posteskl si prostějovský lodivod. Znovu bylo vyrovnáno
– 4:4.
váhová kategorie do69 kg:
Martin Svoboda - Marek
Bosý 0:2 vzdáním ve druhém
kole
Svoboda nastoupil do utkání
nažhaveně, ale šel do toho
staticky z plných chodidel a
bez hravého pohybu. Po ostrých výměnách v druhé polovině kola Bosý srovnal. Na
začátku druhého kola vlítnul
Svoboda do dalšího kontru, načež inkasoval Bosého
rychlý a tvrdý pravý kontr. Po
počítání trenér Larionov jeho
další boj vzdal... Střetnutí
ale klidně mohlo skončit k.o.
ve prospěch prostějovského
borce! „Byl to krásný a tvrdý úder, boxerská lahůdka,“
rozplýval se trenér Křížek.
„Trefil ho skutečně přímo parádně. Sice šlo o překvapení,
neboť Svobody je zkušený
borec, ale Marek se své role zhostil výborně,“ chválil
kouč. Prostějovští už potřetí
vedli - 4:6.
váhová kategorie do 75 kg:
Tomáš Bezvoda - Patrik Hejl
2:0 na body

Favorizovaný Bezvoda si
okamžitě vytvořil respekt a
v prvním kole víceméně jen
útočil a nabodoval utíkajícího
a obíhajícího Hejla. Od druhého dějství se Hejl zastavil,
zasahoval, ale pouze do dvojky zabaleného Bezvody, který po předním direktu zpracovával zvedákem spodek
soupeře. Ve třetím dějství domácí boxer trefil z boku žebra
Hejla a ten byl počítán. Hejl
sice ještě sympaticky zabojoval, ale na zvrat bylo pozdě.
Na body zvítězil Bezvoda a
bylo opět vyrovnáno – 6:6.
„Mladého Patrika jsme vzali
váhová kategorie do 56 kg: víceméně na zkoušku. Snažil
Alexandr Kovalenko - Ruslan se, ale na zkušenějšího soka
ještě neměl, nevěděl si s ním
Šakaldajev 2:0 na body
rady a zaslouženě prohrál,“
Souboj Ukrajince s Uzbekem uznal R. Křížek.

váhová kategorie nad 91 kg:
Dominik Musil 0:2 bez boje,
soupeř nenastoupil
„Jejich boxer nenastoupil
kvůli nemoci, Dominik si
tak připsal dva hladké body,“ smál se už šťastný trenér
Prostějov, vědom si vítězství
a zisku dvou bodů.
„Jsem maximálně spokojený. Kluci podali parádní výkony, těžko někoho
vyzdvihovat. Všichni šli
do maxima. Líbilo se mi,
jak podporovali jeden druhého a fandili si. Z toho
jsem měl radost,“ mnul si
ruce R. Křížek. „Porážka
nás mrzí. Na výsledku se
projevila absence dvou reprezentantů. V polotěžké
váze nám chyběl po operaci ramena Řezníček, v těžké jsme nemohli počítat se
zkušeným Viktorou, který
prohrál v Číně a 28 dní je
teď mimo hru. Postavili jsme nejsilnější možnou sestavu, ale soupeř potvrdil
kvalitu. Jeden zápas otočili rozhodčí, ale nechceme
si stěžovat,“ řekl po utkání naopak zklamaný trenér ústeckého SKP Sever
Miroslav Vrba.
Druhé kolo extraligy je na
programu až 31. října, kdy
BC DTJ Prostějov přivítá v
domácím prostředí Ostravu.
Pauza je vyhrazena Velké ceně Ostravy, která se koná o
tomto víkendu. -pk-

EXTRALIGA BOXU
2010 - 2011
1. kolo:
Ústí nad Labem – BC DTJ
Prostějov 6:12.
Body: Kovalenko (do 56 kg),
Chládek (64), Bezvoda (75)
- Chromý (54), Šerban (60),
Bosý (69), Besaljan (81),
Novotný (91), Musil (nad
91).
BC Ostrava – Samson BC
České Budějovice 6:12.
Body: Barák (56), Velký (60),
Kubaník (81) - Kořínek (54),
Zahradník (64), Kocvelda
(69), Vodárek (75), Horák
(91), Šour (+91).

4. října 2010
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Foto víkendu

MICHAL KOCOUREK
Forvard prostějovského 1.SK se
včera blýsknul dvěma trefami,
které zajistily jeho celku další vítězství při cestě z nejnižší soutěže
Okresního fotbalového svazu. Po
předchozí remíze v Hrubčicích
tentokrát Musilovi svěřenci výhru potřebovali jako sůl. Tři body
upevnily prostějovského favorita
na čele skupiny „B“ IV. třídy a dvě
branky Kocourka na tom nesou
lví podíl. Obzvlášť ta druhá ze
61. minuty, neboť se stala gólem
vítězným!
-pk-

BENJAMÍNCI BOJOVALI O POHÁR MĚSTA
ČECHOVICE - V sobotu se na čechovickém pažitu
uskutečnil turnaj přípravek ročníku 2000 „O pohár starosty města Prostějova“, který pro sebe
po urputných soubojích ukořistil jeden z výběrů
Sigmy Olomouc. Ten až po velkém boji zvítězil ve
finále nad 1.SK Prostějov 2:1. Třetí skončilo družstvo SK Hranice na Moravě, které porazilo Sigmu
Olomouc „2001“. Domácí Čechovice obsadily 7.
místo.
Foto: Zdeněk Pěnička

TRIBUNÁL
Sokol Konice
S

Sokol Čechovice
S
Oresvo Sokol Plumlov
O

TJ Haná Prostějov
T
1.SK Prostějov
1

3
1
2
4
1
1
1
1
2

známkování prováděno jako ve škole od nejlepší 1 po nejhorší 5

Kralice poprvé padly, zaskočily je Hranice
FC KRALICE NA HANÉ – FC
ŽELATOVICE 3:2 (2:0)
Branky:
Z. Petržela, Růžička, Dostál z
penalty – Vrba 2
Sestava FC Kralice na Hané:
Kralice: Kofroň – Šmíd (74. O. Petržela),
Kocourek, Trnavský, Liška - Valtr (84. R.
Petržela), Růžička, Pořízka, O. Dostál – Z.
Petržela (46. Matula), Borovský. Trenér:
František Jura
KRALICE NA HANÉ – Od začátku utkání
byly aktivnější domácí Kralice a v prvních
dvaceti minutách si vytvořily hned několik
velmi dobrých příležitostí ke skórování.
První branku vstřelil Zdeněk Petržela,
který hlavou zužitkoval centrovaný míč
z levé strany od Borovského. Další šanci
měl Borovský, který pronikl do šestnáctky
Želatovic, ale brankáře z deseti metrů

nedokázal prostřelit. Nedlouho potom si
výborně zpracoval míč Dostál a v plném
běhu trefil levou tyč. Hosté měli také dvě
dobré příležitosti, které zaváněly vstřelenou
brankou a to hlavně agilní forvard Želatovic
Vrba. Druhou branku Kralic vstřelil ve 41.
minutě Růžička, který se nádherně trefil po
nezištné přihrávce Zdeňka Petržely z 20m
do levéhohorního rohu hostujícího brankáře.
„Už v první půli jsme měli vstřelit minimálně
čtyři branky a mohlo být rozhodnuto“.
O poločase musel kvůli zranění odstoupit
velmi dobře hrající Zdeněk Petržela a nahrdil
ho Tomáš Matula. Kralickým se nepodařilo
zachytit nástup do druhého poločasu a Vrba je
hlavou hned ve 48min. potrestal kontaktním
gólem. Domácí si dál vytvářeli střelecké
příležitosti, ale ve finální části to skřípalo. A
tak přišel ke slovu znovu výborný Vrba, který
prošel přes tři domácí hráče a střelou k levé

tyči nedal Kofroňovi šanci. Srovnáno na 2:2.
Naštěstí hned po třech minutách zahráli hosté
všestnáctcerukouapokutovýkopspřehledem
proměnil Dostál. Jinak byl ale Ondřej Dostál
asi největším spalovačem domácích šancí.
Vrcholem byl jeho samostatný průnik, kdy
se prodral až před již bezmocného brankáře
Želatovic, ale z pěti metrů netrefil prázdnou
bránu. Ještě předtím Borovský nedokázal
asi z metrové vzdálenosti usměrnit hlavou
centrovaný míč z pravé strany od Valtra.
Také dobře hrající Pořízka si vypracoval
stoprocentní příležitost, ale po obejití soupeře
uvnitřšestnáctkynedokázakalzpětimetrůtrefit
bránu. Hosté ke konci zápasu hledali převážně
dlouhými míči v šestnáctce domácích Vrbu
a tak obrana Kralic musela být neustále v
pohotovosti. Kralice nakonec vítězství uhájili a
jsou znovu v čele krajského přeboru.
„Dnes jsme si vypracovali snad 10 gólových

příležitostí. Některé z nich byly prostě
stoprocentní a my je musíme proměňovat.
Místo naprosto pohodového utkání z toho
uděláme drama. Pro diváky to možná
byla dobrá a napínavá podívaná, ovšem já
jsem nespokojen s tou naší produktivitou.
Želatovice v první půli na mě působily
odevzdaným dojmem. Ovšem je potřeba
říct, že náš výkon byl velmi dobrý a my
jsme jim nic moc nedovolily. Chtěli jsme
napadat vysoko a pokusit se co nejdříve po
ztrátě míč získat zpět. Myslím, že se nám to i
dařilo. Domnívám se. že pokud bych počítal
dnešní vytvořené šance měli jsme vyhrát
8:3. Někteří hráči jako Dostál, Borovský a
nebo Pořízka budou v tomto týdnu zkoušet
na tréninku trefovat prázdnou bránu. Snad
se jim to povede a v příštím utkání se dokáží
prosadit.“ uvedl kralický kouč František
Jura.
-pk-

opět ve hře, když se jim podařilo dát kontaktní gól. Po rohovém kopu se k míči
dostal Horák a k tyči snížil na 1:2. Ještě
ve 40.minutě napálil odražený míč na
Buriánka hostující Zbožínek, ale strážce
nezamyslické svatyně jeho střelu robinzonádou vyrazil.
Ve druhém poločase se do největší domácí šance dostal Horák, ale jeho prudkou
ránu na čáře Pastyřík zneškodnil. V 68. a
72. minutě mohl měnit skóre čerstvý hostující hráč Konečný, ale při jeho střelách

byl Buriánek na místě. Stejný hráč ještě
vystrašil v 75. minutě trestným kopem
domácího gólmana, ale ten opět vyrazil.
Také v nastavené jednadevadesáté minutě šanci Konečného Buriánek zneškodnil. Hanáci tak dovršili devátou výhru v
řadě a v sobotu 9.října od 15:00 hodin
v domácím zápase s Protivanovem by
chtěli tento počet zakulatit na DESET.
Přijďte je povzbudit, protože Haná je
věčná, Haná je nesmrtelná! -ol. pk-

V hanáckém derby zvítězili Prostějovští
TJ HANÁ NEZAMYSLICE – TJ HANÁ PROSTĚJOV 1:2 (1:2)
Branky:
Rozhodčí:
Žluté karty:
Diváků:

28. Horák – 8. Levinský, 20. Martin Kolář.
Požár - Pumprla, Vlk
Oulehla - Chum, Zbožínek
80
Sestavy mužstev
TJ Haná Nezamyslice: Buriánek - Holub, Oulehla, Král (55. Martinec), Mojtek
- Horák, Mariánek, Přikryl, Fialka Vladimír - Musil, Konupka (71. R. Fialka).
Trenér: Drahomír Crhan
TJ Haná Prostějov: Pastyřík – Mikeš, Zbožínek, M. Kolář, Chum - Trnavský,
PROSTĚJOV - K utkání devátého kola
I.B třídy Olomouckého KFS, skupiny
„A“ zavítal celek Haná Prostějov k derby na půdě nezamyslické jmenovkyně,
odkud se jim už tradičně nedaří vozit
body. Přesto to byli hosté, kteří už v 8.
minutě poprvé v zápase skórovali. Po
ose Krupička – Cibulec – Levinský šel
posledně jmenovaný sám na brankáře
a marně stíhaný obráncem, poslal míč
vedle vyběhnuvšího Buriánka – 0:1. O tři
minuty později zahrávali hosté Mašíkem
rohový kop a míč odražený obránci poslal pohotově k tyči Chum, ale Buriánek

vyrazil na roh. I v 16.minutě, kdy hosté
zatlačili domácí na jejich půlku, vracel
odražený míč Trnavský pohotově nad
Buriánkovu branku. Ve 20. minutě využili hosté slabší chvilky domácích a po
rohovém kopu se ve skrumáži nejlépe
orientoval Martin Kolář. Jeho lehce tečovaná střela domácím bekem skončila
za zády brankáře Buriánka - 0:2. Domácí
tato branka nezlomila a když využili
nepřesných posouzení hlavního arbitra,
dostali se i do šancí, ale ve 23.minutě
střílel Mariánek nad Pastyříkovu bránu.
O pět minut poté však už byli domácí

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů

Drahomír CRHAN - TJ Haná Nezamyslice:
„Vyhrálo lepší mužstvo. V první půli byla Haná Prostějov fotbalovější,
my jsme hru druhou půli vyrovnali a měli i šance. Dali jsme soupeři dvě
šance na skórování a oni je využili...“
Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Začali jsme velice dobře a rychle jsme vedli o dva góly. Poté jsme se
vinou zlepšené hry domácích a několika kontroverzních výroků hlavního
sudího dostali pod tlak a inkasovali krásný gól. Ve druhé půli to byl boj o
každý metr a v závěru jsme z brejku mohli několikrát zvýšit své vedení.
Jsem rád, že se nám podařilo na třetí pokus, co působíme v této soutěži v
Nezamyslicích konečně vyhrát.“ -ol-

V Prostějově se bude připravovat korfbalová reprezentace

Český tým zde sehraje také dva zápasy proti Maďarsku!
PROSTĚJOV - Během
nadcházejícího víkendu
proběhne v prostějovské
hale RG a ZŠ ve Studentské
ulici společné reprezentační
soustředění české a maďarské
korfbalové reprezentace, které
si zval pod patronát oddíl SK
RG Prostějov. Jak známo,
tuzemský reprezentační výběr
vede nizozemský kouč Hennie
Baas, který je současně koučem
prostějovského extraligového
oddílu. Ve výběru je také
jedna hráčka SK RG Lenka
Nasadilová, za svobodna
Faltýnková. A i proto byste
si v sobotu večer a v neděli
odpoledne neměli nechat ujít
dva přípravné zápasy, jenž
reprezentace sehrají právě v
našem městě! Zatímco v sobotu
9. října se začíná ve 20:00 hodin,
v neděli 10. října už ve 14:30
hodin. Prostějovské soustředění
je poslední přípravou před

blížícím se mistrovství Evropy,
které se pro změnu koná od 22.
do 31. října 2010 v Maďarsku.
„Soustředění má podobný
program jako ta předcházející.
Příjezd účastníků je plánován
na páteční večer. V sobotu i v



neděli jsou pak naplánovány dva
tréninky následované večerním
či odpoledním zápasem,“ sdělil
Večerníku Jan Mynařík, předseda
korfbalového oddílu SK RG
Prostějov a současně šéf Českého
korfbalového svazu.
-pk-

Ani na Kotvrdovice Brodečanky nevyzrály
JISKRA BRODEK U
KONICE - KOTVRDOVICE 0:5 (0:3)
Sestava Bridku u Konice: Mikešová Zapletalová, Fréharová, Václavková,
Burgetová (45. Ošlejšková P.st.),
Koudelková (53. Ošlejšková K.),
Bělunková, Hanáková, Hegerová
(83. Kozáková), Fedorová (45.
Jelínková), Urbanová. Trenér: Josef
Takáč
BRODEK U KONICE - V úvodu

utkání si domácí hráčky vypracovaly
mírnou převahu a nešlo poznat, že
hrají s týmem, který je na třetím místě
naší skupiny. Ovšem hned z prvního
útoku hostů inkasovaly Brodečanky
branku a od té chvíle jakoby přestaly
hrát. Soupeř je tak zatlačil a nebýt
Mikešové, tak mohl domácí výběr
v poločase inkasovat více než tři
branky. „O poločase jsem se snažil
holky povzbudit, aby se zvedly a
začaly opět hrát. Musel jsem jim

ovšem vytknout jejich malou snahu
a chuť do utkání, kterou v prvním
poločase předvedly. Ve druhém
poločase se hra domácích zlepšila,
ale na rozjeté Kotvrdovice to bohužel
stačit nemohlo. Doufám, že si holky z
tohoto utkání něco vezmou a půjdou
do dalšího utkání s hlavou nahoře.
V tom hostíme v sobotu od 15:00
mužstvo Boskovic,“ sdělil Večerníku
Josef Takáč, kouč brodeckých
fotbalistek.
-pk-

JAK JE NA TOM MLÁDEŽ 1. SK PROSTĚJOV?
„Je potřeba vylepšit zázemí,“ říká Jiří Kocourek
PROSTĚJOV - V polovině
podzimní části nastal tradiční čas ohlédnutí, jak si na tom
stojí mládežnické výběry 1.SK
Prostějov, který je nástupnickým
oddílem SK LeRK, dříve ještě TJ
Železárny. A pohled na tabulky i
do šaten jednotlivých výběrů napovídá, že s prostějovskou kopanou by to nemuselo být až tak zlé...
STARŠÍ DOROST působí
v MSDD na 5. místě s pětibodovou ztrátou na lídra soutěže a s cílem postupu do MSDL.
Trenér: Bronislav Rozsíval
Vedoucí družstva: Petr Valter
MLADŠÍ DOROST působí ve
stejné soutěži, momentálně na 5
místě se čtyřbodovou ztrátou na
lídra.
Trenér: Petr Gottwald. Vedoucí
družstva: Zdeněk Fládr
„Tato mužstva hrají svá domácí utkání v Olšanech, protože
na novém sportovním areálu
Za Olomouckou ul., který byl
původně budován pro mládež,
hrají svá utkání mužská mužstva
Hané Prostějov a tím se nedostává
prostor pro mládež Prostějovska,“

poznamenal Jiří Kocourek (na
snímku Z. Pěničky),
předseda 1.SK Prostějov.
STARŠÍ ŽÁCI „A“ působí v Krajském přeboru
na 1. místě s cílem postupu do MSŽD.
Trenéři: František Jura,
Jaroslav Klimeš. Vedoucí
družstva: Rostislav Čech
STARŠÍ ŽÁCI „B“ působí v Krajské soutěži a v
současné době ční na 1. místě, taktéž s jasným cílem postupu do KP.
Trenér: Lubomír Keluc. Vedoucí
družstva: Martin Šlajs
MLADŠÍ ŽÁCI „A“ působí
v Krajském přeboru na 2. místě
s jednobodovou ztrátou na lídra,
ale se zápasem k dobru.
Trenér: Roman Popelka. Vedoucí
týmu: Josef Moštěk
MLDŠÍ ŽÁCI „B“ jsou účastníky
Krajské soutěže s cílem „vyhrát
se“.
Trenér: Jan Křesala. Vedoucí
družstva: Roman Hénik.
„Tato družstva hrají svá domácí na novém sportovním areálu
Za Olomouckou ul., ale s tím, že

jsou převážně posílána na hřiště
s umělým povrchem,
které nesplňuje podmínky sehrávání mistrovských soutěží a aby
náhodou nepoškodily
přírodní trávník, kde
mají nastupovat jiné seniorské týmy...,“ uvedl
Kocourek. „To samé
platí i o využívání šaten
v daném objektu, kde
máme k dispozici pro tyto celky
pouze dvě šatny z celkového počtu osmi. Z našeho pohledu je to
další věc, kterou by se mělo zabývat vedení města ve prospěch
prostějovské mládeže. Doufejme,
že pohled na prostějovskou fotbalovou mládež bude u nového
zastupitelstva příznivější a budou
vytvořeny všechny podmínky
k jejímu rozvoji,“ dodal předseda
fotbalového oddílu.
Avizovanou třetí část rozhovoru s Jiřím Kocourkem, která
je věnovaná právě mládežnické
kopané na Prostějovsku, vám z
technických důvodů přinese s
týdenním zpožděním.
-pk-

Mladí boxeři ozářili ring!

Užší nominace seniorského
reprezentačního družstva
Na základě rozhodnutí realizačního týmu reprezentace České
republiky byli do užšího výběru seniorské reprezentace České
republiky nominováni následující hráči:
JakubBláha,VlastimilKrejčí(obaKCCSokolČeskéBudějovice),
Matěj Kubíček, Tomáš Sládek (oba VKC Kolín), Petr Malačka,
Jiří Podzemský (oba TJ Znojmo MS YMCA), Roman Věžník
(SCO Oldeholtpade), Roman Seifert (AKC Almelo), Martina
Bouman (DVO Bennekom), Marie Coufalová, Eliška Jonáková,
Petra Škrobová (všechny KK Brno), Lenka Nasadilová (SK RG
Prostějov), Martina Jindrová (KCC Sokol České Budějovice),
Tereza Paďouková (VKC Kolín), Klára Zábojová (TJ Znojmo
MS YMCA)

Sobotní dopoledne patřilo v sokolovně mladým boxerům, v rámci třetího kola Oblastní soutěže ještě před zahájením ringových bojů byly oceněny jak nejúspěšnější naděje
tak i samotný oddíl BC DTJ Prostějov. Na snímku vlevo gratuluje trenéru K. Menyházovi místostarosta města Prostějova Miroslav Pišťák, vpravo předává dary velkému talentu
Patriku Gáborovi Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen zastupitelstva města Prostějova. Oba velcí přívrženci boxu zaštítili celé klání částkou více jak 25
tisíc korun.„Je to naše odměna za snažení všech boxerských nadšenců,“ shodli se M. Pišťák s A. Mačákem. Podrobnější zpravodajství najdete v příštím Večerníku.
2x foto: Z. Pěnička

4. října 2010

Víkend v číslech - tabulky
MS DIVIZE, skupina „D“
zápas 8. kola: Velké Meziříčí - Sparta Brno se nehrál
z důvodu nezpůsobilého terénu, náhradní termín:
středa 6.10.
9. kolo (10.hrané): Bystrc - Velké Meziříčí 1.1 (0:0),
Rosice - Vyškov , Konice - Napajedla 2:2 (1:0), Pelhřimov
- Žďár n.S., Uherský Brod - Blansko 2:0, Vrchovina Otrokovice, Tasovice - Třebíč, Sparta Brno - Hodonín 1:2
1. RSM Hodonín
10
2. Horácký FK Třebíč 10
3. FK Pelhřimov
10
4. Sokol Konice
10
5. FC Žďas Žďár n.Sázavou10
6. SK Rostex Vyškov 10
7. FC Slovan Rosice 10
8. FC Viktoria Otrokovice10
9. FK APOS Blansko 10
10. FS Napajedla 10
11. ČSK Uherský Brod10
12. FC Sparta Brno 9
13. FC Velké Meziříčí 9
14. SFK Vrchovina 10
15. Sokol Tasovice 10
16. FC Dosta Bystrc-Kníničky 10

6
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
2
1

2
6
3
3
2
2
2
2
2
4
1
1
4
2
4
4

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

17:11
13:9
17:14
14:12
21:15
16:10
15:12
17:16
15:17
14:12
9:9
9:10
11:13
9:10
12:22
4:21

20
15
15
15
14
14
14
14
14
13
13
13
13
11
10
7

PŘEBOR Olomouckého KFS
9. kolo (11. hrané): Ústí - Zlaté Hory 4:1 (4:0),
branky:Orava 2,Koňařík,Páleník - Sklenařík.
1.FC Přerov - Litovel 1:0 (0:0), branky:Koutný.
Dolany - Velké Losiny 3:3 (1:2), branky:Čech
2,Smolák - Navrátil 3. Jeseník - Oskava 2:2 (0:0),
branky:Sedlák,Furik - Večeřa,Šimko. Lipník - Hněvotín
2:2 (1:1), branky:Zavadil,Vrba - Šulc J.,Fabiánek.
Kralice - Želatovice 3:2 (2:0), branky:Petržela
Z.,Růžička,Dostál p.k. - Vrba 2. Hranice - Určice 2:2
(1:1), branky:Zacha,Kušner - Trajer 2. Kozlovice - 1.
HFK „B“ 1:2 (1:1), branky:Tomčík p.k. - Žondra 2.
1. Kralice
11 7 3 1 19:9 24
2. Oskava
11 7 2 2 32:17 23
3. 1.FC Přerov 11 7 1 3 22:13 22
4. Želatovice
11 6 1 4 31:22 19
5. Hranice
11 5 4 2 23:19 19
6. 1. HFK ‚“B“‘ 11 6 0 5 20:19 18
7. Kozlovice
11 5 3 3 18:18 18
8. Dolany
11 4 2 5 20:22 14
9. Určice
11 4 2 5 20:23 14
10. Ústí
11 4 1 6 17:23 13
11. Velké Losiny 10 3 3 4 27:23 12
12. Jeseník
11 3 3 5 16:21 12
13. Hněvotín
11 3 3 5 11:20 12
14. Litovel
11 3 2 6 18:25 11
15. Lipník
11 2 2 7 13:22 8
16. Zlaté Hory
10 1 2 7 12:23 5

I.A TŘÍDA, skupina „B“
9. kolo: Bělotín - Opatovice 3:2 (1:0), branky:
Kainar,Cejnar,Peša - vlastní 2. Bělkovice - Kojetín 2:1
(2:0), branky: Kluka,Sklenář - Lízal. Tovačov - Plumlov
3:1 (1:0), branky: Martinka 2,Březina - Frýbort.
Čechovice - Slatinice 1:0 (0:0) Kvapil. Klenovice
- Brodek u Př. 2:1 (0:0), branky: Vybíhal,Cibulka
- Vysloužil. Náměšť na Hané - Troubky 2:3 (0:1),
branky: Heil,Ošťádal - Nemrava 2,Němčák. Dub nad
Mor. - Jesenec 2:3 (2:1), branky: Šálek,Zbořil - Tichý
J. 2,Ullmann.
1. Troubky
9 7 1 1 28:16 22
2. Kojetín
9 6 0 3 17:9 18
3. Bělotín
9 6 0 3 18:12 18
4. Jesenec
9 5 2 2 20:15 17
5. Náměšť na Hané 9 5 0 4 24:16 15
6. Dub nad Mor. 9 4 2 3 18:17 14
7. Klenovice
9 4 2 3 16:20 14
8. Čechovice
9 4 1 4 21:25 13
9. Opatovice
9 3 3 3 25:16 12
10. Bělkovice
9 3 1 5 14:19 10
11. Plumlov
9 2 3 4 12:14 9
12. Tovačov
9 3 0 6 13:18 9
13. Slatinice
9 1 3 5 9:18 6
14. Brodek u Př.
9 1 0 8 10:30 3

I.B TŘÍDA, skupina „A“
9. kolo: Býškovice - Protivanov 4:1 (1:0), branky:
Dostál,Vašina R.,Vašina J.,Mikulík - Pospíšil.
Pivín - Hustopeče 4:4 (3:3), branky: Vláčilík 4 Blažek,Gerla,Dohnal,Valentovič. Nezamyslice - Haná
Prostějov 1:2 (0:0) nehl.. Radslavice - Lipová 1:0 (0:0)
Zich. Hor. Moštěnice - Mostkovice 4:0 (2:0) Suchánek
2,Prachniar,vlastní. Konice „B“ - Vrahovice 4:1
(1:0), branky: Mohelník 2,Navrátil,Dojč - Strouhal.
Všechovice - Kostelec 5:2 (3:0), branky: Ulman
2,Vašek,Vávra,Studený - Navrátil,Menšík.
1. Haná Prostějov 9 9 0 0 23:7 27
2. Konice ‚“B“‘
9 8 1 0 30:5 25
3. Lipová
9 6 0 3 21:13 18
4. Kostelec
9 5 2 2 26:14 17
5. Hor. Moštěnice 9 5 1 3 25:17 16
6. Radslavice
9 4 1 4 19:19 13
7. Všechovice
9 4 1 4 17:19 13
8. Nezamyslice
9 3 2 4 17:13 11
9. Býškovice
9 3 1 5 21:23 10
10. Pivín
9 2 2 5 15:24 8
11. Hustopeče
9 1 3 5 17:24 6
12. Vrahovice
9 1 3 5 10:24 6
13. Protivanov
9 1 2 6 8:22 5
14. Mostkovice
9 1 1 7 5:30 4

MS DIVIZE, skupina “D” - starší dorost

9. kolo (8. hrané): Břeclav - Pelhřimov 0:1 (0:1),
Otrokovice - Líšeň 0:2 (0:0), Kroměříž „B“ - Bohunice
2:1 (1:1), Velké Meziříčí - Havl. Brod 1:5 (0:4),
Vrchovina - 1.SK Prostějov 0:2 (0:0), Žďár n.S. - Vyškov
0:3 (0:1), Sparta Brno „B“ - Veselí n.M. 0:0
1. SK Líšeň
8
2. FK Pelhřimov
8
3. SK Rostex Vyškov
8
4. Městský SK Břeclav 8
5. 1.SK Prostějov
8
6. FC Veselí nad Moravou 8
7. FC Žďas Žďár n.Sázavou 8
8. FC Slovan Havlíčkův Brod8
9. FC Velké Meziříčí
8
10. Tatran Brno Bohunice 8
11. Slavia Kroměříž B
8
12. FC Sparta Brno B
8
13. FC Viktoria Otrokovice 8
14. SFK Vrchovina
8

6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1

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

1
1
1
2
2
1
3
4
5
4
4
3
4
7

19:7
19:5
24:11
19:6
18:19
16:9
15:17
15:24
15:23
14:19
14:21
9:11
5:12
4:22

19
17
15
14
14
13
11
10
9
8
8
7
6
3

Napajedla Konici nevoní
SOKOL KONICE – FS NAPAJEDLA
2:2 (1:0)
Branky: 44. Blaha, 75. Vala – 73. Vávra, 85. Huťka
Rozhodčí: Tobola - Mojžíš, Buček
Žluté karty:
Diváků:
185
Sestava Konice:
Kmecík - Koutek, Řehák, Vala, P. Křeček - Rajnoha, Voral - J. Navrátil,
Blaha, Směták (88. M. Navrátil) - Hlouš. Trenér: Karel Procházka

KONICE/PROSTĚJOV - Ani tentokrát se fotbalistém Konice nezdařilo
Napajedla porazit. V dalším klání divizní divizní skupiny „D“ sice domácí byli
hned dvakrát ve vedení, ovšem hosté dokázali v obou případech zareagovat.
Remízu jim zařídil pět minut před koncem Huťka. A tak přestože Koncie
byla takřka po celých devadesát minut aktivnějším mužstvem, na kýžený
tříbodový zisk to nestačilo...
-pk-

zprávy od zeleného stolu...
- 100 Kč oddílu
ddíl FK Ně
Němčice
či nadd H
Hanou za nenahlášení
hláš í
výsledku utkání 8. kola IV. třídy, skupiny „A“ Němčice n.H.
„B“ - Želeč dle RS čl. 23, bod 2
- 50 Kč oddílu Sokol Klenovice na Hané za nenahlášení výsledku utkání 8. kola Přeboru
OFS dorostu Sokol Klenovice n.H. - Sokol Mostkovice dle RS čl. 23, bod 2
- 50 Kč oddílu Sokol Olšany u Prostějova za nenahlášení výsledku utkání 8. kola Přeboru
OFS mladších žáků Sokol Olšany - Haná Prostějov dle RS čl. 23, bod 2
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Ladislav Dvořáček, předseda STK

Sportovně-technická
S
t
ě t h i ká k
komise
i OFS
Prostějov na svém 9. řádném zasedání
dne 29. září 2010 rozhodla:

* SOUTĚŽE
ĚŽ
- II. třída muži - utkání FC Kralice n.H. „B“ - FC Hvozd nehráno pro nezpůsobilý terén
- III. třída - utkání Sokol Vrahovice „B“ - FC Výšovice nehráno pro nezpůsobilý terén
- IV. třída, skupina „B“ - chybí zápis FC Morávia Doloplazy - Sokol Tvorovice
- přebor dorostu - utkání Sokol Vrahovice - Sokol Otaslavice nehráno pro nezpůsobilý
terén
- žáci mladší - utkání Sokol Olšany u Pv - Haná Pv chybí zápis, Sokol Otaslavice - TJ
Otinoves a Sokol Mostkovice - Haná Nezamyslice nehrána pro nezpůsobilý terén.
* ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ:
- utkání 8. kola Přeboru OFS-II. třída mužů FC Kralice n.H. - FC Hvozd bude po dohodě
oddílů sehráno 28.10. 2010 ve 14:30 hodin, utkání 9. kola Sokol Čechovice „B“ - Sokol
Vrchoslavice bylo po dohodě oddílů sehráno 3.10.2010 v 15:30 hodin na hřišti ve
Vrchoslavicích, utkání 12. kola Sokol Olšany u Prostějova - Sokol Vrchoslavice bude po
dohodě oddílů sehráno 24.10.2010 od 14:30 hodin, utkání 8. kola III. třídy mužů Sokol
Vrahovice - FC Výšovice bude po dohodě oddílů sehráno 28.10.2010 od 14:00 hodin,
utkání 12. kola III. třídy mužů Sokol Kladky - Haná Prostějov „B“ bude po dohodě
oddílů sehráno 23.10.2010 ve 14:30 hodin.
* PŘEDLOŽENÍ POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z PASPORTIZACE
HŘIŠTĚ:
- SK Jesenec, Sokol Čechy pod Kosířem závady odstraněny, Sokol Vrchoslavice
odstraní zjištěné závady do zahájení jarní části SR 2010/2011
* RŮZNÉ:
- do schůze se dostavil zástupce FC Hvozd p. Karel Procházka, sekretář oddílu. Závady
ohledně hřiště projednány s následujícím závěrem: zúžení hrací plochy tak, aby hrazení
od postranních čar bylo od něj vzdáleno minimálně dva metry - termín do příštího utkání;
vzdálenost od brankových čar musí být minimálně čtyři metry s tím, že u pevných sloupů
bude provedena ochrana - termín do začátku jarní části SR 2010/2011.
POKUTY STK :
- 150 Kč oddílu Sokol Čechovice za pozdní předložení dohody mistrovského utkání
9. kolo II.třídy-Přeboru OFS Sokol Čechovice „B“ - Sokol Vrchoslavice dle RS čl. 23,
bod 5
- 100 Kč oddílu FC Kostelec na Hané za nenahlášení výsledku utkání 8. kola III. třídy
Kostelec n.H. „B“ - Haná Pv „B“ dle RS čl. 23, bod 2

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém
8. řádném zasedání dne 30. září 2010 rozhodla:
- dle DŘ 1/7a o udělení nepodmíněného trestu zákazu činnosti pro Davida Šatného (Sokol
Držovice) na 3 soutěžní utkání od 26. září 2010, dle DŘ 1/3b o udělení nepodmíněného
trestu pro Tomáše Maťu (Sokol Zdětín) na 3 soutěžní utkání od 27. září 2010, dle
DŘ 1/7a o udělení nepodmíněného trestu pro Martina Souška (Sokol Bedihošť) na 2
soutěžní utkání od 26. září 2010, dle DŘ 1/6a o udělení nepodmíněného trestu pro Petra
Nepožitka (Sokol Horní Štěpánov) na 1 soutěžní utkání od 27. září 2010, dle DŘ 2/1
o udělení důtky pro Josefa Lišku (vedoucí družstva SK Lipová) a Petra Šíra (vedoucí
družstva Sokol Vrahovice), dle RS čl. 23/12 o udělení pokuty pro Jiří Břečku (hlavní
pořadatel Sokol Tištín) a dle DŘ 3/4 o udělení zákazu výkonu funkce pro rozhodčího
Libora Doležela v období od 1. října 2010 do 31. prosince 2010
* žádost o prominutí zbytku trestu:
- v případech Michala Mirgu a Michala Schreibera (oba Sokol Klenovice na Hané) se
dle DŘ VII/31 žádosti o prominutí zbytku trestu 2 soutěžních utkání vyhovuje - činnost
uvolněna shodně od 30. září 2010
* různé:
- na jednání DK se dostavili k projednání neoprávněného startu hráče Strnada ze Sokol
Čechy pod Kosířem vedoucí družstva Horního Štěpánova a kapitán družstva z Čech
pod Kosířem p. Buigl a rozhodčí utkání. Rozhodčí dle fotografie RP nebyl schopen
jednoznačně potvrdit identitu hráče. DK doporučila kontakt s hráčem, který zajistí p.
Buigl. Výsledek sdělí rozhodčí prokazatelně sekretáři OFS p. Peřinovi. RP hráče byl
předán rozhodčímu utkání.
* pokuty:
- 500 Kč oddílu Sokol Tištín dle RS čl.23, bod 12
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK
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Víkend v číslech - tabulky
PŘEBOR OFS Prostějov
9.kolo: Přemyslovice „A“-Určice B 2:2 (1:1), branky:
Janeček, Vévoda - Kouřil 2, Hvozd-Brodek u PV 2:3 (2:1),
branky: Grulich, Továrek - Fialka, Kaplánek, Zbořil, ZdětínKralice 1:2 (0:1), branky: Hlavinka, Vlastní - Homola,
Němčice-Otaslavice 4:1 (3:0), branky: Hansl 2, Hamala,
Jurásek - Kaláb, Bedihošť-Olšany 1:6 (0:3), branky:
Bednář - Hošák 4, Hrdlovič, Šulc, Otinoves-Držovice 2:1
(2:1), branky: Kraus, Piňos - Zabloudil, Čechovice „B“Vrchoslavice 2:6 (0:3), branky: Nakládal 2 - Vymětal 2,
Zatloukal 2, Pavelka, Polášek.
1. Olšany
9 7 1 1 33:9 22
2. Otinoves
9 6 2 1 21:6 20
3. Vrchoslavice
8 6 1 1 28:11 19
4. Otaslavice
9 5 1 3 16:12 16
5. Brodek u PV
9 4 2 3 25:19 14
6. Kralice
7 4 2 1 14:9 14
7. Zdětín
9 4 1 4 10:12 13
8. Hvozd
8 4 0 4 20:19 12
9. Držovice
9 4 0 5 11:17 12
10. Určice B
9 3 2 4 16:24 11
11. Němčice
9 3 0 6 16:20 9
12. Přemyslovice „A“ 9 2 2 5 12:14 8
13. Čechovice „B“ 9 2 0 7 8:24 6
14. Bedihošť
9 0 0 9 6:40 0
Kanonýři: 12 - Bureš Tomáš (Brodek u PV), branky:
8 - Jurásek Vítězslav (Němčice), branky: 7 - Grulich Petr
(Hvozd), branky: Hošák Jaroslav (Olšany), branky: Hrdlovič
Patrik (Olšany), branky: Šulc Jiří (Olšany).

III. TŘÍDA OFS Prostějov
4.kolo: Tištín-Vyšovice 0:1 (0:0), branky: - Škop.
9.kolo: , Nezamyslice B-Kostelec B 3:2, Vyšovice-Smržice
4:4, Dobromilice-Vrahovice B 5:1 (1:1), branky: Čechy pod
Kosířem-Kladky 3:4, Vícov-Horní Štěpánov 1:0, PavloviceJesenec B 3:1, Haná Prostějov B-Tištín 1:0.
1. Haná Prostějov B 9 7 1 1 23:11 22
2. Vícov
9 6 1 2 21:11 19
3. Dobromilice
9 6 0 3 32:16 18
4. Smržice
9 5 2 2 21:16 17
5. Tištín
9 5 1 3 17:12 16
6. Kladky
9 5 1 3 20:17 16
7. Horní Štěpánov 9 4 2 3 12:14 14
8. Nezamyslice B 9 4 1 4 18:20 13
9. Vyšovice
8 2 3 3 12:12 9
10. Pavlovice
9 3 0 6 17:29 9
11. Jesenec B
9 2 1 6 16:25 7
12. Vrahovice B
8 2 1 5 13:22 7
13. Kostelec B
9 2 0 7 18:23 6
14. Čechy pod Kosířem 9 2 0 7 19:31 6
Kanonýři: 8 - Sipěna Milan (Tištín), branky: 6 - Křeček
David (Kladky), branky: Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov
B), branky: 5 - Dohnálek Ondřej (Čechy pod Kosířem),
branky: Nevrla Tomáš (Vícov), branky: Vozihnoj Luboš
(Dobromilice), branky: Štěpánek Radomír (Smržice).

IV. TŘÍDA, skupina „A“

zápasové „meníčko“

IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“ OFS PROSTĚJOV
10. kolo, neděle 10. října 2010, 15:00 hodin: Doloplazy - 1.SK Prostějov, Hrubčice
- Brodek u Pv „B“, Želeč - Tvorovice, Němčice n.H. „B“ - Ivaň (sobota 9.10., 15:00),
Otaslavice „B“ - Pivín „B“ (sobota 9.10., 15:00), Biskupice volný los

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
MORAVSKOS
10. kolo (11.hrané):
(11.hran Vyškov - Konice (neděle 10.10., 15:00 hodin,
rozhodčí: Jiří Beneš - Mil. Trávníček, Chabiča)

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“ - STARŠÍ
10. kolo (9.hrané) : 1.SK Prostějov - Žďár n.S. (hřiště: Olšany u Prostějova, neděle
10.10., 12:30, Chramcov - Řezníček, I. Antoníček)

OLOMOUCKÉHO KFS
PŘEBOR OLOMOU
(12.hrané): Určice - Zlaté Hory (neděle 10.10., 15:00, Molík - Straka,
10. kolo (12.hrané):Určic
Boček), Hněvotín - Kralice
li n.H. (neděle 10.10., 15:00, Krobot - Pěček, Kubec)

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“ MLADŠÍ
10. kolo (9.hrané) : 1.SK Prostějov - Žďár n.S. (hřiště: Olšany u Prostějova, neděle
10.10., 10:15, Řezníček - Chramcov, I. Antoníček)

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ OLOMOUCKÉHO KFS
10. kolo: Plumlov - Čechovice (sobota 9.10., 15:00, Štěpánek - Dömisch, Reich),
Jesenec - Slatinice (hřiště: Dzbel, neděle 10.10., 15:00, Zemánek - Vičar, Pivoňka),
Troubky - Klenovice n.H. (neděle 10.10., 15:00, Januš - Křepský, Bognár)
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ OLOMOUCKÉHO KFS
10. kolo: Haná Prostějov - Protivanov (sobota 9.10., 15:00, Navrátil - Sigmund,
Motal), Kostelec n.H. - Býškovice/Horní Újezd (sobota 9.10., 15:00, Jílek - Lepka,
Zahradníček), Vrahovice - Pivín (sobota 9.10., 15:00, Krutovský - Lasovský, OFS
Pv), Nezamyslice - Horní Moštěnice (sobota 9.10., 15:00, Polanský - Kučera, Knop),
Lipová - Všechovice (neděle 10.10., 15:00, Valouch - Lakomý, OFS Pv), Mostkovice Konice „B“ (neděle 10.10., 15:00, Motal - Krutovský, Milar)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDA
10. kolo, neděle 10. října 2010, 15:30 hodin: Určice „B“ - Vrchoslavice (sobota 9.10., 15:00),
Olšany u Pv - Otinoves (sobota 9.10., 15:00), Držovice - Čechovice „B“, Otaslavice - Bedihošť,
Kralice n.H. „B“ - Němčice n.H., Brodek u Pv - Zdětín, Přemyslovice - Hvozd
III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV
10. kolo, neděle 10. října 2010, 15:00 hodin: Horní Štěpánov - Pavlovice u K., Kladky
-Vícov, Vrahovice „B“ - Čechy p.K., Smržice - Dobromilice, Kostelec n.H. „B“ - Tištín,
Jesenec „B“ - Haná Prostějov „B“, Nezamyslice n.H. „B“ - Výšovice (10:00)
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“ OFS PROSTĚJOV
dohrávka 8. kola, neděle 10. října, 15:00 hodin: Plumlov „B“ - Rozstání (hřiště: Krumsín)

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - STARŠÍ DOROST
10. kolo (8.hrané): Nezamyslice - FKM Konice (sobota 9.10., 10:00, Lasovský Oulehla, Sigmund), Čechovice - Jeseník (sobota 9.10., 10:00, Lizna - Němec, OFS Pv),
Kralice n.H. - Šumperk (sobota 9.10., 10:00, Kopecký - Svozil, OFS Pv)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - MLADŠÍ DOROST
10. kolo (8.hrané): Nezamyslice - FKM Konice (sobota 9.10., 12:15), Čechovice Jeseník (sobota 9.10., 12:15), Kralice n.H. - Šumperk (sobota 9.10., 12:15)
KRAJSKÁ SOUTĚŽ OLOMOUCKÉHO KFS, SKUPINA „B“ - DOROST
10. kolo: Určice - Nemilany (sobota 9.10., 12:45, Lizna), Kostelec n.H. - Hlubočky (sobota 9.10., 10:00, Vedral)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - DOROST
10. kolo, sobota 9. října 2010, 10:45 hodin: Výšovice - Mostkovice, Olšany u Pv Držovice (10:30), Vrahovice - Pivín (neděle 10.10., 10:00), Lipová - Otaslavice (neděle
10.10., 10:15), Protivanov - Němčice n.H. (neděle 10.10., 11:00), Klenovice n.H. Brodek u Pv (neděle 10.10., 12:30), Brodek u K. volný los
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „C“
8. kolo (7. hrané): Brodek u Konice - Boskovice (sobota 9.10., 15:00, Stloukal - OFS Pv,
OFS Pv), Kostelec n.H. - Drnovice (neděle 10.10., 12:00, Svoboda - OFS Pv, OFS Pv)
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!

9.kolo: Ptení-Mostkovice B 3:3, Rozstání-Přemyslovice B
2:1, Zdětín B-Plumlov B 3:0, Drahany-Brodek u Konice 3:3,
Malé Hradisko-Lipová B 1:1.
1. Zdětín B
9 5 3 1 23:10 18
2. Brodek u Konice 9 5 3 1 20:12 18
3. Ptení
9 5 2 2 21:17 17
4. Lipová B
8 4 1 3 18:12 13
5. Plumlov B
8 4 1 3 15:10 13
6. Mostkovice B
8 2 5 1 12:8 11
7. Malé Hradisko 9 2 4 3 11:14 10
8. Rozstání
8 3 1 4 19:24 10
9. Přemyslovice B 9 0 4 5 11:24 4
10. Drahany
9 0 2 7 10:29 2
Kanonýři: 7 - Petržel Aleš (Rozstání), branky: 6 - Hrazdil
Dušan (Zdětín B), branky: 5 - Konečný Pavel (Přemyslovice
B).

IV. TŘÍDA, skupina „B“
9.kolo: Želeč-Volno, Tvorovice-Němčice B, Ivaň-Doloplazy
0:3, 1.SK Prostějov A-Otaslavice B, Pivín B-Hrubčice 1:2,
Brodek u PV B-Biskupice 3:1.
1. 1.SK Prostějov A 7 6 1 0 30:4 19
2. Hrubčice
8 5 3 0 15:9 18
3. Želeč
8 4 1 3 20:18 13
4. Tvorovice
8 4 0 4 31:22 12
5. Ivaň
8 3 2 3 10:15 11
6. Pivín B
7 3 1 3 14:8 10
7. Doloplazy
8 3 1 4 21:27 10
8. Němčice B
6 2 2 2 11:9 8
9. Otaslavice B
7 2 2 3 12:19 8
10. Biskupice
9 2 0 7 16:30 6
11. Brodek u PV B 8 1 1 6 11:30 4
Kanonýři: 7 - Kolečkář Petr (Tvorovice), branky: 6 - Vitásek
Jakub (1.SK Prostějov A), branky: 5 - Gryglák David (1.SK
Prostějov A), branky: Rozsypal Petr (Želeč), branky: Simon
Petr (Biskupice).

-pk-

Okresní přebor dorostu
PŘEBOR O KFS - starší dorost

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

6. kolo: Černovír - Vikt. Přerov 4:0 (1:0) Havelka
2,Duroň,Majda. Šumperk - Šternberk 4:0 (3:0)
Dratva 2,Němeček,Breckl.

1. SK Rostex Vyškov
8
2. FC Žďas Žďár n.Sázavou 8
3. Tatran Brno Bohunice 8
4. SK Líšeň
8
5. 1.SK Prostějov
8
6. FC Slovan Havlíčkův Brod 8
7. Městský SK Břeclav
8
8. FC Sparta Brno B
8
9. FK Pelhřimov
8
10. SFK Vrchovina
8
11. FC Velké Meziříčí
8
12. FC Veselí nad Moravou 8
13. FC Viktoria Otrokovice 8
14. SK Hanácká Slavia Kroměříž B 8

5
5
5
4
4
4
3
3
2
3
2
1
0
0

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

0
0
2
1
2
2
2
3
3
5
4
5
4
8

28:5
17:5
14:8
18:6
21:13
20:16
17:11
19:17
17:19
14:20
10:24
3:21
5:18
6:26

18
18
16
15
14
14
12
11
9
9
8
5
4
0

7. kolo: Nezamyslice - Mohelnice 0:11
(0:0) nehl.. FKM Konice - Čechovice
1:1 (0:1), branky: Kováč - Jahl. Jeseník
- Kralice 9:0 (8:0) Nepožitek 3,Kysela
3,Furik,Kubík,Zálešák.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

7
6
6
7
6
7
6
6
7
6
6

6
5
4
3
3
2
2
1
2
1
0

0
1
0
1
0
2
1
4
1
2
0

1
0
2
3
3
3
3
1
4
3
6

39:10
18:4
26:10
19:19
15:16
6:15
14:11
8:8
7:30
14:13
4:34

KS sk. „B“, starší dorost

PŘEBOR O KFS - mladší dorost

MS DIVIZE, skupina “D” - mladší dorost

18
16
12
10
9
8
7
7
7
5
0

6. kolo: Černovír - Vikt. Přerov 3:1 (1:0) 8.kolo. Tovačov - Kozlovice 2:1 (0:1), branky: Zatloukal,Rous
Aghazada,Kupka,Pešák - Tomek, FKM - Šuták.
Konice - Čechovice 0:5 (0:3) Nedoma
1. Lipník
9 7 2 0 36:13 23
2,Vlach,Trajer,Pytela
2. Opatovice
9 7 1 1 30:15 22
7. kolo: Nezamyslice - Mohelnice 1:11 (0:0) nehl.,
3. Tovačov
9 7 1 1 24:14 22
Šumperk - Šternberk 9:1 (4:0) Svoboda 4,Snáše
4. Hlubočky
9 5 1 3 28:23 16
l,Slončík,Anděl,Gargulák,Šimek - Vaněk, Jeseník
5. Bohuňovice
9 5 1 3 18:13 16
6. Kostelec
9 4 2 3 28:19 14
- Kralice 2:0 (0:0) Lanč 2 – nedohráno pro malý
7. Náměšť na Hané 9 3 3 3 24:27 12
počet hráčů hostí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

6
6
6
7
7
6
6
7
7
6
6

6
5
5
4
3
3
3
2
1
0
0

0
1
0
0
1
0
0
1
1
2
0

0
0
1
3
3
3
3
4
5
4
6

36:1
20:2
23:10
24:12
21:23
18:14
14:12
10:17
14:17
5:24
2:55

18
16
15
12
10
9
9
7
4
2
0

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nemilany
Určice
Kozlovice
Chválkovice
Brodek u Př.
Troubky
Nové Sady

9
9
9
9
9
9
9

3
2
2
2
1
2
0

2
4
1
1
3
0
4

4
3
6
6
5
7
5

16:23 11
18:16 10
12:19 7
17:27 7
15:27 6
11:27 6
13:27 4

Moravskoslezská divize žen, sk. "C"
7. kolo (6.hrané): Kotvrdovice - Kunštát 0:0, Lažany
- Ráječko nehráno pro nezpůsobilý terén, Holešov Drnovice 15:0, Šternberk - Boskovice 1:1, Kostelec na
Hané - Brodek u Konice 5:1
8. kolo (7.hrané): Brodek u Konice - Kotvrdovice 0:5
(0:3), Boskovice - Kostelec na Hané 4:1 (2:1), branka
Kostelce: Tomešová, Drnovice - Šternberk, Ráječko Holešov, Kunštát - Lažany
NEÚPLNÁ PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Holešov
5 5 0 0 73:2 15
2. Kunštát
5 4 1 0 15:0 13
3. Kotvrdovice
6 4 1 1 18:1 13
4. Kostelec n H.
6 3 0 3 14:18 9
5. Drnovice
5 3 0 2 8:22 9
6. Lažany
4 2 0 2 8:5 6
7. Boskovice
6 1 2 3 6:13 5
8. Šternberk
5 1 1 3 5:20 4
9. Ráječko
4 0 1 3 2:15 1
10. Brodek u K.
6 0 0 6 3:56 0

8.kolo: Vrahovice-Otaslavice 1:3 (1:1).
9.kolo: , Lipová-Klenovice 2:1, Otaslavice-, Brodek u
Konice-Vrahovice 0:2, Pivín-Protivanov 5:2, NěmčiceOlšany 6:1, Držovice-Výšovice 7:0, Mostkovice-Brodek u
PV 4:2.
1. Pivín
9 7 1 1 36:9 22
2. Držovice
9 6 1 2 30:10 19
3. Němčice
9 6 0 3 29:16 18
4. Protivanov
8 5 1 2 36:20 16
5. Lipová
8 4 2 2 27:12 14
6. Vrahovice
8 4 1 3 21:14 13
7. Klenovice
8 4 0 4 23:15 12
8. Mostkovice
8 3 2 3 14:12 11
9. Otaslavice
8 3 1 4 18:17 10
10. Brodek u Konice 9 2 2 5 17:27 8
11. Výšovice
8 2 1 5 8:23 7
12. Olšany
8 1 1 6 10:47 4
13. Brodek u PV
8 0 1 7 11:58 1
Kanonýři: 13 - Pospíšil František (Protivanov), branky:
9 - Slivka Pavel (Němčice), branky: 8 - Liška Petr (Lipová),
branky: Selucký Dominik (Pivín).

Volejbal, basketbal

4. října 2010
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Začíná basketbalová a volejbalová jízda!

Oba týmy mají znovu VELKÉ AMBICE
PROSTĚJOV - Letní leháro je
definitivně minulostí, všichni
fanoušci špičkového halového
sportu v obou baleních do pozoru! Zatímco prostějovští basketbalisté mají dokonce první ostrý

zápas již za sebou, na volejbalistky čeká historická premiéra
ve Středoevropské lize MEVZA
na konci tohoto týdne. V pátečním poledni tak v prostorách
restaurace Hotelu Tennis Club
došlo k už tradiční společenské
části, která otevírá nový ročník
obou klubů, jímž byl společný
slavnostní oběd, na kterém se
sešly jak kompletní kádry BK i
VK se svými realizačními týmy
a vedením, tak i nejvyšší představitelé marketingové společ-

nosti TK PLUS, jenž za oběma
oddíly stojí. Nechyběli ani pozvaní hosté. „Je to už taková
tradice a musím říct, že velmi
pěkná,“ shodovali se zástupci
zpod sítě i děravé síťky.
A jak je na půdě TK PLUS zvykem, vysokými ambicemi se
nešetřilo. A tak Orli chtějí letos
vyskočit jak do základní skupiny
EuroChallenge, o což bojují právě
v těchto dnech, zálusk si dělají i
na tuzemský trůn, který dlouhodobě opanuje Nymburk! Finále

Přání ve Středoevropské lize? VYHRÁT!
Volejbalistky Prostějova čeká premiéra ve dvojitém balení
PROSTĚJOV - Šest trofejí v
posledních dvou letech získaly
volejbalistky VK Modřanská
Prostějov, když v extralize,
Českém i Česko-Slovenském
poháru nenašly přemožitele.
Před novou sezonou přijaly další
výzvu. Ve Středoevropské lize se
nově pokusí prorazit
také v mezinárodní konkurenci
a
na
tuzems k o u
scénu nastoupí až na
začátku play-off. „Zápasy v této
soutěži jsou pro nás další výzvou.
Určitě bychom chtěli dosáhnout
na účast ve Final Four, které
bychom případně mohli uspořádat i v Prostějově,“ prozradil na
nedávné tiskové konferenci Petr
Chytil, předseda Správní rady
prostějovského volejbalového
klubu. „Rádi bychom zviditelnili
celý region ve Střední Evropě,“
dodal k účasti hanácké ekipy v seskupení pod hlavičkou MEVZA.
Začátek Středoevropské ligy provázejí z prostějovského hlediska
termínové změny. Původně mělo
družstvo nadnárodní soutěž odstartovat 2. října proti Senici, která
však z MEL odstoupila. Další utkání v sobotu 9. října ve slovinském
Kamniku platí, ovšem ještě před
ním odehrají úřadující mistryně
České republiky v rámci balkánského tripu jiný duel, v pátek 8. října se
představí v Rijece. „Bude to atrak-

kádr vk modřanská prostějov
smečařky: Tina Lipicerová (Slovinsko), Taťána Artmenková
(Izrael), Solange Soaresová (Slovensko), Ivana Bramborová, Darina
Košická
blokařky: Milada Bergrová (za svobodna Spalová), Veronika
Hrončeková (Slovensko), Gabika Tomašeková (Slovensko), Corina
Ssuschkeová (Německo)
nahrávačky: Soňa Nováková, Šárka Kubínová
univerzálka: Anna Velikiyová (Izrael)
libero: Markéta Chlumská (za svobodna Tomanová)
tivní soutěž, ve které startuje řada
kvalitních týmů. Před začátkem
sezony je těžké odhadovat naše
ambice, v každém případě chceme
postoupit do závěrečného finále
Final Four a pak se uvidí,“ souhlasil
s předchozími slovy svého nadřízeného trenér Miroslav Čada. Domácí
premiéra na tým čeká 16. října a soupeřem bude rakouský Klagenfurt.
Tým Prostějova narazí na tři rakouské, dva slovinské, chorvatské a slovenské týmy, mezi kterými nechybí
tradiční účastníci evropských pohárů. Kvalitní zápasy slibují především duely s Rijekou, Mariborem,
Splitem nebo Klagenfurtem.
„Myslím, že tito soupeři by mohli
být pro prostějovského diváka veskrze zajímavým artiklem a věřím,
že na zápasy Středoevropské ligy
bude obdobně zaplněná halo, jako tomu bylo v minulém ročníku
při atraktivních soubojích v Lize
mistryň, která letos odstartuje později,“ sdělil Petr Chytil. „Celkově
se od toho slibujeme atraktivnější podívanou, než tomu bylo při
většině zápasů v české extralize.“ Podle Miroslava Čady bude

STŘEDOEVROPSKÁ LIGA MEVZA
(Middle European
Volleyball Zonal Association)

Dosavadní výsledky: Calcit Volleyball Kamnik (Slovinsko) - ATSC
Wildcats Sparkasse Klagenfurt (Rakousko) 3:0 (25:14, 25:17, 25:21),
ŽOK Split 1700 (Chorvatsko) - Rijeka Kvig (Chorvatsko) 1:3 (26:24,
23:25, 11:25, 22:25), VK Doprastav Bratislava (Slovensko) - Calcit
Volleyball Kamnik (Slovinsko) 3:0 (25:21, 25:20, 25:14), A. Linec
Steg (Rakousko) - Slavia UK EU Bratislava (Slovensko) 3:1 (21:25,
25:14, 27:25, 25:23)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. VK Doprastav Bratislava (Slovensko)
2. ŽOK Rijeka Kvig (Chorvatsko)
3. A. Linec Steg (Rakousko)
4. Calcit Volleyball Kamnik (Slovinsko)
5. Slavia UK EU Bratislava (Slovensko)
6. ŽOK Split 1700 (Chorvatsko)
7. ATSC WS Klagenfurt (Rakousko)

1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1

3:0 75:55 3
3:1 99:82 3
3:1 98:87 3
3:3 130:127 3
1:3 87:98 0
1:3 82:99 0
0:3 52:75 0

Poznámka: týmy Nova KBM Branik Maribor (Slovinsko),
Post Schwechat (Rakousko), VK Modřanská Prostějov (ČR)
se do soutěže dosud ještě nezapojily

Fotoreportáž
Fotoreportáž

Středoevropská liga kvalitní prověrkou před duely v Lize mistryň.
„Čekají nás špičkové zápasy a řada
náročných přesunů. To je přesně to,
co potřebujeme,“ uvedl na zmíněné
tiskovce kouč.
V letní pauze došlo v kádru VK
Modřanská k řadě personálních
změn. Do týmu přišlo hned šest
nových volejbalistek. A podle Čady
budou všechny posilami českého
mistra. „Jsem rád, že se nám podařilo zajistit tak kvalitní volejbalistky,
jakými jsou Taťána Artmenková,
Anna Velikiyová, Tina Lipicerová,
Veronika Hrončeková či Šárka
Kubínová. Všechny se ukazují v
dobrém světle a věřím, že s jejich
přispěním dosáhneme na úspěšné
výsledky,“ mnul si ruce lodivod VK
Modřanská. Na posledním turnaji v
polské Wroclawi se mu také vykrystalizovala základní sestava, která by
mohla mít tuto podobu: Nováková,
Bergrová, Lipicerová, Velikiyová,
Hrončeková, Artmenková a libero
Chlumská. Další hráčky už se totiž
v posledních duelech na palubovku
tolik nedostávaly. Bude mít kouč
šťastnou ruku hned zkraje? -pkNejbližší program: ATSC
Wildcats Sparkasse Klagenfurt
- VK Doprastav Bratislava
(středa 6.10., 19:30 hodin),
ŽOK Rijeka - VK Modřanská
Prostějov (pátek 8.10., 18:00),
Nova KBM Branik Maribor - A.
Linec Steg (sobota 9.10., 18:00),
CV Kamnik - VK Modřanská
Prostějov (sobota 9.10., 20:00),
Slavia UK EU Bratislava- ŽOK
Split 1700 (pondělí 11.10.,
17:00), ŽOK Split 1700 - Nova
KBM Branik Maribor (pátek
15.10., 19:30), VK Modřanská
Prostějov - ATSC Wildcats
Sparkasse Klagenfurt (sobota 16.10., 17:00), ŽOK Rijeka
Kvig - Slavia UK EU Bratislava
(sobota 16.10., 18:00)
Kompletní
p ro g r a m
Středoevropské ligy MEVZA
najdete v chystané příloze
VOLEJBAL-SPECIÁL20102011, kterou připravujeme na
1. listopadu.
-pk-

Českého poháru by pak mělo
být „samozřejmostí“. Snad ještě
více ambicióznější je tým VK
Modřanská, jenž si za cíl vytyčil
nejenom obhajobu extraligového
titulu a pohárové trofeje na českém poli, ale na vrchol by rád dosáhl i v rámci Středoevropské ligy,
byť se jí zúčastní prvně. Stěžejní
pak zůstává postup ze základní
skupiny Ligy mistryň, případný
průraz v následných vyřazovacích bojích by byl vítán... „Jsou
to všechno náročné mety, ale ob-

zvlášť v dnešní době je tak trochu
zbytečné dělat něco bez velkých
cílů,“ shodli se bossové obou klubů Milan Matzenauer a Petr Chytil.
Jak již bylo zmíněno, tým BK
Prostějov už do nového soutěžního ročníku vstoupil, když
zvládl první duel předkola
EuroChallenge Cupu ve slovinském Domžale, kde vyhrál 70:62.
Odveta na prostějovské půdě je
naplánována na tuto středu 6. října
od 18 hodin. Mattoni NBL začíná
pro Prostějov v sobotu 9. října na

palubovce BK Děčín, doma se
Orli představí poprvé ve druhém
kole 13. října, kdy přivítá Brno.
Volejbalistky VK Modřanská
Prostějov čekají na konci tohoto
týdne hned dvě vstupní prověrky v
řadě, když v rámci Středoevropské
ligy MEVZA, kterou celek hraje
namísto základní části extraligy,
nastoupí v pátek 8. října na palubovce chorvatské Rijeky a o den
později se představí v Kamniku.
Doma uvidí fanoušci „žlutomodrý“ výkvět poprvé v sobotu 16. říj-

na, kdy je na programu duel proti
rakouskému Klagenfurtu.
Vstupné na mužský basketbal i
ženský volejbal zůstává stejné jako loni. Fanoušci si také mohou
kupovat permanentky, které jsou
v sekretariátech pro ně připraveny.
-pk-

Orli chtějí atakovat tuzemský
trůn. A také prorazit v Evropě
PROSTĚJOV - Přestože rozpočet na celou sezonu ještě nemají
úplně pokrytý, hodlají basketbaloví Orli vystoupat na nejvyšší
možný stupeň své výkonnosti a
minimálně atakovat tuzemský
trůn, který v posledních letech
dlouhodobě opanuje Nymburk!
Ten se totiž v nadcházejícím ročníku, podobně jako prostějovské
volejbalistky, nezúčastní základní části nejvyšší domácí soutěže
a právě tohoto faktu hodlají
Bálintovi hoši maximálně využít.
„Chceme uspět jak v Mattoni
NBL a Českém poháru, tak i na
evropské scéně,“ vyhlásil smělé
ambice Milan Matzenauer, předseda Správní rady BK Prostějov.

„Letošní ročník máme zajištěný
z nějakých devadesáti procent,
pořád tam tedy určité díry jsou,
neboť situace na trhu pořád doznává velkých dopadů obecné
ekonomické recese. Získávat
peníze na podporu jakýchkoliv
aktivit je tak stále těžší a těžší.
Jsem tudíž rád, že na základě
dlouhodobých a osobních vztahů
se svými partnery můžu říct, že
nadcházející sezona je z pohledu
BK Prostějov prakticky zajištěná,“ sdělil na páteční tiskové
konferenci Milan Matzenauer.
Ten dále kvitoval, že se přes léto
podařilo víceméně udržet úspěšný tým z loňské sezony. „Myslím,
že to je pozitivní věc. Je dobře, že
jádro mužstva zůstalo pohroma-

ORLI MÍŘÍ VYSOKO. V duchu klubového hesla se nesla předsezónní tisková konference BK Prostějov, na níž klub
představil své cíle v nadcházejícím ročníku. Cíle„A“-týmu mají být jen ty nejvyšší. Na snímku zleva generální manažer
Petr Fridrich, předseda Správní rady Milan Matzenauer, nová posila David Marek a trenér Peter Bálint. Foto: Zdeněk Pěnička
dě, a to jak z pohledu sehranosti
a vzájemné znalosti hráčů, tak i
skutečnosti, že trenér může pokračovat v práci, kterou s kádrem
započal loni. Tým se podařilo také velice dobře doplnit. Osobně
jsem optimista,“ neskrýval své
pocity šéf basketbalových Orlů.
„Naše cíle jsou jasné - vyhrávat!
V první řadě chceme postoupit do
základní skupiny EuroChallenge
Cupu, k čemuž máme po výborně
zvládnutém duelu na půdě soupeře dobře našlápnuto a věřím, že
to ve středu na domácí palubovce stvrdíme. Druhým cílem je
zaujmout strategickou pozici po
Nymburku a to minimálně v základní části, kterou náš rival hrát
nebude. Nepředpokládám tedy
nic jiného, než skončit v úvodní
fázi na prvním místě. Jak to bude

v nadstavbové části a především
v play off, to se teprve uvidí. V
každém případě obhajoba finále
z předchozí sezony je základním
cílem. Finálový zápas bychom
chtěli hrát také v rámci Českého
poháru,“ nastínil cíle „A“-týmu
BK Prostějov Milan Matzenauer.
„Řeknu to na rovinu, chtěl bych
využít situace, která se zrodila na
trhu, kdy v současné době bojuje
s finančními prostředky prakticky
každý klub...“
Se slovy svého nadřízeného
souhlasil také hlavní trenér Orlů
Peter Bálint, který k této otázce
neměl podle svého vyjádření
moc co dodat. „Vidím to tak, jak
jsou cíle stanoveny. Jsou nejvyšší a my uděláme všechno pro to,
abychom je naplnily,“ nechal se
slyšet Bálint, který si v uplynulém

ročníku Mattoni NBL nejen konečným výsledkem, ale i herním
projevem upevnil pozici a získal
výraznější renomé. „Už loni jsme
bojovali s Nymburkem úspěšně, ukázali jsme, že jsem s ním
schopni hrát a dokonce jej dvakrát porazili. Já tak věřím, že to
půjde a letos budeme ještě úspěšnější. Tým je dobře poskládaný,
příprava proběhla v perfektních
podmínkách, takže nám nebrání
nic tomu, abychom své kvality
prokázali i přímo na palubovce
v mistrovských zápasech,“ sdělil
Bálint.
Další informace nejen z této
tiskové konference včetně exkluzivních rozhovorů najdete v
připravované speciální příloze
„STŘÍBRNÍ ORLI CHTĚJÍ
ATAKOVAT TRŮN“.
-pk-

BK Prostějov považuje postup do EuroChallenge Cupu za nutnost
(Dokončení ze str. 23)
V případě, že by se to skutečně povedlo, mohou se těšit na zajímavé
a atraktivní protivníky. Už dříve je
totiž známo, že jimi budou Krka
Novo Mesto ze Slovinska, německý Telekom Bonn a poražený
z dvojice bojující o účast v Euro
Cupu Gran Canaria - KK Záhřeb,
přičemž první zápas vyhráli na
domácí půdě Chorvaté těsně o dva
body 71:69. „Odvetu tak asi zřejmě zvládnou lépe Španělé, tudíž
se dá předpokládat spíše start chorvatského týmu,“ zkouší předvídat
Fridrich. „Ať už jsou to Chorvaté,
Němci, Špnělé či Slovinci, ve
všech případech se jedná o basketbalově vyspělé země, tudíž nás
opravdu čekají zajímaví soupeři a
start v této skupině by byl pro náš
klub velkou výzvou,“ přiznal již
nyní určité natěšení Matzenauer.

Definitivně jasno bude ve středu
6. října večer, a to i o úspěchu či
zklamání v podání prostějovských
Orlů. „Byla by škoda nepostoupit
už kvůli potenciálu, které to mužstvo má. Chceme jej předvést na
evropské scéně,“ uvedl prostějovský rozehrávač David Marek.
„Vzhledem ke kvalitě soupeře jsme očekávali těžké utkání.
Bojujeme o základní skupinu a
každý bod tak může rozhodnout
o postupu. Trochu jsme ten první
zápas pokazili naší koncovkou,
kdy jsme přestali hrát naši hru a
z toho jsme zklamaní,“ zhodnotil
utkání ve Slovinsku Kyle Landry,
kanadský pivotman ve službách
BK Prostějov. O postupu svého
celku nepochybuje. „Myslím, že
nejlepší cestou, jak postoupit do
základní skupiny, je vyhrát obě
dvě utkání, takže doufám, že i v

odvetném utkání na naší palubovce zvítězíme. Moc se těším
na fanoušky,“ vzkázal příznivcům
Landry.
Střetnutí zhodnotil i jeho zástupce
tábora protivníka. „Myslím si, že
jsme dělali, co jsme mohli.... Hráli
jsme až do konce, bohužel soupeř
byl lepší v doskocích a dostal se až
do dvacetibodového vedení. Bylo
tak velice náročné dostat se zpátky
do utkání, ale zvládli jsme to na
rozdíl osmi bodů, což je dobré,“
sdělil Grega Mali, hráč KK Helios
Domžale. „Do druhého zápasu
dáme vše a pevně věřím, že pokud
budeme bojovat stejně dobře jako
v posledních patnácti minutách,
budeme úspěšní,“ neskládá člen
slovinského souboru zbraně.
„Čeká nás těžký soupeř. To platí i
po naší první výhře. Helios je mladý, ale dobře trénovaný tým, v je-

hož řadách je hodně kvalitních hráčů,“ tvrdí Peter Bálint, kouč Orlů.
„Domžale hraje chytrý basketbal.
Jeho basketbalisté výborně čtou
hru soupeře a těží z rychlého přechodu do útoku. Navíc mají k dispozici hodně vysokých hráčů. Pod
košem jsou velice silní,“ povšiml si
Bálint. I k odvetnému střetnutí by
měl nastoupit jeho tým kompletní.
„Evidujeme sice drobná zranění,
ale v žádném případě by se nemělo
jednat o něco vážnějšího. Počítám
se všemi hráči,“ potvrdil lodivod.
Basketbalisté budou také spoléhat
na podporu obecenstva. „Věříme,
že do ochozů haly přijde co nejvíce diváků, kteří přijdou v hojném
počtu a pomůžou hráčům podat
takový výkon, který bude stačit
na postup,“ dodal na závěr generální manažer BK Prostějov Petr
Fridrich.
-pk-

sezonu zahájili poledním menu

TO BUDE ALE SEZÓNA... Pomysleli si možná mnozí, když došlo na představování nových hraček prostějovského ženského volejbalového týmu, při
kterém jak vidno někteří„baskeťáci“ ani nedýchali...

VOLEJBALOVÝ PŮVAB. A není se co divit, neboť kromě vysoké herní kvality zavítala na Hanou i sportovní krása, na našem snímku v podání dvou
izraelských reprezentantek Anny Velikiyové (vlevo) a Taťána Artmenková.

GENERALITA NECHYBĚLA. Na slavnostním obědě nemohli pochopitelně
chybět ani čelní představitelé marketingové společnosti TK PLUS. Na zdar
nové sezony si připili i tenisové šéfka Petra Langrová-Píchalová a Tomáš
Medek, generální ředitel a předseda představenstva Modřanská potrubní
a.s., titulárního partnera volejbalového klubu.
3 x foto: Jiří Vojzola

