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Číslo
36 Ročník 15
pondělí 5. září 2011
Cena 10 Kč

Kuriozitka
ze sídliště:

Muž vlezl do komína
strana
naa 2

Smrtelný pád
ze vzduchu!
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Soud rozhodl o desetiměsíční podmínce:

BÝVALÝ STRÁŽNÍK ZMLÁTIL

BABIČKU SVÝCH
Policista u soudu. Janu Dosedělovi (vpravo) hrozí, že kvůli zápisu v trestním
rejstříku přijde o zaměstnání u Městské policie Prostějov.
Foto: M. Zaoral

Foto: Martin Zaoral

Holubice/mls, pk
Zatímco bezdomovci u prostějovského „teska“ se setkávají povětšinou jen s lhostejností druhých
lidí, na vesnici to může být leckdy
úplně jinak. O všímavosti i milosrdenství spoluobčanů, díky kterým jakž takž důstojně přežíval,
by mohl vyprávět například La-

dislav Zatloukal. Třiašedesátiletý
muž byl ve Ptení a okolí známou
postavičkou, nikdo mu neřekl
jinak než „Sandokan“. Ale už
nebude! Ve středu 24. srpna totiž
zemřel přímo na autobusové zastávce v Holubicích; v místě, které
se stalo jeho posledním „trvalým“
bydlištěm... Stalo se tak na zástavu srdce, cizí zavinění lékaři i Po-

licie ČR vyloučili. Lidé sdružení
kolem kostela ve Stínavě na něj
nezapomněli ani po smrti a právě
včera, tj. v neděli 4. září, za jeho
toulavou duši nechali sloužit mši.
Více se o člověku, který sice žil na
okraji společnosti, ale díky němu
v sobě lidé objevovali to lepší, co
v nich je, se dočtete na straně 8.

Neváhejte
a přijďte
se svézt ...
Slavnostní
představení
9. září 2011
Auto Hlaváček a.s.
Plumlovská 183,
796 01 Prostějov
mob.: 602 476 891
email: riedl@hlavacek.cz

www.hlavacek.cz
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VNOUČAT!

Smutný
konec
jednoho
lidského
osudu

9 771212 667008

Jes třá bi

NOVÁ KIA RIO
OBDIV ZARUČEN

od 199 980 Kč *
Skvělý design a nejvyšší kvalita – elegantní nové Rio dokáže vykouzlit mnohem více než jen obdiv kolemjdoucích. Rio je jednoduše
novou ikonou mezi malými vozy a přináší styl, bezpečí, komfort a výbavu, na kterou jste byli zvyklí jen u mnohem větších vozů.
Garancí skvělých jízdních zážitků jsou výkonné, extrémně úsporné motory a o bezpečí se vždy postará standardních 8 airbagů
a ESC. Důkazem naší technické vyspělosti a kvality výroby je pak unikátní KIA 7letá záruka.
Nyní záruka vrácení peněz do 7 dní / 777 km. Více na www.kia.cz

* Cena platí při využití Kia Finance Bonus. Nabídka je pro podnikatele. Pro detaily nabídky kontaktujte svého nejbližšího dealera Kia.
Komb. spotřeba 3,2 – 6,3 l/100 km, emise CO2 85 – 124 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

www.kia.cz

čtěte na straně 3

Krimi

V NOVÉM
168 hodin
s městskou policií

POETICKÉ POSTŘIŽINY? KDEPAK, SPÍŠE HOROR!
Kuriózní drama ze sídliště: Psychicky nemocný muž
si vlezl do komína. Vytáhnout ho museli až hasiči...

LLapka
k pobral
b l
z auta kabelku
Předminulou
sobotu po šestnácté hodině skládala žena z nákupního košíku zakoupené
zboží v obchodním domě
na ulici Okružní do kufru
svého vozu. Předtím si položila kabelku na sedadlo
spolujezdce a po vyložení
nákupu do zavazadlového
prostoru zjistila, že ji taška chybí. Hlídka provedla
kontrolu okolí, ale žádné
podezřelé osoby, ani kabelku nenalezla... Jelikož
se jedná o neznámého pachatele, poškozené doporučeno obrátit se na Policii
ČR, která tyto, bohužel ne
ojedinělé, případy řeší.

Kočka přivřená
ve „ventilačce“
Po deváté hodině ranní v
neděli 28. srpna nahlásila
bydlící na ulici v blízkosti centra města, že kočka
od sousedky lezla oknem
domů a zůstala zaseknutá
v pootevřené ventilačce.
Nyní se z ní nemůže dostat a stále piští... Sousedka nebyla v té době doma.
Vyslaná hlídka přivolala na
místo hasiče, neboť okno
bylo přibližně ve výšce tří
metrů. Jednotka HZS za
pomocí žebříku zvíře vyprostila. Kočka byla zraněná, nemohla hýbat zadní
částí těla. Následně se podařilo zkontaktovat majjitelku. Bohužel mezitím
zvíře pošlo. Žena si ho na
místě převzala.

Sprejování po zdi

Před půlnocí v úterý 30.
srpna zadrželi strážníci dva mladistvé hochy a
jednu čtrnáctiletou dívku
pro podezření z trestného
činu „Poškození cizí věci“,
a to ppostříkáním zdi na
ulici Jihoslovanská. Šestnáctiletý hoch si půjčil od
devatenáctiletého kamaráda sprej a vytvořil na zdi
nápis: „Co jeee ...!“. Byl
proveden černou barvou o
velikosti cca 30x140 cm.
K dopadení dopomohla
dobrá práce strážníků na
operačním středisku, kteří
za pomocí městského kamerového systému navedli
hlídku k výtržníkům. Po
zajištění výtečníků i s doličným předmětem, který měli pobertové u sebe,
strážníci ppřivolali Policie
ČR, která si celou událost
převzala.

Dobrodinec přinesl
kachnu
Před sedmou hodinou ranní
se v úterý 30. srpna dostavil muž na služebnu Městské policie se zraněnou
divokou kachnou. Tu našel
poraněnou v ulici Vápenice. Opeřenec uložen do
přepravního boxu. O nálezu vyrozuměn pracovník
ze Záchranné stanice pro
handicapované živočichy
v Němčicích nad Hanou,
který si kachnu převzal.

5. září 2011

Zatímco Jaromír Hanzlík v roli
strýce Pepina zažíval ve filmu
Postřižiny na vrcholu komína
poetické okouzlení, mladý muž si v Prostějově podobnou situaci příliš neužil. Ve středu 31. září po
půl páté odpoledne se do komína plynové kotelny
u Sídliště svobody v blízkosti Šmeralovy ulice údajně skryl před pronásledovateli. Ty však viděl pouze
on sám... Nakonec jej museli vytáhnout až hasiči a
do nemocnice ho následně dopravili prostějovští
záchranáři, kteří s ním měli jistou zkušenost už z
dopoledne posledního zářijového dne. Od supermarketu Lidl na Újezdu jim však utekl. Co vše se
uprostřed týdne v prostějovských ulicích odehrálo?

Fotoreportáž

Prostějov/ mls
Mladý muž se do komína teplárny dostal zřejmě kvůli svým
psychickým problémům. Zároveň byl pod vlivem alkoholu.
Vyloučeno doposud rovněž
není, že svoji roli sehrály i drogy.
Jisté je, že se choval jako klasický paranoik. „Soused jej viděl,
jak běhá po střechách blízkých
garáží. Šel k němu a slyšel, jak
vykřikuje, že ho pronásledují
nějací lidé a že ho chtějí zabít.
Pak si mladík vylezl na střechu
kotelny. Soused tedy zavolal
městskou policii a hasiče. Mezitím si muž vlezl do komína. Asi
se chtěl skrýt,” popsala události

žena bydlící naproti kotelny v
oblasti Sídliště svobody v místech, kde do něj ústí Šmeralova
ulice. Muže z komína nakonec
vytáhli až prostějovští hasiči!
„Byl uvězněn asi tři a půl metru
hluboko v komíně o rozměrech
přibližně čtyřicet krát padesát
centimetrů. V době příjezdu jednotky byl při vědomí a ochotný
spolupracovat. Hasiči mu do
komína spustili lano s opaskem a
helmu. Požádali ho, aby si opasek zapnul, a přes kladku jej vytáhli nahoru. Vzhledem k tomu,
že muž byl ve špatném psychickém stavu, zavolali na místo také
záchrannou službu a muže slanili
na zem,” popsala tak trochu ku-

riózní příběh Vladimíra Hacsiková, mluvčí krajských hasičů.
„Na první pohled se jednalo o
psychiatrického pacienta. Byl
pod vlivem alkoholu a možná i
drog. Na jeho těle nebylo patrné
viditelnější zranění,” přidal šéf
prostějovských záchranářů Radomír Gurka.
Nebylo to ovšem poprvé, co se
prostějovští záchranáři v osudný
středeční den s tímto mužem setkali. „Tentýž den jsme k němu
byli přivoláni k Lidlu na prostějovské ulici Újezd. Ošetřit se
však nenechal a utekl nám pryč.
Jelikož přímo neohrožoval sebe
ani ostatní, nechali jsme jej běžet,” zmínil se Gurka.

MUŽ VLEZL DO KOMÍNA...
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Brodku
dk chytili
h tili
opilce za volantem
V pondělí 29. září zastavili prostějovští policisté
v pět hodin ráno v Brodku
u Prostějova
j
řidiče,
e,
který svoji Škodu
Felicii
combi
řídil pod vlivem
alkoholu. Na
místě mu bylo
naměřeno 1,62
promile alkoholu. Muži
hrozí až roční trest odnětí
svobody.

Kradl na Běláku,
už ho chytli
Šestadvacetiletý muž z Blanenska vyrazil do chatové
oblasti Bělák-Mokřiny, aby
zde loupil. Policisté už jej ale
minulý týden lapli. Ještě předtím však stihl před čtrnácti
dny odstranit a ukradnout
uzamčený visací zámek z vrat
kůlny umístěn na neoploceném pozemku u chaty. Poté
vnikl do kůlny, kde vzal motorovou benzínovou sekačku
s mulčovačem a pojezdem
zelenobílé barvy v hodnotě
nejméně deset tisíc korun a
dětskou koloběžku za minimálně pět set korun. Věci
naložil do auta a z místa odjel. V případě prokázání viny
obviněnému muži hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.

Náklaďák měl vytlačit
auto na svodidla a ujet
Vězení. Muž zůstal uvězněn asi 3,5 metrů hluboko v
komíně o rozměrech asi 40x50 cm.

Záchrana. Hasiči muži do komína spustili lano s opaskem a helmu. Požádali ho, aby si opasek zapnul, a přes
kladku jej vytáhli nahoru.

Slaňování. Vzhledem k tomu, že muž byl ve špatném
psychickém stavu, slanili muže z kotelny na zem.
3x foto: HZS Olomouckého kraje

Policie chytila agresivní Dva roky „NATVRDO“ kvůli notebooku za čtyři tisíce...
Jan Halouska zneužil „velké dítě”,
lupiče od Kauflandu
soudkyně se s ním nemazlila
Bravo! Už po pár dnech se
prostějovským policistům
podařilo chytit nebezpečné lupiče, kteří koncem
srpna před Kauflandem
surově napadli a okradli
jednapadesátiletého muže.
Díky pohotovému pátrání
komisařů z oddělení obecné kriminality byli oba
násilníci v úterý 30. srpna
lapeni.
„Muži z Prostějovska ve
věku osmatřicet a jednadvacet let byli obviněni
ze spáchání trestného
činu Loupež,“ uvedla tisková mluvčí
Eva
Čeplová,
která zároveň
připomněla
okolnosti,
ke
kterým
ke spáchání
zločinu došlo.
„K
události
došlo koncem
předminulého
týdne ve večer-

ních hodinách před supermarketem v ulici Okružní
v Prostějově. Starší z dvojice pachatelů přistoupil k
jednapadesátiletému muži
a strčil do něj, až upadl na
zem. Následně oba pachatelé muže fyzicky napadli. Na
závěr ho okradli o finanční
hotovost půldruhého tisíce
korun. Poté z místa utekli.“
Podle dalších slov tiskové
mluvčí prostějovské policie měl jednapadesátiletý
muž podlitiny po celém
těle a jeho zranění si vyžádala
lékařské ošetření na traumatologické
ambulanci
prostějovské
nemocnice.
„Oběma
mužům
nyní hrozí trest
odnětí svobody
na dvě léta až
deset let,“ dodala Čeplová.

Jan Halouska podle prostějovského soudu skutečně zneužil důvěry na první pohled fyzicky i psychicky slabšího Zdeňka Sekaniny. Tvářil se jako
kamarád, přitom jeho notebook odnesl do zastavárny. Aby k počítači získal doklady, tak jej dokonce napadl a vyhrožoval mu. Fyzicky zaútočil i na
druha jeho sestry Michala Kmenta. To, že měl posléze Zdeňkovi Sekaninovi vyhrožovat i bratr Jana
Jiří, se soudu prokázat nepodařilo. O tomto případu Večerník informoval poprvé již před půldruhým
měsícem (číslo 30/25. července 2011 - pozn.red.).
Prostějov/mls
Dva roky natvrdo kvůli notebooku za čtyři tisíce. Takový trest
se může na první pohled jevit jako
enormně vysoký, ale všechny
okolnosti případu, v němž
hlavní roli hraje právě přenosný
počítač,
mnohé
objasňují.
Zneužít důvěry člověka, který
se léčí s psychickými problémy
a svět kolem sebe vidí pohledem
„velkého dítěte“, totiž dokáže jen

hodně otrlý ´parchant´. A právě
toho se podle úterního rozhodnutí prostějovského soudu Jan
Halouska dopustil.
„Ve vašem případě senát nezjistil žádné polehčující okolnosti.
Jste člověkem s bohatou trestní
minulostí, kvůli předchozím
krádežím jste v době spáchání
uvedených činů byl ve zkušební
lhůtě podmíněného trestu.
Naopak za přitěžující okolnost se dá považovat fakt, že

jste si za svou oběť vybral
člověka psychicky i fyzicky
výrazně slabšího, než jste vy
sám,” odůvodnila svůj verdikt
soudkyně prostějovského soudu
Ivona Otrubová.
Pro rozhodnutí soudu bylo
podstatné to, že při získávání
dokladů od počítače měl Jan
Halouska Zdeňka Sekaninu v
jeho bytě v ulici Přemyslovka
napadnout a vyhrožovat mu.
Tím se dopustil trestného činu
loupeže. Poškozený přitom měří
stopětašedesát centimetrů a je
velice útlý. Tento pětatřicetiletý
muž s těkavým pohledem, nejistou řečí a problémy s pamětí
vidí svět kolem sebe založený
na jednoduchých pravidlech.
Navíc dochází k psychiatrovi,
protože má strach z některých
lidí. Notebook se mu měl ztratit
během návštěvy v obchodním
centru Arkáda, kde byl i s Janem
Halouskou. A právě tento počítač
Halouska přinesl do zastavárny...

Dokončení na straně 5

po kvartetu hledaných
Prostějov/mls

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po čtveřici osob, která je podezřelá z trestné činnosti a skrývá se
před spravedlností na
neznámých místech.
Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc
při jejich dopadení.
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 telefonní
číslo 974 781 326.

BRUNO KAŠTYL

SVĚTLANA BARTOŠÍKOVÁ

EVA ČERMÁKOVÁ

MICHAL MOŘICKÝ

se narodil 19. listopadu 1970. Trvalé bydliště má hlášeno v Prostějově na ulici Brněnská. Příkaz k
jeho zatčení byl vydán pro trestný čin podvod a zanedbání povinné výživy. Jeho zdánlivé stáří
se pohybuje mezi 38 a 42 lety,
měří 175 centimetrů, je obézní
postavy. Má hnědé oči a vlasy.
Nosí pěšinku česanou vpravo.

se narodila 8. října 1966. Trvalé
bydliště má hlášeno v obci Vnorory na okrese Hodonín. Příkaz
k jejímu zatčení byl vydán pro
podezření ze spáchání trestného
činu podvod. Její zdánlivé stáří
se pohybuje od 41 do 45 lety.
Měří 168 centimetrů, je hubené
postavy, má modré oči a středně dlouhé blond vlasy.

se narodila 3. 8. 1962. Trvalé
bydliště má hlášeno v Přemyslovicích. Příkaz k jejímu
zatčení byl vydán pro podezření ze spáchání trestného činu
podvod. Její zdánlivé stáří se
pohybuje od 48 do 55 let. Je
střední postavy, má hnědé,
středně dlouhé vlasy česané
dopředu.

se narodil 25. listopadu 1983.
Trvalé bydliště má hlášeno
v Horním Štěpánově. Příkaz
k jeho zatčení byl vydán pro
trestný čin podvodu. Jeho
zdánlivé stáří se pohybuje od
23 do 24 let. Michal Mořický
měří 175 centimetrů, je hubené
postavy. Má hnědé oči a krátké, rovné, hnědočerné vlasy.

Podle výpovědi řidiče
mělo 30. srpna kolem půl
jedenácté dojít k nehodě na
R46 u Prostějova ve směru
na Vyškov. Nákladní auto
mělo začít přejíždět z pravého jízdního pruhu do lep
vého,, přičemž
mělo na svodidla vytlačit Škodu Fabii,
j j řidič
a to ve chvíli,, kdyy její
náklaďák předjížděl. Řidič
náklaďáků poté z místa
nehody ujel ve směru na
Vyškov. Fabia sice zůstala
pojízdná, byla na ní však
způsobená škoda dosahující třiceti tisíc korun.

Vykradli mlékárnu
v Otinovsi
Ve středu 31. září kolem třetí
hodiny vnikl do areálu mlékárny v Otinovsi lupič. Po
rozpletení drátěného oplocení na dvoře ukradl čtyři kusy
kovových nerezových regálů
o výšce 80x80x120. Jejich
hodnota se odhaduje na dvacet tisíc korun, na zařízení pak
vznikla škoda tři tisíce korun.

Motorkář nezvládl
silný stroj
Nehoda mladého motorkáře
v pátek kolem osmé hodiny večer ochromila ulici
Plumlovská v Prostějově
poblíž kruhového objezdu
nedaleko nemocnice. Pětadvacetiletý řidič motocyklu
značky Honda CBR 600 se
u křižovatky s ulicí Západní
lekl protijedoucího vozidla,
které chtělo odbočit do ulici
Západní. Strhnul řízení do
pravé strany. S motocyklem
vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do betonového mostku. Motorkář byl
s lehkým zraněním převezen
do nemocnice na vyšetření.
Na motocyklu vznikla škoda sedmdesát tisíc korun.
Nehoda přilákala pozornost
lidí. V blízké zahradní restaurace v ulici Plumlovská
právě probíhala hudební
produkce. Po nehodě hudba
hrát přestala a zvědaví návštěvníci se vyrojili na ulici.
Po té, co byl motorkář ošetřen a odvezen do nemocnice, se hosté restaurace opět
vrátili ke svým stolům. Z restaurace se opět začal ozývat
zpěv a smích.

Zpravodajství

V NOVÉM

Prostějovská radnice hledá stěnu pro graffiti
Opět se otevírá diskuse: JDE O VANDALISMUS, NEBO UMĚNÍ?
Na tvorbu grafitti velká
většina lidi pohlíží jako na
vandalismus. A obvykle mají
pravdu. Fasády počmárané
ledabylými „klikyháky“ skutečně hyzdí město. Své by k
tomu mohli říct například
městští strážníci, kteří dost
často řeší případy znehodnocení majetku. Přesto se prostějovská radnice rozhodla k
odvážnému kroku a projevila zájem podpořit tuto vlnu
mladé generace. Město totiž
nyní hledá vhodnou zeď, na
kterou by sprejeři mohli své
výtvory beztrestně malovat!
To se ovšem nelíbí početnému zástupu kritiků, kteří
podobné projevy považují za
holé výtržnictví...
Prostějov/mls, pk
Jednoznačně to znamená průlom.
Pokud totiž doposud byl tvůrce
graffiti přistižen v Prostějově při
činu, hrozil mu soud. Uvedeným

Líbí nebo nelíbí? Rozdílnost podání tvorby sprejerů je naprosto zřejmá ...
záměrem radních se ovšem mnohé mění. Nyní budou mít sprejeři
více času i klidu na samotná díla,
která by tak neměla být už jen výsledkem narychlo „našplíchané
čmáranice“. Vedení města tímto
chce dát prostor těm, kteří pomocí barevných nákresů chtějí projevit svůj výtvarný talent. Faktem
totiž je, že některým tvůrcům
graffiti se podařilo prosadit do
prestižních světových galerií.
Jejich díla zdobí stěny domů Angeliny Jolie a jiných světových
celebrit! Prosadit se tímto způ-

sobem se sice zřejmě prostějovským tvůrcům nepodaří, nicméně prostor pro svobodnou tvorbu
nejspíš dostanou.
Na druhou stranu pořád tu je
docela početný zástup těch, kterým se obdobné výlevy zdaleka
nelíbí. „Považuji to za nehorázné
vandalství! Jsou to škrábanice,
vždyť se na to podívejte..,“ rozčilovala se například starší dáma u
jednoho ze sídlišť, které je grafitti
hojně zahaleno.
Dokonce i samotné rozhodnutí
městské rady provázela mezi

Foto: koláž PV Večerník

jednotlivými politiky bouřlivá
diskuse. Nakonec zvítězil názor, dát sprejerům příležitost.
„Přišli za mnou dva mladí lidé
se žádostí o vyčlenění plochy
pro graffiti. Po velkém zvažování jsme se rozhodli, že jim
vyhovíme a poskytneme jim
plochu v majetku města. Mohlo by to být na nějaké holé zdi
v okrajové části Prostějova,”
sdělil Večerníku starosta Miroslav Pišťák, který však jedním
dechem odsoudil zmiňovaný
vandalismus některých po-
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bertů. „Jestliže si někdo opraví dům a jiný mu poničí jeho
majetek nějakou čmáranicí, co
si o takovém člověku myslet?
Pro tyto, promiňte mi ten výraz ´hajzlíky´, opravdu není
omluvy. A to budeme nadále
chtít tvrdě trestat,“ vzkazuje
všem, kteří by chtěli tuto vůli
radních zneužít, Pišťák. „Na
druhou stranu některá graffiti, které jsem sám viděl, mají
něco do sebe,“ dodal starosta.
Výběr vhodné plochy na graffiti by měl trvat několik týdnů.
„Až bude zeď plná, sprejeři ji
zamalují a budou moci začít
znovu. Náklady půjdou na jejich bedra,“ uzavřel Miroslav
Pišťák.
Otázkou na závěr je, zda-li tato
pobídka sprejery opravdu osloví? Jestli výroba grafitti v sobě
neskrývá přece jen z větší části
samotné dobrodružství a chuť
„zakázaného ovoce“, která v
případě dovolené tvorby ztrácí
své kouzlo. Uvidíme...

Petrské náměstí v sobotu ráno:

PŘIŠEL, PRAŠTIL,

OLOUPIL!
Prostějov/mls
Osamocená žena jdoucí po
Prostějově o půl páté ráno.
Pro násilné lupiče očividně
snadná kořist. Právě tou se
stala čtyřiačtyřicetiletá dáma,
která před sobotním rozbřeskem kráčela po chodníku na
Petrském náměstí. Nic netušíc, co jí čeká...
„Když byla u kaple svatého Lazara, náhle k ní přistoupil mladý
neznámý muž s kšiltovkou na
hlavě. Beze slova ji udeřil pěstí
do obličeje a z pravého ramene jí
strhl bílou kabelku s květinovým
vzorem. Ihned po incidentu z
místa utekl,“ popsala událost tisková mluvčí krajských policistů

Marta Vlachová. Následkem
nečekaného a agresivního útoku chuligána v kšiltovce utrpěla
žena několik oděrek na obličeji.
„Odcizením tašky jí zloděj způsobil škodu za tři tisíce korun,“
doplnila Vlachová.
Policie ČR momentálně po
pachateli pátrá a uvítá jakékoliv informace o okolnostech
loupeže stejně jako o možném
útočníkovi. Pokud jste si tedy
v sobotu ráno všimli na Petrském náměstí či v jeho okolí
něčeho podezřelého, ozvěte se
prosím na bezplatnou linku
158, nebo zavolejte přímo na
Službu kriminální policie v
Prostějově na telefonní číslo
974 781 326.

Soud rozhodl o desetiměsíční podmínce:

BÝVALÝ STRÁŽNÍK ZMLÁTIL BABIČKU SVÝCH VNOUČAT!
Postižená Eliška Pavelčíková starší: „Praštil mě a ani se mi nikdy neomluvil!“

Odešla od něj přítelkyně, kterou měl pravidelně
mlátit. Pár dnů poté dnes již bývalý strážník prostějovské městské policie Jan Doseděl prokopl dveře
od bytu babičky svých dětí a před jejich očima starší ženu praštil do obličeje! Ta s tržnou ránou skončila na zemi. Zato jej minulé pondělí Okresní soud
v Prostějově „odměnil“ deseti měsíci podmíněně
a peněžitým trestem ve výši devíti tisíc korun. On
sám je zklamán, že členové rodiny, do které podle
svých slov po všech stránkách hodně investoval,
se obrátili proti němu... Večerník o tomto případu
exkluzivně informoval již na počátku letošního roku
(číslo 4/24.1.2011), nyní tedy celá kauza napsala
své pokračování.
Prostějov/mls, pk
„Chápu, že rozhodnutí soudu
může mít negativní vliv na
zaměstnání Jana Doseděla.
To si však měl obžalovaný
rozmyslet předtím, než Elišku
Pavelčíkovou napadl,” uvedl
ještě před sdělením rozsudku
Petr Vrtěl, soudce prostějovského tribunálu. Doseděl přišel
o pozici strážníka u Městské
policie ČR v Prostějově záhy

poté, co jeho případ spatřil
světlo světa, stále je však u
ní zaměstnán, a to na pozici takzvaného „čekatele“. To
znamená, že nemá pravomoci
vykonávat službu jako strážník
a tedy například ani nosit služební uniformu. „Tento stav
setrvá, dokud rozsudek soudu
nenabyde právní moci. Jestliže
bude Jan Doseděl pravomocně
shledán vinným, pak to povede
k jeho propuštění,“ konstatoval

s patrným smutkem v hlase šéf
prostějovských strážníků Jan
Nagy.
Co přesně se stalo a způsobilo
tak děj současných událostí?
Jan Doseděl s dcerou napadené Eliškou Pavelčíkovou žil
osm let, mají spolu sedmiletou
a čtyřletou dceru. Celá nepříjemnost se odehrála v bytě v
prostějovské ulici Moravská
letos 7. ledna. Tři dny předtím
se od něj měla Eliška Pavelčíková mladší přestěhovat ke
své mamince. „Šla ke mně,
protože ji bil. Sama jsem to
viděla, mlátil ji i před dětmi,“
vysvětlila důvody rozchodu
dvojice Eliška Pavelčíková
starší.
V osudný den se Jan Doseděl
dobýval do zmíněného domu
v Moravské ulici, kde v tu
chvíli byla jak babička, tak
i jeho děti. „Nemohla jsem
mu otevřít, protože jsem měla
jediné klíče, a s nimi odešla
dcera nakupovat. On však na
dveře od bytu nejdříve bušil, pak je vykopl. Poté, co
se dostal dovnitř, praštil mě
pěstí do obličeje, až mi tekla

krev,” vypověděla u soudu
křehká žena, kterou před deseti lety postihla mozková
příhoda. „Přitom se mi nikdy
neomluvil,“ posteskla si. O
důvěryhodnosti její výpovědi
afie,
svědčily přiložené fotografie,
nění
na kterých bylo její zranění
zdokumentováno.
řišel
Obžalovaný však přesto přišel
rdil,
s vlastní verzí události. Tvrdil,

K tomu přispělo i svědectví příslušnice Policie ČR, která dorazila
na místo po telefonátu napadené
Elišky Pavelčíkové. „Když jsme
přijeli, měla paní Pavelčíková
tržnou ránu v obličeji. Děti byly
u ní a plakaly. Tatínka se bály,
bály,”
popsala Simona Pospíšilová. Při
této příležitosti není bez
zajímavosti konstatování,
že přestože Jan Doseděl,

„Podle mě jde o hodně smutný příběh.
Pokud jste do rodiny investoval spoustu
energie, času i peněz a ona se obrátí
proti vám, tak vás to zasáhne...“
Jan DOSEDĚL bere celou kauzu jako křivdu
ovní
že když zazvonil na domovní
dveře, slyšel v „mluvítku“ pláč
alo i
svých dětí. To se opakovalo
přede dveřmi bytu, kde měl namoc.
víc slyšet volání dětí o pomoc.
y se
Ze strachu o své potomky
ut.
rozhodl dveře vykopnout.
Když vešel do bytu, měla
už babička jeho vnoučat
ležet zraněná na podlaze.
Tuto výpověď však proko
stějovský soud zamítl jako
nepravděpodobnou....

jak zaznělo i u soudu, svoji družku dlouhodobě fyzicky napadal,
podle našich ověřených informací
se Eliška Pavelčíková mladší k
němu po několikaměsíční pauze
opět vrátila...
Zpět k soudu. Porota se přiklonila k verzi, kterou podala
Eliška Pavelčíková
starší a při stanovení výše trestu
přihlédla k tomu,
že se v případě
obžalovaného
jednalo o ojedinělé

Foto: Martin Zaoral

vybočení z řádného života. „Je
však zarážející, že Jan Doseděl
paní Pavelčíkové po jejím zranění nepomohl a zatím se jí ani
neomluvil,” zmínil se soudce
Petr Vrtěl.
„Podle mě jde o hodně smutný
příběh. Pokud jste do rodiny investoval spoustu energie, času i
peněz a ona se obrátí proti vám,
tak vás to zasáhne. Chci zdůraznit, že ten den jsem do domu
rozhodně nešel s tím, že bych
chtěl paní Pavelčíkové ublížit,“
kroutil hlavou ve své reakci pro
Večerník Jan Doseděl. „Rozhodnutí soudu však respektuji. Zda
se proti němu odvolám, stále
nevím, a to i přesto, že si uvědomuji, že může ohrozit moje
zaměstnání u městské policie,
kde jsem od roku 2002 pracoval
jako strážník,“ dodal o víkendu
k celé politováníhodné události
Doseděl.
Samotný rozsudek dosud nenabyl právní moci. Po poradě se
svým právním zástupcem si tedy
Jan Doseděl ponechal možnost
odvolat se ke Krajskému soudu
v Brně. Případ budeme nadále
sledovat.

PO ROZPRODEJI NEZŮSTANE Z OP NIC. Uhradí aspoň své závazky?
Věřitelé podniku s dluhem více jak dvě miliardy jsou stále nervóznější...
Podle účetní uzávěrky k poslednímu červnu disponoval Oděvní podnik v pokladně částkou přes 618
tisíc korun. Na bankovních účtech
pak měl podnik necelých 95 milionů
korun. Více jak pětistovkám věřitelů
však má dlužit přes dvě miliardy korun! Přitom samotná hodnota podniku neustále klesá. A je logické,
že věřitelé jsou stále více nervózní.
Dostanou své peníze zpět?
INZERCE

Prostějov/ mls
Například společnost Lignolet po Oděvním
podniku poptává několik desítek milionů
korun. „Stejně jako ostatní věřitelé, jejichž
pohledávky nejsou zajištěny majetkem
dlužníka, se bojíme o jejich uspokojení. S
nelibostí neseme, že k souhlasu s prodejem
měřenek došlo až skoro po dvou měsících
od jmenování nové insolvenční správkyně.
Cena jediné funkční části podniku se totiž
kvůli neustálému odkládaní prodeje snížila,” uvedl jednatel společnosti Stanislav
Strakoš, který zdůraznil, že prodej měřenek

i nemovitého majetku vítá. „Chceme však,
aby prodej byl realizován na základě výběrových řízení schvalovaných soudem,”
doplnil Strakoš.
Nejistotě věřitelů se není co divit. Dosavadní prodej majetku přinesl necelých 300
milionů korun. Od ledna 2010, kdy vedení
podniku zjistilo, že nebude schopno svým
finančním závazkům dostát, do června letošního roku podnik prodělal přibližně půl
miliardy korun. Celý majetek firmy přitom
experti už před necelým rokem ocenili na
téměř miliardu korun. Od té doby jeho hodnota dále klesala.

Například předchozí zvláštní insolvenční
správce Jiří Kocvrlich z Přerova od začátku
května 2010 do poloviny června letošního
o
roku rozprodal majetek v hodnotě jednoho
emilionu a šest set tisíc korun. A to je vzhlebadem ke všem závazkům OP zcela zanedbatelná částka...
cké.
Ani další vize nejsou příliš optimistické.
Přestože už v letošním roce by se prodej měaplno,
řenek i nemovitostí měl rozběhnout naplno,
výtěžek z něj je nejistý. Hodnotu měřenkové výroby, kde stále pracuje zhruba 280 lidí,
odborníci odhadli na 180 milionů korun. Její
cena se však kvůli atakům ze strany konku-

nčních spospo
po-renčních
lečností, kteréé
podo
podobný
princip vý
ýse zaměřily na
výhéé z těchto
těcht firem
fireem
roby, výrazně snížila. Mnohé
jícím
ími v
jsou přitom spjaté s lidmi dříve pracujícími
Oděvním podniku.
Vyšší výnosy si věřitelé slibují alespoň od
prodeje nemovitostí. Kromě výrobních
prostor v ulici Za Drahou, které realitní makléři považují za takřka neprodejné, totiž OP
stále vlastní pro kupce zajímavé nemovitosti.
Jedná se například o výrobní areály v Konici
či v Drahanech, rekreační střediska Čubernice ve Stichovicích a Karlštejn ve Svratkách,
ubytovny v Olomoucké ulici a v ulici Marie
Pujmanové ve Vrahovicích, pozemky na hlavním nádraží v Prostějově či areál skladů ve
Sladkovského ulici u místního nádraží. Všechny tyto budovy budou v nejbližší době na prodej. A dá se předpokládat, že přes krizi, která v
oblasti trhu s nemovitostmi panuje, o ně zájem
bude. Jediným kritériem pro vítěze výběrového řízení bude výše nabídnuté kupní ceny.
Zda-li však rozprodej veškerého majetku
uspokojí všechny z více než pěti set věřitelů,
zůstává otázkou. Jisté je, že po něm z někdejšího textilního kolosu, který v dobách své
největší slávy zaměstnával i deset tisíc lidí,
nezůstane zhola nic! A to je hodně smutná
realita...

Co týden dal...

V NOVÉM

Barometr

Číslo týdne

+
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Jako „rychlá
rychlá rota“
rota“. Obdivuhod
Obdivuhodnou výkon-nost prokázali prostějovští kriminalisté
Kolaps
při šetření loupežného zločinu, k
tenisové
němuž došlo koncem posledního srpnohvězdy! Prostěvého týdne před jedním ze superjovská
hráčka Petra
marketů. Jen o pár dnů pozKvitová prožila diametrálději už komisaři sdělili
ně odlišný grandslamový turnaj,
obvinění dvěma
než byl ten ve Wimbledonu. Zatímco
mužům!
v britské metropoli kralovala, s podnikem
v New Yorku se rozloučila již po prvním kole.. Tomu se říká totální propadák...

O tolik dětí více než loni se
uplynulý čtvrtek vydalo do
prostějovských základních
škol, aby poprvé ve svém
začínajícím životě usedlo do
lavic. Zatímco před rokem
bylo „prvňáčků“ 448, letos
již téměř rovná pětistovka...

-
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Osobnost týdne

Výrok týdne

PHDR. MARIE TURKOVÁ
PHDR

Současná ředitelka a výchovný poradce
Středn
ní základní a mateřské školy JISTOStřední,
T , o.p.s
TA
o
TA,
má za sebou velmi úspěšnou
kari
ka
ariiéérr kterou celou věnovala práci ve
kariéru,
škkol
ols
lsttv Stála u zrodu zařízení pro děti
školství.
s více vadami, kterou město Prostějov
léta ppostrádalo. Mimo jiné získala v
rocee 2009 ocenění ministra školství,
ml
á
mládeže
a tělovýchovy.
čtěte na straně 14

„Chceme být hotoví dřív,
než se lidé začnou koupat
v Plumlovské přehradě...“
prostějovský starosta
Miroslav Pišťák
o termínu dokončení
oprav plaveckého areálu
v Kostelecké ulici

KAM PŮJDEME NAKUPOVAT NA TRH?

Analýza
Martin Mokroš
Poslední dobou se ve velkých
městech staly velkou módou
takzvané farmářské trhy. S
velkou pompou o nich můžeme číst a velkoměstské
obyvatelstvo se rozplývá nad
tím, jak si užívá oněch domácích zemědělských produktů
a jaký je to rozdíl v chuti a
kvalitě oproti běžným obchodům. Myslíte si, že se tímto,
jak se lidově říká, „objevila
Amerika“?
Já osobně se domnívám, že
nikoliv, a dovolím si tvrdit, že
právě Prostějov byl dlouhá léta
zvyklý a to již dávno i v době
totalitní, nakupovat jakříkajíc
na trhu. Dovolím se také zařadit mezi pamětníky a konstatovat, že již jako malý chlapeček
jsem se svým otcem pravidelně
každou sobotu chodil takzvaně
„za kočkama“, přeloženo za
holkama, což spočívalo v tom,

Tržnice na Wolkerově ulici. 70. léta 20. století i s tehdejsimi
cenami...
Foto: archív
že jsme si udělali procházku,
která byla zakončena nákupem
na trhu na Wolkerově ulici, kde
jsme obstarali malou kytičku
pro mamku a babičky. Na tom
samém trhu jsme pak také nakupovali ovoce a zeleninu u
„bulhara“, kterého jistě ti starší
pamatují, jak přijížděl na svém
malotraktůrku, a na jeho rozlehlém stánku bylo prakticky
vše ze sortimentu „zelovoc“,

jak se tehdy říkalo dohromady zelenině a ovoci. Na jiných
stáncích se nabízely brambory,
široká nabídka sazenic a dalších produktů, jako třeba byl
med a podobně. Prostě zde byl
„hukot“.
Návštěva trhu se stala i společenskou událostí, potkala se zde
spousta známých a v zimě jsme
zde všichni poctivě stáli frontu
na vánoční kapry. Místem vel-

fejeton Místa zakletá a prokletá
Rostislav
Kocmel
Jsou místa, kam
chodíme rádi, a
ta, jimž bychom
se nejraději vyhnuli. Já mám
rád náměstí Tomáše Garyka
Masaryka nebo všechny městské
parky. Nerad chodím do nemocnice, byť i v případě, že nejsem
chorý. Ovšem za to nemocnice
nemůže. Potom jsou celé plochy i
s budovami, co se příliš nepoved-

ly. Všechno, co se nachází mezi
náměstím T.G.M. a Komenskou
ulicí, je jakési prokleté. Jako kdyby už to nepatřilo k Prostějovu...
Kolem tržnice je štěrk s podivnými parkovišti pro auta a budovy jsou jaksi divně rozesety v
„prostoru“. Moderní architektura
se nesnoubí s tou starší a starou,
a všechno to působí jako takový
uklizenější Bronx. Přes dvacet let
se jedná o tom, jak by to mělo vypadat, a přitom je to pořád zakleté
a hnusné. Promiňte mi ten výraz,
ale mezi přáteli používám horší...

Pan starosta, moudrý a zkušený muž, se nechal slyšet, že by
nechal tržnici tam, kde je. To mi
tedy vyrazilo dech. No, třeba si
to ještě řádně nepromyslel. Mohl
být rozčilený nebo unavený. Přece jen mi to na něho nesedí. Patří
mezi ty, kteří město zvelebují a
přinejmenším tuší, jak by se to
mělo dělat. Kdyby to neřekl on,
věděl bych, jak se to asi má. Jan
Werich měl takovou nesmrtelnou
odpověď. „Von to říká částečně z
blbosti a částečně za cizí peníze.“
Jenomže tak to určitě není.

Konstelace hvězd Prostějova
V Prostějově se konečně začnou hýbat i úředníci, takže toho
koukejte využít. Možná vás na úřadech bude čekat překvapení a
zřejmě docela nemilé. Na druhé straně si můžete zklidnit nervy
kulturou, město nabídne hned několik zajímavých akcí.

Berani - 21.3.-20.4. Jen těžko poznáte, že se na vás
něco chystá. Mnozí kolegové si budou chtít zažertovat, takže vás v zaměstnání čeká hodně srandy. I
když jak pro koho, vy budete spíše terčem posměchu.
Býci - 21.4.-21.5. Nedělejte si žádné iluze, váš partner to s vámi nemyslí dobře. Už nějaký čas máte podezření, že vaše cesty se rozcházejí a nemáte už žádný společný bod. Nyní se to potvrdí v plné nahotě.
Blíženci - 22.5.-21.6. Chce to více práce a méně
řečí. Za žvásty placeni nejste, takže se seberte a
koukejte vymyslet něco smysluplného. Pokud se
vám to podaří, čeká vás úsměv od šéfa a slušné
prémie.
Raci - 22.6.-22.7. Zamilujete se až po uši, takže
myšlenkami budete úplně někde jinde. Pokud práci udělá někdo za vás, nemusíte mít žádné obavy,
že něco zameškáte. Můžete se tak věnovat naplno
partnerovi.
Lvi - 23.7.-23.8. V zaměstnání se vám to nějak
zprotiví, svoji práci už nebudete dělat s láskou a
oddaností. Je na čase změnit působiště, dokud
máte ještě aspoň trochu chuti a vůli. Nebojte se
odejít do nového prostředí.
Panny - 24.8.-23.9. Pohádáte se se sousedy, a to
kvůli úplné prkotině. To na klidu ve vaší rodině
nepřidá, zvláště když se spor potáhne celý týden.
Nejlepší by bylo odjet na celý týden mimo svoje
bydliště.

Váhy - 24.9.-23.10. Váš nadřízený vám vytkne
menší chybu, ovšem jelikož jste prudké povahy,
vezmete si to moc osobně a začnete vyvádět. Proboha, okamžitě zklidněte hormon a uznejte svoji
chybu!
Štíři - 24.10.-22.11. Tak nějak se vám pokazí vážný vztah. Vina bude na vaší straně, protože budete
v nejbližších dnech nevěrní. Neubráníte se tomu,
navíc nemá cenu před partnerem zapírat. Čeká vás
krušný týden.
Střelci - 23.11.-21.12. Měli byste více dbát o svoji
životosprávu. V poslední době jste přibrali nějaké to
kilo navíc, takže je na čase sportovat nebo se aspoň
více pohybovat. Sedavé zaměstnání vám moc nevyhovuje.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Na některé věci je nejlépe zapomenout, takže hříchy z minulého týdne
se už nepočítají. Vaše poklesky nikde neventilujte,
navíc tento týden máte možnost vše urovnat k dobrému.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Pořiďte si nějakého čtyřnohého miláčka, ať nejste tak sami. Najít si vhodného
partnera se vám totiž jen tak lehce nepodaří, mazlit
se budete moci tak jedině s nějakým chlupatým štěňátkem.
Ryby - 20.2.-20.3. Hoďte práci za hlavu a vyberte si
ještě zbytek dovolené. Ale na výlet si vyjeďte sami,
potřebujete si pročistit hlavu. Máte totiž stále černé
myšlenky, které musíte zaplašit. Vyjeďte si na ryby.

kého společenského „kvasu“ na
onom tržišti byl i „PLECHOVÝ
GRAND“, který stojí na svém
místě dodnes, leč již ztratil svoji dávnou poezii a atmosféru,
vyznačující se levnými nápoji,
dobrou polévkou, guláškem,
uzenkou s chlebem a hořčicí, v
němž se scházely veškeré sociální skupiny, a to již od brzkých
ranních hodin.
Současné tržiště za kostelem
má také svou dlouholetou tradici, která je ovšem v porevolučních časech kapku jiná. Klasický sortiment zemědělských
produktů obestírají stánky s
levným textilem a obuví, v nočních hodinách se ony prostory
stávají rejdištěm nejrůznějších
individuí, v době plesové sezóny či tanečních také místem bavících se účastníků z nedalekého Společenského domu, kteří
zde také občas provádí spíše
nějakou tu neplechu...
Aktuálně má před sebou vedení radnice velký úkol. Vybrat
místo pro tržnici novou, nebo
zachovat a zrekonstruovat onu
stávající. Tento úkol bude vážně nelehký, jelikož Prostějov
již od středověku byl místem
trhů, a pokud představitelé
radnice zapátrají v archivech,
budou mít velmi těžkou hlavu,
neboť míst, kde trhy probíhaly,

Také v uplynulém týdnu
dorazila do naší redakční
pošty celá řada vašich ohlasů, námětů a příspěvků. A
jelikož vaše názory jsou pro
nás tím nejcennějším zbožím, předkládáme vám další
z řady příspěvků...

Proč je místo silnice
TANKODROM?!

Dnešní tržnice. K nákupům příliš neláká. Ani atmosférou, ani cenami.
Foto: Martin Mokroš
bylo daleko více, než jsem zde
uvedl. Velké trhy byly například na dnešních Masarykově a Husserlově náměstích, v
dolních částech budovy muzea
atd.
Já osobně bych se přimlouval
za návrat tržnice na Wolkerovu
ulici, ale jen s oním klasickým
sortimentem domácích zemědělských produktů, tedy medem, „zelovocem“, květinkami
a hučícím „PLECHOVÝM
GRANDEM“. Hlavně proboha
pojďme tam a nebo kamkoliv
jinam všichni nakupovat jako
na trh a vynechejme to slovo
farmářský! Myslím, že máme v
Čechách, na Moravě i ve Slezsku zemědělce a ne farmáře.
Nezatahujme sem slova pražských magistrátních úředníků,
kteří když poprvé uviděli kdesi
v Praze živého zemědělce s

brambory či zeleninou a ovocem, tak ho okamžitě přejmenovali na farmáře, zřejmě pod
dojmem, že vše, co má holínky,
je farmář z amerických seriálů,
nebo se ještě hůře chtěli zavděčit americkému velvyslanci,
čert ví. A novináři z velkých
deníků se toho hned chytli.
Choďme prostě na trh a uvědomeňme si, že nakoupením
onoho produktu vlastně také
podpoříme české zemědělství,
které na tom tedy není v poslední době bůhví jak, což by mi
každý český, moravský nebo
slezský zemědělec jistě potvrdil.
Takže, těšme se, které místo
radnice vybere a že se o onom
místě budou moci třeba za sto
let psát články jako o místě, které mělo svůj „genius loci“. Teď
to lze...

ZAČÁTEK ŠKOLY aneb je skutečně lepší
být bohatý a blbý, než chudý a vzdělaný?

glosa týdne

Martin Zaoral
„Hola, hola,
škola volá,”
znělo
ve
čtvrtek republikou.
A i letos
přešly na
přetřes
problémy školství. Prý je v
něm málo peněz. Je tomu
ale skutečně tak? Osobně mi
přijde paradoxní, že zatímco
vybavenost škol se i díky investicím za posledních dvacet
let výrazně zlepšila, kvalita
vzdělání spíše klesla. Skoro
to vypadá, že mezi výší investovaných peněz do školství a
jeho kvalitou existuje namísto
přímé úměrnost nepřímá. Zdá
se, že čím máme ve školách
lepší učební pomůcky, tím
častěji není školákům rady ani
pomoci...
Kromě toho přímá úměrnost
nejenže nepanuje mezi výší
vzdělaností a pocitem osobního štěstí, v mnoha případech

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

ji nelze aplikovat ani na vztah
mezi dosaženým vzděláním
a takzvaným společenským
úspěchem. Mnoho mladých a
vzdělaných lidí dnes čím dál
hůře hledá práci odpovídající
jejich kvalifikaci. Na druhou
stranu ke zbohatnutí často stačí ostré lokty, kachní žaludek
a matematika prvního stupně
základní školy.
Z obojího by mohlo zdánlivě
vyplývat, že vzdělanost dnes
pokulhává za penězi, které rozhodují úplně o všem.
Vždyť vysokoškolský titul se
dá koupit i se slevou a obdiv
spolužáků si ve třídě vyslouží

nezřídka ten, jehož rodiče mu
mohou koupit to, co ostatní
vidí jen v televizi...
Přesto situace určitě není
bezvýchodná. Stále existují
vzácní lidé, kteří věří, že je
lepší být chudý a vzdělaný,
než bohatý a blbý. Jejich ideály může podporovat i fakt, že
tam, kde chybí finance, často
nastupuje lidský důmysl a nápaditost.
I z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že problémem našeho školství opravdu není
nedostatek peněz. Spíše mu
chybí větší nadšení i sebedůvěra učitelů. Na druhou stranu
se mezi kantory stále najdou
vzácní lidé, kteří mají obojího
na rozdávání. Važme si jich.
Vždyť učitelství pro ně často
není pouze zdrojem obživy,
ale posráním, pardon, posláním...

Chci reagovat na neutěšený stav vozovky na ulici
Melantrichova od Nerudovy ulice směrem k sídlišti Hloučela. Běžte si to
tam prosím projet a uvidíte
sami! To, co město nazývá
místní komunikací, je spíše
TANKODROM. A to je po
nedávné takzvané opravě,
takže není naděje, že by se
stav silnice v této lokalitě v
dohledné době zlepšil. Vysoký sklon vozovky od středu k okraji a k tomu hrboly,
které ničí každé vozidlo,
které tam projede.
Pokud bydlíte v této lokalitě
a jezdíte touto silnicí denně,
máte jistotu, že vám auto
dlouho nevydrží. Nedávná reakce města v podobě
umístění dopravních značek
Hrbol a k tomu dodatková
tabulka Sklon silnice, mi
nepřipadá jako dobré řešení. Město sice splnilo svou
povinnost a po letech na situaci upozorňuje, ale tím to
pro něho asi končí. Neřeší
problém řidičů, kteří o hrbolech samozřejmě vědí a
přesto zde musí denně ničit
své automobily.
Ráda bych věděla, zda radní
míní s touto situací něco dělat, neboť je to ostuda města! Na kruhové křižovatky
se peníze vždy najdou, ale
na opravu takto katastrofální
silnice zřejmě ne...
M. Navrátilová

Máte něco na srdci?
Myslíte si své,
o tom co
se děje na
Prostějovsku?
Chcete vyjádřit svůj
názor k článku, který jste
si právě přečetli?
Nebo byste rádi vzkázali
něco našim politikům,
sportovcům
a osobnostem?

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!

Agentura
Vůně, smrady, odéry a zápachy
Zemědělci to pohnojili. Nakonec není
to poprvé ani naposled. Asi se drželi
hesla - kam rolník nemůže, alespoň
zasmrdí. Chemický poplach ve městě
vyhlášený nebyl, ale mnozí občané se
sháněli po ochranných protiplynových
maskách. Takový je život. Všechno
vonět nemůže. Jsou jednotlivci, kteří,
když ucítí koprovou omáčku, začnou
mít nutkání na zvracení. Jiným nevadí odér čerstvě pohnojeného pole
močůvkou nebo chlévskou mrvou.

Pravda je ovšem taková, že nejvíc
smrdí to, co není cítit. Například
drogy nesmrdí, přesto je jimi
Prostějov zamořen. Tady masky nepomohou. Zde pomůže osvěta, tvrdá
ruka zákona a heslo - „nebrat, nebrat
a nebrat“. Někomu nevoní politika,
jinému osmihodinová pracovní doba
nebo jakákoliv pracovní doba. Při
pouhém náznaku těchto slov se u
těchto lidí projevují psychické změny.
Od zuřivosti až po usedavý pláč.

Vnímání smradů, zápachů a odérů je u
každého jednotlivce různé. A to mluvím i
o „vůních“, jež nemůžeme nosem zachytit. Někdo například cítí průšvih na
několik hodin dopředu. Jiný do maléru
zapadne, aniž by ho nos nějak upozornil,
a jen se z něho vyhrabe, okamžitě padá
do druhého. Pak jsou lidé, co problémy
cítí, ale stejně se do nich zapletou.
Agentura Hóser vám přeje dobrý čich
tam, kde je to potřeba...
ROSŤYK
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Víme víc...

V NOVÉM
Express
„Azylák“ chce
od města nábytek
Prostějov/red - Město
Prostějov obdrželo od
předsedy o.s. Sociální
pomoci Prostějov Jana
Kally žádost o bezúplatný převod nábytku, který
se nachází v objektu v
ulici Kostelecká. Celková hodnota věcí činí
bezmála 90 tisíc korun.
Vedení města je tomuto
návrhu nakloněno.„Domníváme se, že jde o smysluplné využití městského
majetku a smysluplnou
výpomoc lidem pobývajícím v azylovém centru,“ uvedl místostarosta
prostějovské radnice Jiří
Pospíšil.
Řidiči pozor!
Pravidla se změnila
Prostějov/red - V rámci
chystaného Dne bez aut
se ve čtvrtek 22. září
uskuteční v sále kulturního klubu Duha ve
Školní ulici Seminář ke
změnám v pravidlech
silničního
provozu.
„Akce je určena široké
veřejnosti. Chceme, aby
se lidé od odborníků
dověděli, jaké změny
přináší nová pravidla
silničního provozu a
zároveň se mohli zeptat
na to, co je jim v novém
systému
nejasné,”
podotkla místostarostka
města Prostějova Alena
Rašková.
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Půjčovala si kvůli nezdárnému synovi,
dluhy za ni musí platit spolupracovníci
Aby pomohla synovi s kriminální minulostí, který
na základě všech uveho
dených i přidružených
Jediný podpis může každé
nadělal spoustu problémů i dluhů, začala si
mů.
blé
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z nás do
sama půjčovat peníze. Nejprve se ze všech
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Svědčí o
sil snažila dluhy splácet, postupem času se
vinnou z dvojnásobného trestného činu podvšak dostala do situace, kdy jí muselo být jastom, že mělo jít o směnku, na vodu na šestatřicet měsíců.
né, že všem svým závazkům už nebude schopna jejímž
základě měly být ve Dostala však poslední šanci,
dostát. Přesto si půjčovala dál. Nejhorší na celé skutečnosti vyplaceny peníze, její trest byl podmíněně
záležitosti je to, že do velkých problémů zatáhla i jsem se dozvěděl až v momentě, odložen. „Obžalovaná tvrdí,
své okolí. Kvůli jejím dluhům jsou na její někdejší kdy mi přišel exekuční příkaz,” že nechtěla nikoho podvétvrdil u soudu jeden z ručitelů st. Nicméně v době, kdy si
spolupracovníky z prostějovského Toraye vypsá- Petr Juračka.
půjčovala, už jí muselo být
ny exekuce na statisícové částky. Peníze stále dlu- Lubomír Hrazdíra není jediným jasné, že nebude schopná
ží i svému někdejšímu sousedovi z Belgické ulice člověkem, kterému Miloslava svým závazkům dostát. Její
Bencová dluží. Tím dalším je příjmy totiž byly výrazně nižší
v Prostějově Stanislavu Strakovi. Takový je polito- její někdejší soused z bytu v než splátky dlužných částek.
váníhodný a zejména odstrašující příběh Miloslavy Belgické ulici. „Půjčil jsem jí Navíc tvrzení, že nevěděla, co
Bencové z Prostějova, kterou prostějovský okres- sto tisíc, stále mně dluží ještě je směnka, když ji podepisuje,
pětasedmdesát,” uvedl u soudu také není příliš důvěryhodné...
ní soud za dvojnásobný trestný čin podvodu pod- další z věřitelů Stanislav Straka. Kromě toho opakovaně chtěla
míněně odsoudil k šestatřiceti měsícům vězení.
Kuriózní na celé záležitosti je po svých známých, aby jí dělali
to, že aby jí mohl peníze dát,
sám si půjčil u nejmenované
bankovní společnosti. Namísto
částky sto tisíc tak musí splácet rovnou
stočtyřicet! Přitom právě paní
Bencová mu půjčku zařídila.
Žádný z bankovních ústavů
by jí v této době kvůli jejím
předchozím závazkům totiž už
nepůjčil.
Okresní soud v Prostějově

Hrazdíry nebyla schopna na
podporu svého tvrzení předložit
„Paní Bencové jsem v roce jediný písemný důkaz. „Spla2008 půjčil milion korun na cené částky se zapisovaly do tadesetiprocentní úrok. Dosud kového školního sešitku, který
mi nevrátila vůbec nic! Vždy, měl pan Hrazdíra u sebe. Kde
když jsem ji kontaktoval, tak se momentálně je, netuším,“ tvrvymlouvala, že mi to dá příště,” dila Bencová.
uvedl Lubomír Hrazdíra z Vzhledem k tomu, že tato
Prostějova. Důvěryhodnost jeho nešťastná nyní není schopna
výpovědi zvýrazňuje podep- splácet, musí její více jak milsaná smlouva o úvěru, kde je ionový závazek řešit exekuce
uvedena právě částka ve výši na trojici jejích ručitelů. I ti se
jednoho milion korun. „Půjčila pod směnku podepsali, jsou
jsem si pouze třistadvacetpět tam dokonce uvedeny i jejich
tisíc korun, z toho stoosmdesát osobní údaje. „Nevěděl jsem,
Dokončení ze strany 2
tisíc jsem už splatila,“ reago- co podepisuji. Jak pan Hrazdíra,
vala Miloslava Bencová, která tak paní Bencová mi tvrdili, že
však narozdíl od Lubomíra se jedná pouze o formalitu. O K usvědčení Jana Halousky napomohly také výpovědi matky
Zdeňka Sekaniny i druha jeho
sestry Michala Kmenta. Právě
toho dle rozhodnutí soudu
Halouska rovněž fyzicky napadl. Tím se dopustil trestného
Prostějov/Aneta Křížová
činu ublížení na zdraví a to mu
soud přičetl k celkové výměře
Kouření na veřejnosti je věčně diskutovaným problémem. Přitom jeho
trestu.
zákazem by se snížil počet infarktů, přispěl by k zlepšení zdravotního stavu celé populace. Díky zákazu by také některá restaurační a pohostinská zařízení navštěvovalo
Zdeněk Sekanina by se zřejmě
zcela jistě více rodin s dětmi a jídlo by nám všem určitě chutnalo více. Někteří si to ale
vůbec nerozhodl vypovídat,
nebýt právě Michala Kmenta,
nemyslí, proto jsme v uplynulém týdnu opět vyrazili do prostějovských ulic a zeptali se
který chtěl, aby: „Zdeňkovi dal
na váš názor...
Halouska už konečně pokoj.”
Naprosto zásadní pak pro
MYSLÍTE SI, ŽE BY MĚL PLATIT I ZÁKAZ KOUŘENÍ NA VEŘEJNOSTI
objasnění celé kauzy byla
skutečnost, že se prostějovské
A HLAVNĚ V PROSTORECH KDE SE POHYBUJÍ NEKUŘÁCI A DĚTI?
policii podařilo inkriminovaný
počítač objevit v zastavárně
J. Eman,
Kateřina Drtilová,
u hotelu Avion. Obhajobu
P. Hanáková,
Olomouc
Kostelec na Hané
Prostějov
„Kouření bych
„Určitě bych kou„Jelikož pracuji
zakázal úplně.
ření na veřejnosti
v zařízení kde je
Pokud
někdo
omezila.
Jsem
kouření povolechce kouřit, ať si
nekuřák a vadí mi,
no, zvykla jsem
kouří doma! Nekuřáci a hlavně když přijdu do restaurace a oka- si, ale chápu, že pro mnoho lidí je
matky s dětmi jsou často kuřáky mžitě načichnu kouřem. Navíc mě kouření odpuzující a nepříjemné. Slibovat je jedna věc, něco
poškozováni. Nejen, že kouření z kouře pálí oči, a co teprve děti? Myslím, že je nesmysl kouření splnit je zase věc druhá.
škodí nekuřákům, ale i přihlížejí- Maminky s dětmi se mnohdy musí plošně zakazovat, neboť je to ne- Zhruba před čtvrt rokem,
cí děti to zároveň nabádá ke kou- omezovat ve výběru kavárny či re- uhlídatelné. Restaurace a kavárny těsně po vybudování nové
ření. Zákaz na veřejných místech staurace. Pokud chce někdo kouřit, by měly být rozděleny tak, aby cyklistické stezky, sliboval
by ale bylo velice těžké ohlídat. ať si kouří venku před zařízením kouř nepřecházel do nekuřácké odbor výstavby města zřídit
Cigarety by ale podle mě měly nebo doma. Některá zařízení by místnosti, což je ale v mnoha pří- ve Školní ulici i chodník pro
stát přes sto padesát korun, tím by dle mého byla více navštěvována, padech těžké. Kuřáků však přibý- pěší. Ti ale i dnes doslova
vá a s tím by se něco dělat mělo...“ uskakují před auty a pokud
se možná počet kuřáků snížil...“ kdyby se tam nekouřilo.“
použijí nedovoleně vydlážděProstějov/mls

ručitele, kteří budou muset nést
následky jejího jednání. Na
druhou stranu senát přihlédl k
tomu, že paní Bencová pracuje
a v rámci svých možností se
snaží své dluhy splácet,” uvedla ve zdůvodnění rozsudku
prostějovská soudkyně Ivona
Otrubová.
Rozsudek dosud nenabyl
právní moci, obžalovaná si
ponechala lhůtu pro odvolání.

jsme ve
druhém

kole...!

Ryby - 20. 2.-20. 3.
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Příště: Berani

Dva roky „NATVRDO“ kvůli notebooku za čtyři tisíce...
Halousky, že jej koupil „od
nějakého Lukáše”, kterého
však nedokázal blíže určit, a až
poté jej odnesl do zastavárny,
prostějovský soud shledal za
nepravděpodobnou.
Rozsudek dosud nenabyl
právní moci, obžalovaný si
ponechal lhůtu na odvolání.
V souvislosti s tímto případem
byl obviněn i Janův bratr Jiří
Halouska. Ten měl Zdeňkovi
Sekaninovi vyhrožovat a
chtít po něm, aby vzal zpátky
trestní oznámení na jeho bratra. To se však soudu prokázat
nepodařilo. Důvodem byl fakt,
že obžaloba byla založena
pouze na výpovědi Zdeňka
Sekaniny, kterou soud nemohl
z důvodu jeho omezené schopnosti - pamatovat si některé
události - považovat za zcela
věrohodnou.

Muž dvou tváří. Přestože po vynesení rozsudku se Jan Halouska
rozbrečel, na chodbě se už opět choval poměrně arogantně....
Foto: Martin Zaoral

napsáno před

Slibovaný chodník pořád není vybudován 10 lety

Zjišťovali jsme za vás...

(srovnání cen prostějovských supermarketů)

nou stezku, přicházejí zase
do sporu s cyklisty. Co s tím?
Vedoucí stavebního odboru
Antonín Zajíček nás ubezpečil, že chodník zde opravdu
na sebe nenechá dlouho čekat.
„Máme již své plány, ale nyní
prostě čekáme na schválení
Radou města. Naše ruce jsou
zatím svázané. Jakmile dostaneme stavbu chodníku
p
přiklepnutou,
hned s tím

začneme,“ sdělil Večerníku
Antonín Zajíček.
Zatím k nám do redakce chodí jen samé stížnosti. „Jednou
se tady někdo zabije a to pak
budou mít na radnici fofr! Zřejmě každý z úředníků čeká jen
právě na nějakou tragédii. Pak
se ten chodník postaví hodně
rychle,“ řekl nám rozzlobeně
starší důchodce, který Školní
ulicí prochází i několikrát den-

ně a jednou už málem skončil
pod koly nákladní Avie.
Sice chápeme těžké chvíle
chodců, ale pokud pro chůzi
využívají novou cyklostezku,
dopouštějí se skutečně přestupku a mohou být pokutováni.
Začarovaný kruh může vyřešit
skutečně jen urychlená výstavba chodníku. Kdy to bude?
Snad nám to brzy poví vedoucí
odboru výstavby pan Zajíček...

Cenový průzkum byl proveden
ve dnech 1. - 3. 9.
Hřeben listový 1 ks
Bluma tmavá 1 kg
Polévka Maggi ze zahrádky 1 ks
Tradiční máslo z Moravy 250 gr
Vepřová kýta vcelku 1 kg
Debrecínská pečeně 1 kg
Toffifee 125 gr
Pampers Sleep&Play 70 ks
Braník 2 l

19,90
98,90
199,00
37,90
189,00 (68 ks)
36,90

inzerce

Hradební pivnice
Hradební ul.1, Prostějov

Vás srdečně zve

Na SVÁTEČNÍ HODOVÉ MENU

PEČENÁ KACHNA s medovou kůrčičkou
ZVĚŘINOVÝ GULÁŠ „Hubert“
Velký výběr minutek a dalších pochoutek
Otevírací doba : Po-Čt: 10 -23, Pá: 10-24, So-Ne: 17-22
SOBOTA - NEDĚLE 10. a 11. září OTEVŘENO od 10 hod.

Tel.: 582 345 615, 777 344 507

www.hradebni-pivnice.cz

24,90
103,00
179,00
8,50 (0,5 l)

4,90
34,90
18,90
27,90
94,90
129,00
29,90
149,90
32,90

32,90
24,90
99,90
189,00
37,90
189,00
36,90

7,90
24,90
98,90
224,00
37,90
36,90

24,90
109,90
189,00
34,90
36,90

Co dělá Tomáš Jurenka, účastník Česko-Slovenské SUPERSTAR
Návrat ke „s tarým “případům...
Prostějov/mls
LEDEN 2011
Jak jsme se koncem letošního ledna dozvěděli na internetových stránkách soutěže
Česko-Slovenská Superstar
2011, na castingu v Praze
uspěl Tomáš Jurenka z Prostějova! Z devíti tisícovek
uchazečů postoupil mezi posledních sto soutěžících a o
semifinále měl bojovat před
porotci.

ZÁŘÍ 2011
Tomáš Jurenka se nakonec dokázal probojovat až do druhého
semifinálového večera soutěže,
tedy mezi osmnáct nejlepších
zpěváků Česko-Slovenské Superstar 2011. V něm zazpíval
ploužák ´Chci tě líbat´ známý
v podání Václava Neckáře.
V případě osmadvacetiletého
zpěváka ze Seloutek na Prostějovsku se jednalo o polibek na
rozloučenou. Při této příležitosti
jeden z členů poroty, raper Rytmus, potvrdil svůj slib z minulé-

ho kola, že mu zaplatí natočení
videoklipu na jeho vlastní písničku. Ani půl roku po skončení
soutěže však klip stále není na
světě. Důvodem je, že Tomáš
Jurenka dosud vlastní písničku
nemá. Podle našich informací
už sice má napsanou skladbu,
která mu vyhovuje, chybí mu k
ní však text. Bez hotové písničky však klip v produkci slovenského rapera vzniknout nemůže.
Stejně jako před svým úspěchem v soutěži se Tomáš Jurenka stále živí jako zpívající DJ.

Ze života města
INZERCE
KOSTELECKÁ VS. PŘEHRADA: Kde se budeme koupat dřív?

V NOVÉM

Náklady na opravu koupaliště by oproti ceně
aquaparku měly být maximálně pětinové...
Přibližně tisíc plavců by se v dohledné době mohlo ponořit do
vody na opraveném koupališti v Kostelecké ulici. Kdy se tak
stane, ovšem zatím není jisté. Nejoptimističtější předpovědi
hovořily o září příštího roku. Bude tomu ale skutečně tak?

Roky chátrá. Město už tehdy zničený areál v Kostelecké ulici od Sokolů odkoupilo
v polovině roku 2008 za necelých 18 milionů korun.
Foto: M. Zaoral
ná
většina
lidí
byla
pro
to, aby se zde
Prostějov/mls
obnovila plovárna. K tomu se nakonec
Dlouhodobě chátrající areál u ve- přiklonili i prostějovští radní. Nad terlodromu odkoupilo město od Sokolů mínem dokončení rekonstrukce se ale
v polovině roku 2008 a zaplatilo za něj pořád vznáší velký otazník. „Nicméně
téměř 18 milionů korun. Uvažovalo se jsme vedeni snahou, být hotoví dřív,
o několika variantách jeho využití. Jas- než se lidé začnou koupat v Plumlov-

ské přehradě...,“ reagoval na dotaz
Večerníku Miroslav Pišťák, starosta
města Prostějova.
Co se zdá jisté již nyní, je skutečnost, že součástí areálu by měl být
padesátimetrový bazén, kde by se
narozdíl od aquaparku dalo i plavat...
A trénovat by zde měly i plavecké oddíly. Dále má v Kostelecké fungovat
menší bazén pro děti a brouzdaliště.
Chybět nemají ani převlékárny a občerstvení.
„Uvažujeme o betonových bazénech vystlaných fólií, jaké fungují
například v Hranicích,” přiblížil
prostějovský místostarosta Zdeněk
Fišer. Nerezové bazény, jaké jsou
k dispozici v prostějovském aquaparku, se v Kostelecké už neplánují. Od toho se odvíjejí i výrazně
nižší náklady. Zatímco výstavba
centra letních radovánek v Krasické ulici přišla město celkem na 225
milionů korun, do oprav areálu v
Kostelecké ulici nechce město investovat více než pětinu. „Náklady
odhadujeme do čtyřiceti milionů
korun,” zmínil se Fišer.
Projekt opravy dlouhodobě chátrající plovárny tedy nabývá reálnějších
obrysů. „Bylo vypsáno výběrové
řízení na projektanta stavby. Vybírat
budeme z celkem pěti přihlášených
projekčních kanceláří. Zvítězí nejlevnější nabídka,” doplnil místostarosta.

5. září 2011
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OBLEK
( nejen )

+

2990,-Kč

KOŠILE A CESTOVNÍ VAK !
Dále nabízíme široký sortiment:

• pánských košil od 199,- Kč, kravat, polokošil, sak, kalhot,
opasků a další ...

ŠEVČÍK - PRODEJNA PÁNSKÉ KONFEKCE

PROSTĚJOV, Poděbradovo nám. 8a,
tel. 775 443 373
www.konfekcesevcik.cz

Lidé mohou připomínkovat Další chodníky se dočkají opravy

návrh Územního plánu
Prostějov/red - Od 5. září 2011 do 4. října 2011
je veřejnosti k dispozici k nahlédnutí a připomínkování návrh nového územního plánu Prostějov. „Jeho interaktivní podobu můžou zájemci
mimo jiné najít na webových stránkách www.
prostejov.eu,” uvedla tisková mluvčí prostějovské
radnice Jana Gáborová s tím, že návrh Územního
plánu Prostějov je vystaven k nahlédnutí na stavebním úřadu Městského úřadu Prostějov. Veřejné projednání návrhu Územního plánu Prostějov
s odborným výkladem se uskuteční v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově dne 4. října 2011 v 15:30 hodin. Územní plán je naprosto
zásadní dokument pro další rozvoj města Prostějova. Měl by skloubit zájmy životního prostředí,
hospodářství s výstavbou nových domů a obslužných komunikací.

Prostějov/mls - Milion devět set tisíc korun investuje
město Prostějov do dalších rekonstrukcí chodníků
a komunikací. Dokončena tak bude oprava parkoviště
na ulici Brněnská, dále budou provedeny lokální opravy
komunikací po celém městě jako zapravení výtluků, osazení uvolněných obrubníků, opravy kanalizačních vpustí
například v ulicích Fanderlíkova, A. Krále, Pražská, sídl.
Hloučela, Podjezd nebo B. Šmerala. „Téměř polovina
uvedené částky půjde pak na dokončení celoplošných
oprav chodníků v ulicích Kollárova, Sladkovského v
úseku od Havlíčkovy po Olomouckou, chodník v ulici
Okružní naproti Kauflandu a část chodníku v ulici Ječmínkova. Na řadu přijdou i lokální opravy chodníků v
ulicích Pražská, Havlíčkova, Vrahovická, Krokova, Vl.
Ambrose nebo na autobusové zastávce v ulici Újezd.
Jsem rád, že rada města tyto finance vyčlenila a že tak
v letošním roce stihneme zrekonstruovat více městských
komunikací, než jsme původně předpokládali,“ uvedl
místostarosta Jiří Pospíšil s tím, že příští rok by do oprav
chodníků mělo jít celkově kolem desíti milionů korun.

INZERCE

LINGUA CENTRUM V PROSTĚJOVĚ: JAZYKOVÁ VÝUKA JE IN!
Jazykové školy čelí v těchto dnech zvýšenému zájmu posluchačů a
mnoho z nich se snaží včas zapsat do svých oblíbených kurzů. Navštívili
jsme proto jazykovou školu Lingua Centrum v
Rejskově ulici, kde jsme se ptali přímo ředitelky
Ing. Veroniky Cíchové, čím si tento mimořádný
zájem vysvětluje...
Prostějov/pr
Paní ředitelko,
je takový zájem
pro toto období
normální?
„Na začátku školního roku
každoročně vzrůstá zájem
posluchačů, ale letošní pozornost překonala i loňské
rekordní počty. Samozřejmě
nás to velmi těší.“
Čím si to vysvětlujete?
„Myslím, že je
to způsobeno především několika faktory. V první řadě
se stále projevuje, že u nás
dlouhodobě vyučují skutečně kvalifikovaní a kvalitní

lektoři. Jistou roli hraje také
fakt, že v letošním roce nabízíme největší počet kurzů začínajících v pět hodin
odpoledne. Letos jsme také
pro posluchače připravili
novinky v podobě kurzů
s interaktivní tabulí a speciálních intenzivních kurzů
angličtiny ´FAST TRACK-Anglicky 5x rychleji´. Obě
novinky zaznamenaly mezi
posluchači velký ohlas. Je
také možné, že lidé mají
více času pro sebe a také už
dobře vědí, že naučit se cizí
jazyk je v dnešní době rozhodně lepší investice, než si
například koupit televizi na
splátky.“

Jak víte, že jsou
Vaši
lektoři
kvalitní?
„Kvalitu našich lektorů
máme potvrzenou nezávislou inspekcí od Asociace
certifikovaných jazykových
škol ČR - ACERT. Jako jediná škola na střední a vý-

„Why be out, when you could be in!“

chodní Moravě jsme neváhali své hodiny inspektorům
zpřístupnit. A potvrzují nám
to také posluchači, vždyť
téměř padesát procent nových klientů k nám přichází
na základě osobního doporučení svých příbuzných,
přátel a známých! Navíc ve
všech kurzech garantujeme
hodiny na zkoušku. V ´záruční lhůtě´ je tedy možno
požadovat vrácení kurzovného.“
Jakou metodu
výuky ve Vaší
škole používáte?
„Všichni naši lektoři používají opravdu fungující a
lingvisty uznávaný způsob
výuky, který přináší trvalé
výsledky. Tím je vyvážená
kombinace více výukových
metod, a to především těchto: komunikativní metody,
přímé metody a metody
drilu. Chceme-li úspěšně
používat cizí jazyk, nestačí
pouze zvládnout jeho formu - gramatiku, výslovnost
a slovní zásobu, ale je nutné
si osvojit jeho použití v reálných situacích. V naší výuce
proto mají své místo vedle

například drilových cvičení také simulované nácviky
komunikativních situací a
podobně. Neslibujeme zázračné metody. Věříme, že
pouze profesionální, systematická a soustavná příprava vede k nabytí trvalých
jazykových znalostí. Jen
s takovými znalostmi totiž
můžete uspět i u mezinárodních jazykových zkoušek.“
Jak dlouho ještě
očekáváte
zvýšený zájem
posluchačů?
„Kurzy zahajují v týdnu od
19. září, takže do té doby
můžeme očekávat, že nás
posluchači budou navštěvovat ve zvýšené míře.“

Posluchači neskrývají spokojenost
Slova paní ředitelky jazykové školy Lingua Centrum v
Rejskově ulici potvrzuje i posluchačka paní Martina V.,
která uvádí:
„Jsem zde na doporučení kamarádky, která mezinárodní
zkoušku First Certificate složila letos v červnu. Doufám, že
se to příští rok podaří i mně...“
Pan Dominik O. se chce na vlastní oči přesvědčit o prostředí a organizaci školy, když říká:
„Dokonalou prezentaci na webu má dnes každá agentura.
Chci se proto na vlastní oči přesvědčit, jestli má škola vše co
slibuje, kancelářské zázemí, vybavené učebny, metodika výuky a podobně.“
Slečna Šárka N. si pochvaluje také vstřícnost školy:
„Maturuji letos až v druhém termínu v polovině září, přesto
už nyní vím, že budu moci nastoupit do jednoletého pomaturitního studia angličtiny. A kdybych byla přece jen přijata na
vysokou, vrátí mi škola zaplacenou zálohu v plné výši.“
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Prostějov a

ELEKTRO

Televizory, počítače, mobilní telefony...

UMÍME BEZ NICH ŽÍT?

Jaký televizor máte doma?

Denně se setkáváme s technikou,
když ráno vstáváme vypínáme budík,
vaříme kávu, pečeme toasty a v televizi či rádiu sledujeme ranní vysílání.
Nasedáme do auta, jedeme výtahem,
zapínáme počítač...
Nevím, zda nám technika život obohacuje, nebo ochuzuje, ale jedno je
jisté, jediný den bez ní bychom již nezvládli. Technika se stala v našem životě nepostradatelnou. Pomáhá nám
komunikovat, být ve spojení, šetří čas, rozšiřuje naše obzory, uchovává vzpomínky. Proto si užívejme
naší „domácí techniky“ a usnadňujme si život i nadále.
A jsme rádi, že se i my prostřednictvím tematických stran PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku můžeme
podílet na usnadnění vašich každodenních starostí. Tentokrát se pokusíme lépe se zorientovat právě
v náročné oblasti elektra, moderních technologiích a také doporučíme novinky či prodejce v blízkém
okolí...
Stranu připravila Petra Raškovská

Plazmu, LCD nebo LED? Rozhodujete se?
Pokud se v těchto pojmech tak trochu ztrácíte,
věřte, že nejste jediní. Každý z nich má přitom jiné přednosti. Rozhodně se však vyplatí, alespoň
v některých pojmech, se lehce zorientovat. Možná
vás napadne, že každá prodejna disponuje školeným personálem. Ale přece jen se vesměs jedná
o lidi, kteří se hlavně učí, jak prodat. Jistě jste se tak
setkali s prodejci, kteří nedokázali podat správné
informace zato do koupi výrobku vás až příliš „tlačili“. Takže, pokud právě zvažujete nákup nového
televizoru, tyto řádky jsou určeny právě vám!

DIGITÁLNÍ DOMÁCNOST - šetří náš čas

INZERCE

Zásadní rozdíl mezi plazmovým, LCD a LED televizorem
spočívá ve způsobu, jakým je
produkováno světlo.
Plazmové televizory používají aktivní způsob, kdy každý
bod obrazovky je samostatným
zdrojem světla, a tak plazma
nepotřebuje žádné podsvětlení.
LCD televizory žádné světlo nevydají. To má na starosti
světelný zdroj, kterým je panel podsvětlen. Každý bod lze
samostatně řídit, ale regulace
jasu je závislá právě na podsvětlení. Dlouhá léta se pro
podsvícení používaly zářivky
(CCFL), kdy jich několik bylo
umístěno přímo za panelem,
za speciální fólií, která světlo
rozptylovala tak, aby byl LCD
panel relativně rovnoměrně
podsvícen.
LED televizory - LCD panel
je zachován, pouze studené
katodové zářivky (zmiňované CCFL) jsou nahrazeny
svítivými diodami (LED).
Jak sami vidíte, nejedná se
INZERCE

o nic složitého. Ve spotřební
elektronice se pojem „LED
televizor“ používá spíše z
marketingových
důvodů,
aby se zdůraznil rozdíl oproti
předchozí generaci s klasickým podsvícením. LED podsvícení skutečně v některých
ohledech dokáže obraz LCD
televizoru vylepšit. Díky lepší
regulaci jasu může být obraz
tmavší. Za nezanedbatelnou
vlastnost lze považovat také
nižší úroveň spotřeby elektrické energie, což je důležité
v dnešní době, kdy se na ekologické parametry televizorů
klade velký důraz. Asi nejviditelnějším důvodem, proč
LED podsvětlení používat, je
možnost vyrábět televizory
mnohem tenčí. Platí pravidlo,
že čím kvalitnější televizor
máte, tím kvalitnější signál
potřebujete, abyste jeho kvalitu plně využili. Na běžné digitální vysílání je to zbytečné.
Ale úspora energie zbytečná
rozhodně není.

Pojem DIGITÁLNÍ
DOMÁCNOST se pozvolna vtírá do našeho
běžného slovníku. Ale
víte, co vlastně znamená?
Účelem digitální domácnosti je
ušetřit čas, vše zjednodušit, ale
i zabezpečit. Za několik posledních let doznala typická česká
domácnost mnoho radikálních
změn. Ještě před pár lety byla
vrcholem vybavenosti barevná

televize či videorekordér. První
telefony, které vážily několik
kilogramů, pamatuje už jen
málo z nás. O několik let později je totiž vše jinak. Ve většině
domácností nechybí plazmová
či LCD televize, DVD rekordér, digitální fotoaparát a dost
často i digitální videokamera
a MP3 přehrávač. Dokonce se
pořádají konference a veletrhy,
které nás seznamují s digitálním
možnostmi pro naše domácnosti. Nezapomínejme ale ani
na architektonická řešení mo-

derních interiérů, neboť digitalizace domácností je i estetickým přínosem. Zabezpečovací
systémy, digitální spotřebiče,
fotoaparáty, televizory, přehrávače - nejen, že nám všechna
tato zařízení šetří čas, ale svým
designem dotváří náš moderní
domov.
Díky technologickému pokroku v posledních letech se
pojem „dům budoucnosti“
stal realitou. Nebojme se tedy
pokroku a usnadněme si svůj
život...
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Regionální zpravodajství


Expresz regionu
V noh
nohejbalovém
hejbalov
ovéém
ém P
Podskalí
odskkal
od
alí
lí
zvítězili Čunínští
Křenůvky/red - Dvanáctý ročník
tradičního nohejbalového turnaje
trojic pořádali v sobotu v Osadě
Podskalí v Křenůvkách. Turnaje
se zúčastnilo celkem jedenáct
družstev. Ve skupinách se hrálo
na dva sety, při rovnosti setů o
vítězi rozhodoval rozdíl míčů. Po
lítých bojích zvítězil tým SK Čunín, který si ve finále poradil V.
S. O. P. Prostějov. V napínavém
utkání rozhodovala až třetí sada.
SK Čunín přitom měl namále
už v semifinále, kdy o jeden set
přehrál Imbaque Prostějov. Tento
tým pro sebe nakonec urval třetí
místo, když přehrál čtvrté FKK
Prostějov. Akce se i díky skvělému počasí vydařila. Poděkování
míří sponzorům i organizátorům
ze sportovního klubu Osada Podskalí Křenůvky.

V Kostelci se pustí
do stavby kanalizace
Kostelec na Hané/red - Dlouho
očekávaná stavba vodovodu a
kanalizace s čističkou odpadních
vod započne v Kostelci na Hané.
Občané města budou svědky
slavnostního zahájení prací, které
se uskuteční v úterý 6. září od 11
hodin na Jakubském náměstí za
účasti starosty města Ladislava
Hynka.
V Dětkovicích
se v noci hasilo
Dětkovice/ mls - O pohár starosty
obce Dětkovice se v sobotu utkalo celkem osmnáct mužských a
pět ženských hasičských týmů.
Jednalo se o noční závody, během nichž byla při požárním útoku osvětlena pouze základna a
terče. To hasičům komplikovalo
situaci a organizátoři zaznamenali hned několik neplatných pokusů. Nejrychlejší nakonec byli
hasiči Dětkovic. Hlavní cena,
prase, tak zůstala doma.
Tentýž den se na Stražisku konaly hasičské závody zařazené
do Velké ceny Prostějovska. Následující díl tohoto desetidílného
seriálu proběhne v sobotu 10. září
v Nivě. Zde budou opět k vidění
noční závody. Velká cena Prostějovska se pak uzavře 17. září v
Soběsukách.
INZERCE

Smutný pohled do holubické autobusové zastávky hovořil jasnou řečí:

„SANDOKANA“ NAŠLI MRTVÉHO, JEHO SRDCE DOTLOUKLO

Místní lidé truchlí: „Nikomu neubližoval, naopak v rámci svých možností se snažil za pomoc nějak odvděčit...“

Poustevník, lesní muž, pacholek, ale hlavně „Sandokan“. Taková přízviska
si vysloužil třiašedesátiletý Ladislav Zatloukal. Miloval přírodu, měl rád život v jeho jednoduché a bezstarostné podobě, hodně četl a díky tomu měl
velký rozhled po nejrůznějších oborech lidského života. Na druhou stranu
se těžko přizpůsoboval pravidelnému režimu a neměl daleko k alkoholu.
Z těchto důvodů žil už více jak dvacet let v okolí Ptení jako bezdomovec.
Ačkoliv by si to sám nikdy nepřipustil, v poslední době přežíval jen díky milosrdenství lidí ze Ptení, Holubic a Stínavy. Ve středu 24. srpna po poledni
našli lidé z obchůdku v Holubicích „Sandokana“ na nedaleké autobusové
zastávce. Mrtvého, jeho srdce dotlouklo... „Nikomu neubližoval, naopak v
rámci svých možností se snažil za pomoc nějak odvděčit,” shodují se dnes
lidé, kteří jej znali.
Holubice/mls
Ve Ptení dlouho bydlel v
opuštěném stavení za obcí.
Předminulou zimu Sandokanovi omrzly nohy a lékaři mu
museli amputovat prsty. Od té
doby chodil o berlích. Kvůli špatné hygieně navíc
dostal do nohou ošklivý
zánět. Ze své „samoty u
lesa” se proto odstěhoval
blíže do civilizace a začal

v krutých mrazech přespávat
na autobusové zastávce v Holubicích. „Z ní si jej k sobě
domů na zimu vzali manželé
Dvorští, kteří žijí v Holubicích. Udělali to i přesto, že
sami už mají tři děti a čtvrté
nyní čekají. Jen díky podob-

ným lidem Sandokan přežíval,” zmínil se starosta Ptení
Jiří Porteš.
Jak na něj děti manželů Dvorských reagovaly? „Byl to pro
ně prostě strejda Sandokan. Za
mnohé mu můžeme být vděčni. A nejen za to, že nám čas

Cizí zavinění bylo vyloučeno

776 159 120

region@vecernikpv.cz

VE STICHOVICÍCH ZEMŘEL jednašedesátiletý motorový PARAGLIDISTA
Instruktor s ním byl přes vysílačku v kontaktu až do poslední chvíle
V jednašedesáti letech se chtěl muž z Blanenska na letišti ve Stichovicích naučit létat na motorovém padákovém kluzáku. Ve středu 31. srpna kolem půl
jedenácté dopoledne se ve výšce více než sto dvacet metrů dostal do svízelné
situace. Zřejmě kvůli poryvu větru se mu okrajová část padáku zdeformovala!
Přestože mu jeho instruktor až do poslední chvíle přes vysílačku dával pokyny, jak krizovou situaci zvládnout, muž z Blanenska zpanikařil a nebyl schopen
správně reagovat. Po nevyhnutelném pádu na místě zemřel... Příčiny nehody
jsou v tuto chvíli v šetření. Večerníku se však již nyní podařilo zjistit jisté osvětlující
podrobnosti, které nebyly doposud nikde jinde zveřejněny!
Stichovice/mls

K tragické nehodě na letišti ve
Stichovicích u Mostkovic došlo poslední srpnový den okolo
10.30 hodin. „Při samostatném
výcvikovém letu a manévru
vlevo došlo k náhlému zřícení
motorového paraglidu sestávajícího se z padákového kluzáku a motoru typu labuť, a to z
výšky sto dvacet až sto padesát
metrů. Pilot utrpěl smrtelná zranění, kterým na místě podlehl,“
uvedla základní informace prostějovská policejní mluvčí Eva
Čeplová.
Nám se podařilo dále zjistit,
že muž letěl na motorovém
padákovém kluzáku, kterému
se mezi paraglidisty říká: ´motorová krosna´ s „podomácDům dobrodinců. Mladí manželé Dvorští z Holubic byli jen jedněmi z mnoha lidí, díky kterým bezdomovec ku“ smontovaným pohonem.
Ladislav Zatloukal přežíval.
Foto: M. Zaoral

„Naše děti se díky němu setkaly se skutečným lidským utrpením
a uvědomily si, že by neměly žít pouze pro sebe, ale i pro ostatní”
sympatická Zuzana Dvorská, jejíž rodina poskytovala
vděčnému bezdomovci azyl
od času třeba přinesl borůvky
z lesa. Naše děti se díky němu
setkaly se skutečným lidským
utrpením a uvědomily si, že by
neměly žít pouze pro sebe, ale
i pro pomoc ostatním,” vysvětluje sympatická Zuzana Dvorská, které se od pohledu dá věřit každé její slovo. „Pomáhala
mu spousta lidí. Oporou mu
byli hlavně ti sdružení kolem
Poslední trvalé bydliště. Na zastávce v Holubicích trávil „Sandokan“ poslední dny svého života. Minulou stínavského kostela, ale šlo
středu ho zde našli mrtvého.
Foto: M. Zaoral také o další občany ze Ptení a z

Holubic,” zdůraznila Dvorská
a hned začala vyjmenovávat
jednotlivé dobrodince, které
však bohužel na tomto místě
nemůžeme všechny uvést.
Každý bezdomovec si v sobě
nese určité tajemství. Jaké
bylo to Sandokanovo? „Jednou se mi zmínil, že dříve byl
ženatý a měl tři děti. O tom,
proč se odstěhoval z Prostějova, nikdy nemluvil. Muselo to
pro něj ale být hodně bolesti-

vé,” zmínila se Dvorská.
Sandokanovy bolavé nohy ho
předminulou středu už odmítly
nést dál. Kromě lidí, kteří se
o něj starali, se k němu nikdo
další dosud nepřihlásil. Jeho
tělo bylo spáleno a urna bude
umístěna na hřbitově ve Stínavě. Jak jsme již zmínili, ve
zdejším kostelíku za něj včera,
tedy v neděli 4. září, sloužili
mši. Ať jeho toulavá duše dojde pokoje!

Při jízdě po silnici VZPLÁL TRAKTOR
Hořelo i pole u Vícova
Při jízdě po silnici mezi Bedihoštěm a
Výšovicemi došlo předminulý pátek k požáru
traktoru Merlo Multifarme, na němž vznikla
škoda téměř milion korun. Hned následující
den vyrážely jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů likvidovat hořící strniště do
Vícova.

Selhala technika. Stroj chytil na komunikaci mezi Bedihoštěm a Výšovicemi.
Foto: HZS Olomouckého kraje

Bedihošť, Vícov/mls
Jak dramatická byla situace
na vozovce, nám popsala
tisková mluvčí krajských
hasičů Vladimíra Hacsiková. „U obce Bedihošť na
Prostějovsku na zpevněné
asfaltové silnici mezi poli
začal hořet traktor. K požáru došlo za jízdy, všiml
si ho sám řidič. Ten stihl
ze stroje vyskočit a zavolat
hasiče, kteří dorazili něco
po půl sedmé odpoledne
a oheň uhasili bez problémů,“ uvedla Hacsiková.
„Komplikace nastaly s únikem oleje a nafty z prasklé
nádrže, kterou poničil oheň.
Z nádrže uniklo asi sto litrů
provozních kapalin. Hasiči
je částečně zachytili, přesto
byl zaznamenán únik na komunikaci a do pole,“ nechala se slyšet tisková mluvčí
krajských hasičů s tím, že
na místo dorazila pracovnice odboru životního prostředí prostějovské radnice.
Výši škody stanovil majitel
na 900 tisíc korun, příčinou

Ohořelá kostra. Škoda na traktoru přesáhla devět set tisíc
korun.
Foto: HZS Olomouckého kraje
vzniku požáru byla technická závada na palivovém
systému. Při požáru naštěstí
nedošlo k žádným zraněním.
V sobotu 27. srpna následně vyrážely jednotky profesionálních a dobrovolných
hasičů likvidovat hořící strniště do Vícova. „Vzplálo
pole o rozměrech čtyři sta

krát dvě stě metrů. Likvidaci požáru komplikoval silný
vítr. Na místě kromě profesionálních hasičů z Prostějova zasahovali dobrovolníci z Kostelce, Plumlova
a Ptení. Požár se obešel bez
větší škody,“ řekla k dalšímu případu, kdy „zakokrhal
červený kohou“ Vladimíra
Hacsiková.

www.vecernikpv.cz

„Kluzák se skutečně skládal
z padáku Pluto fírmy Axis a
pohonné jednotky, takzvané
krosny. Ta byla sestavena samovýrobou z profesionálních
komponentů firmy Spin Paramotors. Technický stav kluzáku
však podle našich zjištění není
příčinou tragédie. Před dvěma
měsíci prošel řádnou technickou
kontrolou a byl shledán bez závady,” sdělil Večerníku hlavní
inspektor techniky padákových
kluzáků Letecké amatérské
asociace Miroslav Huml s tím,
že technický stav kluzáku před
letem také kontroloval samotný
instruktor.
K tragédii došlo až v závěrečné
části výcviku, kdy měl jednašedesátiletý muž už většinu lekcí
za sebou a byl již skoro hotový
pilot. Co tedy pád způsobilo?

A pochybil někdo? „Jedná se o
řetězec hned několika příčin. Při
manévru došlo pravděpodobně
kvůli klimatickým podmínkám
k destrukci okrajové části padáku. To však není nic neobvyklého. Navíc se to přihodilo v poměrně velké výšce, takže bylo
ještě relativně dost času na to,
aby paraglidista na situaci dokázal reagovat a zachránit se,“
míní Huml. „Instruktor s ním
byl po celou dobu v kontaktu a
dával mu přes vysílačku pokyny, jak se má zachovat. On však
na tyto pokyny zřejmě kvůli
stresu adekvátně nereagoval...
Kdyby se dokázal řídit jediným
z nich, k tragédii by určitě nedošlo,“ je přesvědčen Miroslav
Huml, který v této souvislosti
zdravotní problémy související
s věkem spíše odmítl. „Každý,

Nezvládl krizovou situaci. Zřejmě kvůli poryvu větru se paraglidistovi zdeformovala okrajová část padáku.
Ilustrační foto
kdo se chce naučit létat na padáku, musí získat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
Tak tomu bylo i v tomto případě. Avšak ani podrobná lékařská
prohlídka nezaručuje, že u pilota
nedojde k momentální zdravotní
indispozici,” sdělil inspektor.
K podobně nebezpečnému pádu
z velké výšky došlo na letišti ve
Stichovicích už před přibližně
třemi týdny. Narozdíl od výše
popsaného případu se týkala zkušeného letce motorového rogala,
který těžká zranění přežil.
„Při vzletu, kdy pilot měl s
kluzákem výšku nad zemí asi
patnáct až třicet metrů a prováděl

Na Smržické šlapce padaly rekordy,
kvůli sršňům zasahovali i záchranáři
Více než devět stovek rekreačních cyklistů
se o sobotním dopoledni sjelo do Smržic.
Mladí i starší, jednotlivci, pracovní kolektivy i rodiny s dětmi, milovníci horských kol i
silničních bicyklů se vydali na start největší
cykloturistické akce v regionu, již tradiční
Smržické šlapky.

Fotoreportáž
Fotoreportáž

jaká byla SMRŽICKÁ ŠLAPKA

Smržice/jim
Klub českých turistů Smržice připravil celkem jedenáct tras
od nejkratšího desetikilometrového okruhu až po stošestasedmdesátikilometrovou porci na Praděd a zpět, na něž se vydalo celkem devět stovek cyklistů a jeden navrch. Dosavadní
účastnický rekord tak díky nádhernému slunečnému dni a
příjemným letním teplotám padl o více než tři stovky.
„Díky ideálnímu počasí se nám podařilo překonat rekordní
účast z roku 2008. Největší zájem byl o silniční třicítku, na
kterou se přihlásilo 185 účastníků, druhou nejoblíbenější trasou se stala šestačtyřicetikilometrová trasa pro horská kola,“
pochvaloval si předseda klubu Zdeněk Balcařík.
První cykloturisté se do smržického sportovního areálu začali
sjíždět již kolem sedmé hodiny ranní, drtivá většina se ale díky
příznivé předpovědi rozhodla využít až možnosti pozdějšího
startu a za symbolickou deseti- či dvacetikorunu šlápli do pedálů klidně i po deváté hodině. Tak jako Hana Hliňáková z
Čech pod Kosířem. „Jezdíme pravidelně, každý rok na jaře i
na podzim, pokud počasí dovolí. Vždy dojedeme a začne se
kabonit, nasedneme a spustí se to. Na jaře to bylo taky tak, a
zmokli jsme. Teď ale máme štěstí, vypadá to dobře,“ zmínila
krátce před tím, něž se vydala na padesátikilometrovou trať.
Nepříjemnost nastala na nejfrekventovanější terénní trati,
kterou si vybralo sto třicet čtyři startujících. Do práce museli
vyrazit i lékaři. „Na trase mezi Stínavou a Pohodlím najela
skupinka pěti účastníků do hnízda sršňů, kterým se to vůbec
nelíbilo. Dva z cyklistů pokousali natolik, že je musela sanitka
odvézt do nemocnice,“ přiblížil nepříjemnou událost Balcařík.
V průběhu závodu musel řešit ještě jednu dramatickou, ale
mnohem příjemnější situaci, a sice koho určit vítězem závodu
na Praděd a zpět. V loňském deštivém počasí se na nejvyšší
moravskou horu vydalo devět jezdců a nejrychleji se vrátil
David Kaštyl ze Smržic, kterému cesta trvala sedm a půl hodiny. Letos se díky přívětivému počasí rozhodlo pro nejdelší
pouť hned dvaadvacet kolařů a dlouho byl v rekordním čase
šest hodin a čtyřiadvacet minut nejlepší obhájce vítězství. O
minutu jej překonal Filip Lázna, ale ještě o čtvrt hodinu lepší
čas měla trojice cyklistů, jež dorazila o hodinu později.
„Třikrát jsme přepočítávali jejich výsledný čas, protože se nám
to nechtělo věřit. Karol Čarný, Milan Dadák a Aleš Marinov
přijeli ve shodném čase šest hodin a devět minut. Vítěz mohl
být ale jenom jeden, tak rozhodla cílová fotografie. Pohár pro
nejrychlejšího tedy nakonec získal Aleš Marinov z Prostějova.
Jeho kolegové mu v cíli z legrace vyčítali, že kdyby cestou na
Praděd a zpět nebyl čůrat dvakrát, ale jen jednou, mohli mít
čas pod šest hodin,“ vyprávěl s úsměvem Balcařík. Doplnil,
že nejmladším účastníkem byl teprve osmiměsíční Jan Kadlček z Prostějova, nejstarším pak již pětaosmdesátiletý Karel
Ošťádal ze Smržic.

Rekordní účast. Letošního ročníku Smržické
šlapky se zúčastnilo více než devět set cyklistů.

Kudy kam? Pořadatelé připravili celkem šest silničních a pět terénních tratí.

Cyklistický potěr. Největší cykloturistická akce v
regionu tradičně přiláká nejen dospělé, ale i děti.
Vůbec nejmladším účastníkem byl teprve osmiměsíční Jan Kadlček z Prostějova. 3 x foto: J. Možný

INZERCE

pravotočivou zatáčku, došlo k
jeho prudkému obratu doleva a
následnému pádu na vzletový a
přistávací pás,“ přiblížila prostějovská policejní mluvčí.
Na místě tehdy zasahoval vrtulník. „Zraněný muž byl přepraven na jednotku intenzivní péče.
Utrpěl vážná poranění hrudníku,
zlomeniny dolních končetina a
poranění páteře. Jednalo se o velmi vážná zranění, která ho však
bezprostředně neohrožovala na
životě. Pacient je u nás hospitalizovaný, nicméně jeho stav už je
v tuto chvíli stabilizovaný,“ doplnil mluvčí Fakultní nemocnice
Olomouc Egon Havrlant.
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Speciální servis pro ženy nejen o životním
rady a tipy
stylu a módě
Dnes už pojednadvacáté se potkáváme se známou společnicí, které říkáme „VEČERNICE“.
Dn
Č
Pok
Pokud vás i dnešní články zaujmou a budete chtít další informace, neváhejte - napište na e-mail
vvece
vecernice@vecernikpv.cz a my na všechny vaše dotazy zodpovíme! V plném proudu pak běží
naše n
n
nová soutěž s Tanečním klubem MANGO.

B
Babí
Bab
léto, romantický název pro posledních pár pěkných dnů před začátkem podzimu. Začal školní rok, co nevidět bude listí na stromech
ččátk
vytvářet
překrásné kreace, kterými se necháme zlákat k příjemným
vvytv
y
procházkám. Vaše Večernice Petra Raškovská (na snímku) se
pro
inspirovala tímto obdobím, a tak vám dnes přináší trochu podzimins
ního poznání... Zvolna dozrávající plody lákají k ochutnání, dozvíte
níh
sse, proč je jíst. Křečové žíly, bolavé a těžké nohy dokáží potrápit a
léčba
lé
éčb není snadná... A ani tentokrát nechybí zajímavý a inspirující
rozhovor.
Příjemné čtení Vám přeje vaše Večernice.
ro
ozh

poradna

Zdraví z přírody...
Podzim se kvapem blíží a s
ním i nachlazení a virózy.
Pokusme se letos na sychravé počasí připravit, vydejme
se do přírody, která nám
právě v těchto dnech nabízí
množství prospěšných bylin,
plodů a rostlin. V lesích, na
stráních a podél cest totiž
nalezneme užitečné, voňavé
i chutné .
Všechny ty houby, oříšky,
malvice, bobule, dozrávající jeřabiny, šípky, ale třeba
i domácí kysané zelí jsou
našemu zdraví velmi prospěšné.

Jeřabiny:
jsou bohaté na vitamin C (až 200
mg), karoteny, cukry, organické kyseliny, pektinové látky a
zvláště velmi cenný rutin. Léčivé účinky plodů i listů se uplatňují při poruchách močového
ústrojí (mají močopudné účinky), samotné plody zase snižují
hladinu cholesterolu v krvi.
Šípky:
jsou plné vitaminu C, a proto
i nejlepším lékem či prevencí
proti nachlazení v nadcházejícím sychravém počasí. Kromě
vitaminu C obsahují šípky vita-

miny B1, B2, karoteny, z nichž
si organismus dovede vytvořit
vitamin A, vitaminy P a K a kyselinu nikotinovou. Šípkový čaj
je velmi vhodný i pro děti.

Kysané zelí - podzimní dobrota
Nejvíce vitamínu C je obsaženo
v kysaném zelí, proto je jeho
konzumace vhodná především v
podzimním a v zimním období.
Umožňuje bojovat proti únavě, zlepšuje obranyschopnost
organismu a zvyšuje odolnost
proti stresu. Dále aktivuje imunitní systém v boji proti virům
a bakteriím, posiluje organismus
proti infekcím. Snižuje také vysoké hodnoty krevního tlaku a
zároveň aktivuje funkci střev
a vylučování toxických látek.

Podporuje i látkovou výměnu a
má odvodňující účinek, a proto
umožňuje rychlé odstraňování
odpadních látek z těla.

Burčák - k babímu létu patří...
Burčák má mírně projímavé
účinky projevující se hlavně u
konzumentů, kteří jej pijí poprvé
v životě. Oblíbený je u malovinařů u nás doma, na Moravě.
Někteří vinaři dokáží čekat celé
hodiny u kvasícího soudku na
správný „okamžik“. Burčák
obsahuje množství vitamínů
skupiny B, které mají příznivý
vliv například na trávení nebo
na pokožku. Jeho nedostatek
způsobuje únavu, nechutenství.
Vitamíny si tak můžeme doplnit
právě pitím burčáku.

rozhovor se zajímavou osobností...
„ŽENY
ŽENY VELMI PRACUJÍ
PRACUJÍ,Í MAJÍÍ DĚ
DĚTI,
ĚTI DOMÁ
DOMÁCNOST
ÁCNOST A NA SEBE JIM NEZBÝ
NEZBÝVÁ
ÝVÁÁ ČČAS...“
AS “
říká Hana Dokládalová ze studia Slender Plus v Plumlovské ulici

Jak jste si již mohly zvyknout, PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vám v rámci své oblíbené a již tradiční
tématické stránky pro ženy přináší každý týden
rozhovor s ženou, či i mužem, kteří mají jedno
společné: zajímavou profesi a úspěšnou kariéru... Tentokrát jsme rubriku oživili novým seriálem, kdy pro vás „na vlastní kůži“ vyzkoušíme
kosmetické salóny, studia, fitness centra, poradenství v oblasti výživy a jiné kvalitní služby, které nabízí Prostějov a blízké okolí.
A věřte, že psát budeme jen o zařízeních,
ve kterých se cítíme dobře. Každý z nás má
totiž svoji neblahou zkušenost se salónem,
který je sice přepychový, ale atmosféra,
služby či samotní zaměstnanci už nikoliv...
Proto se spolehněte na svoje VEČERNICE,
a pokud svůj čas a peníze investujete do námi vybraného podniku, nebudete litovat!
Na úvod jsme si pro návštěvu vybrali SLENDER PLUS,
který sídlí v Plumlovské ulici,
a pro zajímavý a inspirující
rozhovor pak oslovili paní
Hanu Dokládalovou, jež se
ukázala jako veskrze příjemná a ochotná majitelka, která
pečuje o zdraví a krásu nejen
ženského těla již řadu let.
V uplynulém týdnu poskytla
Večernici následující exkluzivní interview.
Petra Raškovská
Podobný rozhovor začínám vždy stejnou
otázkou, co vás před lety inspirovalo k otevření trochu
netradičního studia v Prostějově?
„Všechny naše zákaznice mají
menší či větší problém s váhou. Lidé, kteří
mají obezitu v genech, vědí, jaké
celoživotní trápení
to je. Sama jsem
vedla boj s kilogramy od dětství. Vím
tak, že je opravdu
velmi těžké si váhu
udržet a přitom nehladovět.
Vyzkoušela jsem během svého
života mnoho diet a cvičení,
ale pokud máte vyšší hmotnost, je těžké najít sport, který
by nezatěžoval vaše klouby,
a současně byl velmi účinný.
A protože jsem znala tuto

metodu, nic nebránilo vzniku
mého studia.“
To znamená, že vašimi zákazníky jsou
lidé trpící nadváhou a vy jim
účelně pomáháte v hubnutí?
„Na našich strojích cvičí
nejen lidé s nadváhou. Fenoménem dnešní doby je totiž
celulitida a dětská obezita, o
které Večernice nedávno psala, takže víte, před jakým problémem stojíme. Ano, mezi
našimi stálými zákazníky jsou
skutečně i dospívající děti.
Přijde věk, kdy samy cítí, že
se liší od svých vrstevníků,
nezvládají hodiny tělocviku
či běžnou aktivitu. U nás je
učíme správným stravovacím
návykům a změně životního
stylu. Samozřejmostí je aktivní podpora rodiny, bez ní to
prostě a jednoduše nejde!

Předpokládala jsem,
že si k vám lidé chodí
jen zacvičit. Vy tedy navíc poskytujete i výživové poradenství?
„Osobně jsem profesionální
instruktorkou aerobicu, fitness, osobní trenérka a hlavně

„Všechny naše zákaznice mají menší
či větší problém s váhou. Lidé, kteří
mají obezitu v genech, vědí, jaké
celoživotní trápení to je. Sama jsem
vedla boj s kilogramy od dětství...
Vím tak, že je opravdu velmi těžké
si váhu udržet a přitom nehladovět “
Hana Dokládalová o důvodech, které ji vedly
k založení studia zaměřeného na obezitu

JAK NA KŘEČOVÉ ŽÍLY?

Křečové žíly jsou problémem nemála mužů, ale
zvláště žen. Podle lékařů
jimi trpí až čtyřicet procent dospělé populace, což
je vcelku alarmující číslo.
Nevzhledné, uzlovité, na povrch vystupující žíly dolních
končetin nejsou jen estetickým problémem, ale postupem času se stávají zdravotní komplikací a příčinou
závažných onemocnění.

Co jsou křečové žíly
a jak je poznáme?
Křečové žíly jsou onemocněním povrchového žilního systému. V pokročilejším stádiu
vystupují nad povrch těla, jsou
vidět a jsou hmatatelné. Vznik
křečových žil je dán mnoha
příčinami. Pokud dochází k žilní nedostatečnosti, rozšiřování
cév a městnání krve, začínají
vznikat právě křečové žíly.
Nejdříve se to jeví jako únava
nohou, ale ve své podstatě jde
o první příznak vzniku tohoto

měsících, u žen může při menstruaci docházet ke zhoršování
obtíží.

onemocnění. A jak je tedy poznáme? Typickým příznakem
je bolest dolních končetin, mohou se objevit i křeče. Končetiny se snadno unaví, charakteristický je pocit těžkých nohou.
Potíže se zhoršují během dne,
po delším stání či sezení, maxima dosahují navečer a v letních

Jak si pomoci?
Určitě neodkládejte návštěvu
lékaře. Vy sami si však můžete ulevit několika způsoby.
Jako prevence se doporučuje
omezení pobytu vestoje během
dne, pokud je to možné. Vhodnou formou prevence je také
sport, zejména chůze, jízda na
kole nebo plavání. Doporučuje
se také redukce nadváhy. Pokud již trpíte tímto problémem,
je nutné nosit kompresivní
elastické punčochy. Ulevit si
můžete zvednutím či podložením dolních končetin. Koupele
v chladné vodě jsou také velmi
příjemné a bezesporu i ony
vám při bolestivým stavech
pomohou. V lékárnách jsou
dostupné krémy, bylinné čaje
i vitamíny. Tyto prostředky pomohou zmírnit problémy, ale
nevyřeší je. Proto je skutečně
nutná návštěva odborníka!

Nová soutěž s Tanečním studiem MANGO
pokračuje. DNES vás čeká UŽ TŘETÍ DÍL
Již po dva týdny nabízí Večernice svým
V každém z dějství přitom budeme z
věrným čtenářkám, ale i čtenářům
těch bezchybných a včas doručených
nejen plno zajímavých informací a
odpovědí losovat jednoho šťastného
výherce. Po třech kolech – tato meta
užitečných rad, ale i možnost vyhrát
je naplněna právě dnes - navíc čeká
atraktivní ceny! Jak už je totiž znáspeciální potěšení jednoho ze všech
mo, PROSTĚJOVSKÝ Večerník od- exkluzivně
A JEN U NÁS!
soutěžících v podobě bonusové préstartoval dlouhodobější spolupráci s
Tanečním studiem Mango z Olomouce, díky mie! Takže, je zřejmé, že hrát máte o co, a
níž budete moci na této speciální stránce zís- nyní už záleží jen na vás...
kat každý týden poukaz v hodnotě 500 korun, Ve druhém klání soutěže uspěli ti, kteří věkterý budete moci využít právě ve zmíněném děli, že taneční partnerkou majitele TS
tanečním studiu, jenž už brzy otevře své kurzy Mango Jana Halíře v soutěži StarDance
II. byla MONIKA ŽÍDKOVÁ! A jsme
i přímo v Prostějově!
Co pro to musíte vykonat? V podstatě nic rádi, že i tentokrát jste prokázali velký zásložitého. Od předminulého pondělí vám Ve- jem i informovanost, což dokazuje počet 94
černice v každém svém speciálu přináší jeden správných odpovědí. Všem moc děkujeme!
díl této nové soutěže, který obsahuje soutěžní Výherkyní se tentokrát stala Lenka KUDotázku a vám stačí znát na ni správnou odpo- LÁČKOVÁ, Kostelecká 365, Prostějov.
věď, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redak- Pro svoji hodnotnou cenu se může od čtvrtku
ce Večerníku, a pak už jen čekat, zda-li se prá- 8. září zastavit přímo v redakci PV Večervě na vás usměje štěstí při losování z osudí.. níku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 3. KOLO ZNÍ:
KOLIK BYLO ODVYSÍLÁNO ŘAD TANEČNÍ SOUTĚŽE STAR DANCE?
Na vaše odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 9. ZÁŘÍ 12:00 hodin, již třetího výherce zveřejníme v příštím čísle, tj. v pondělí 12. září. Své odpovědi, či tipy zasílejte
na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „TS Mango“. Můžete
nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na
mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
-pk-

Ví své... Majitelka SLENDER PLUS Hana Dokládalová má bohaté
zkušenosti, a proto vede nejen své klientky, ale i svoji dceru Kláru ke
sportu a zdravému životnímu stylu.
Foto: Petra Raškovská
výživová poradkyně. Diagnostikuji zdravotní stav a míru
tělesné hmotnosti. Vedeme u
nás kurzy STOB OBEZITĚ.
Účastníci tohoto kurzu mají
k dispozici i náš cvičební
program SLENDER, což je
naprosto ojedinělé. Cvičíte,
sportujete, učíte se zdravě jíst.
Po tříměsíčním kurzu se ´máte
mnohem více raději´, vážíte
si sebe, máte znovu radost ze
živ
života. V neposlední řadě
naj
j
najdete
skvělé přátele.“
Kurzy
STOB
OBEZITĚ jsou
zn
známé a žádané hlavně
kv
kvůli dobrým výsledkům,
ale jak z názvu vyplývá,
jso určeny jen lidem
jsou
n
s nadváhou,
což je trochu
škoda. I štíhlí lidé se mohou
učit žít zdravěji, je to tak?
„Ano, obrací se na nás zákazníci,
kteří si potřebují osvojit správné
stravovací návyky. Mnoho žen
trpí nedostatkem kvalitních živin. Jsou štíhlé, ale mnoho důležitých látek jejich tělo jednoduše

postrádá. Energii doplňují rychlými cukry a to je velká chyba!
Je to začarovaný kruh, čím více
cukru dodáte, tím více ho opět
potřebujete. Důsledkem toho
všeho je špatná pleť, vypadávání
vlasů, únava... Je to holt problém
dnešní doby. Ženy velmi pracují,
mají děti, domácnost a na sebe
jjim nezbývá čas...“
A vy máte na sebe
čas?
„Také mám dvě děti, navíc
začala škola, tak je to i u nás
v těchto dnech náročné. Děti
vedeme společně s manželem
ke zdravému životnímu stylu
a hlavně k pohybu. Zaručený
relax můj i mého manžela je
zahrada. Na tu jsme velmi pyšní, a pokud je volná chvíle, věnujeme se jí. A samozřejmě je
mým velkým koníčkem práce.
Účastnit se víkendových seminářů a neustále si doplňovat
vzdělání je pro mě příjemnou
nutností. V těchto dnech právě
připravuji počátek kurzu STOB
OBEZITĚ.“

Spojte se s Večernicí
a prezentujte
zde svoji nabídku!
Pište na:
reklama@vecernikpv.cz
INZERCE

INZERCE
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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 rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka-pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a
polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299.
Regionální informační
centrum v prostorách
prostějovského zámku:
Otevírací doba RICu je:
Pondělí až pátek: 9 až 17 hodin
Sobota, neděle: 9 až 12 hodin
Vstup je zdarma.
Kontakt: Regionální informační centrum, Pernštýnské nám.
8, Prostějov, tel.. 582 329 723
RIC, Pernštýnské nám. 8, výstava obrazů - Hana Vosičková: ENKAUSTIKA, 5. – 30.
září, pondělí - pátek 9:00 – 17:00
hod
SONS Prostějov ,,SEMTAMNÍK“ Informace na období
od 1. 9. do 31. 10. 2011
středa 7.9. - 9:00 až 10:00 hodin Kurz angličtiny pro pokročilé. Noví zájemci vítání,
materiály ve zvukové podobě k
dispozici. Pořádá každou středu
v klubovně SONS TyfloCentrum Prostějov pro klienty se
zrakovým postižením.
středa 7.9. - 14:00 až 16:00
hodin Přátelské posezení v
kavárně U Kocourka při báječném kafíčku a dobrých
zákuscích.
čtvrtek 8.9. - 9:00 až 13:00 hodin v klubovně SONS pletení z
pedigu pro těžce zrakově postižené a nevidomé. Materiál
podobný proutí, ze kterého pleteme misky, zvonečky a různé
dekorativní předměty pro potěšení a rozvíjení jemné motoriky.
pátek 9.9. - 7:00 až 8:00 hodin
Relaxační plavání ve Městských lázních - vždy plavčíkem
vyhrazená jedna dráha - bezpečné pro nevidomé. Pořádá každý
pátek TyfloCentrum Prostějov.
Česká křesťanská akademie,
pobočka v Prostějově, pořádá 6. září 2011 v 18.00hod. v
přednáškovém sále fary CČSH
Demlova 1, ve spolupráci s
Církví československou husitskou besedu: „SKAUTSKÉ
JAMMBOREE“ o cestě do
Švédska na světové setkání

skautů, s promítáním bude vyprávět Mgr. Irena Košíčková.
Vstupné dobrovolné.
MC Cipísek
Program Mateřského centra Cipísek , MC sídliště Svobody 6
Volná místa v programech
MC- zápis probíhá denně od
1.9. do 16.9. 8.30-12.00, v úterý
a ve čtvrtek také 15.00-17.00.
V době zápisu bude otevřena
herna bez společného programu
pro rodiče s dětmi bez omezení
věku. Pravidelný program MC
bude probíhat od 19.9.
Cipískova školička - adaptační
program pro děti od 2,5 roku
před nástupem do školky
Odpolední kroužky pro předškoláky - Hrátky s pohádkou.
Pohybový kroužek.
Pro čerstvé maminky s miminky - Cvičení po porodu, masáže kojenců a aromaterapie.
Pro dospělé - Harmonizační
cvičení pro ženy. Podzimní cyklus kreativních večerů
Kurz efektivního rodičovství
- jak porozumět dětem i sobě,
podzimní běh osmi podvečerních setkání
Podzimní burza dětského oblečení a obuvi 29.9.-3.10
Jestliže chcete prodávat na burze
vyzvedněte si osobně v MC formulář a pořadové číslo- omezený
počet prodávajících. Formulář si
můžete vyzvednout od 1.9. v provozní době. V době burzy neprobíhá v MC běžný program.
Informace na www.mcprostejov.cz nebo e.mailem mcprostejov@centrum cz, tel. 723 436
339 nebo 602 364 874
Akce Ekocentra Iris
Keramika: Babí léto. KDY:
pondělí 5. září od 16:00 do
18:00 hodin. KDE: Kovárna
Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov. Podzimní motivy
volnou technikou. Poplatek 70
Kč za osobu. Pracovní oblečení
s sebou. Akce pro veřejnost
Procházka botanickou zahradou. KDY: čtvrtek 8. září od 15
hodin. KDE: Botanická zahrada města Prostějova, Lidická
ulice. Akce v botanické zahradě
věnovaná nedožitým 50. narozeninám RNDr. Petra Albrechta, prostějovského botanika a
ochránce přírody. Po krátkém
úvodu bude následovat procházka botanickou zahradou pod vedením odborníků-botaniků

TIP Večerníku

XXIX. PROSTĚJOVSKÉ
HANÁCKÉ SLAVNOSTI
SOBOTA 10. ZÁŘÍ A NEDĚLE 11. ZÁŘÍ
ŘÍ
Nám. T.G. Masaryka
a Smetanovy sady Prostějov

Město Prostějov, Městský úřad Prostějov, odbor školkolství, kultury a sportu, Duha-Kulturní klub u hradeb v
Prostějově vás o druhém zářijovém víkendu zvou
u
na tradiční, v pořadí již devětadvacáté Prostějovské
ské
hanácké slavnosti. Na náměstí T. G. Masaryka pro
vás bude připraven bohatý program - vystoupí soubory lidových písní a tanců, folklorní soubory, uslyšíyšíte hanácké nářeč, ale i moderní hudbu. Mimo jiné
né
uvidíte tradiční hanácké kroje, jarmark tradičních
h
lidových řemesel s hodovým občerstvením, a ve
Smetanových sadech se můžete projet historickým kočárem.
Vstup na program Prostějovských hanáckých slavností je zdarma.

• Program •
SOBOTA 10. září; náměstí T. G. Masaryka
15:30 galaprogram souboru lidových písní a
tanců OSTRAVICA
17:00 ROMANO STILO ENSEMBLE
Koncert virtuózních slovenských hudebníků
romského původu - folklorní písně romské a
slovenské, ruské, maďarské a rumunské
NEDĚLE 11. září; náměstí T. G. Masaryka
8:30 Promenádní koncert krojované hanácké dechové hudby HULÍŇANÉ - vítěze 10.
mistrovství Evropy dechových hudeb střední třídy v roce 2009 s kapelníkem Petrem Polákem.
Umělecký vedoucí Rudolf Beran
9:30 JARO HANÉ
Komponovaný pořad dětských národopisných
souborů regionu Haná, provází v hanáckém
nářečí lidová vypravěčka Marie Pachtová z
Vyškova
11:15 Koncert dechového orchestru ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově pod taktovkou
dirigenta a vedoucího Rudolfa Proseckého
13:00 BEZOBRATŘI – koncert hudební skupiny, držitele ceny ANDĚL za nejlepší hudební
počin v oblasti world music za rok 2010
14:30 ČI SÓ HODE… NAŠE!
Galaprogram hanáckých souborů lidových písní
Historie psí služby u nás - výstava, která se koná v hlavní budově muzea, T.G.Masaryka 2.
Výstava trvá do 18.9.2011.

Zumba s Kristýnou. Každé
pondělí a středu od 18:00 do
19:00hod. Prostějov, ZŠ Melantrichova (tělocvična zadní vchod
od hřiště). Další info na webu:
Muzeum Prostějovska v Pro- zumbaskristynou.webnode.cz
stějově 8.9. – 4.12. 2011 výstava: OD DOBY KAMENNÉ SDH Krasice vás zve na V. ročDO DOBY SLOVANSKÝCH ník soutěže mladých hasičů v
HRADIŠŤ - netradiční výsta- požárním útoku „O POHÁR
va o tom, jak se žilo v pravěku STAROSTY SDH“. Akce se
8. 9. 2011 v 17.00 hod. hlavní koná v sobotu 10. září 2011 od
budova muzea - nám.TGM 2: 13:00 hodin u hasičské zbrojniPROCHÁZKA MEZI SO- ce v Prostějově-Krasicích. StarCHAMI.
tovné činí 50 Kč. Občerstvení

a tanců, uvádí v hanáčtině lidová vypravěčka Marie Pachtová z Vyškova
17:30 Galaprogram taneční umělecké skupiny ČAROVNÉ OSTROHY z Bratislavy,
finalisty televizní show Talentmania. Doprovází
orchestr Diabolské husle Berkyho Mrenicu
NEDĚLE 11. září; SMETANOVY SADY
10:00 až 17:00 Projížďky historickým kočárem občanského sdružení Historické kočáry
„MYLORD“ Václava Obra. Projížďky zdarma dle časovek v půlhodinových intervalech
10:00 Promenádní koncert krojované dechové
hudby VŘESOVANKA z Vřesovic s kapelníkem Martinem Žochem
13:00 Slavnostní koncert krojované dechové
hudby MILOČANKA z Vracova s kapelníkem
Drahomírem Rybou
14:00 Odjezd historického kočáru s představiteli
města na zahájení galaprogramu Či só hode na
náměstí T. G. Masaryka za doprovodu hanácké
lidové muziky národopisného souboru KLAS z
Kralic na Hané
15:00 VYZNÁNÍ
Vzpomínkový koncert na osobnost české populární hudby Pavla Nováka z Přerova

zajištěno. Přihlášky na soutěž
na www.sdhkrasice.cz. Kontakt:
736 180 204, 732 189 203.
Hasiči z Krasic děkují městu
Prostějov za finanční podporu.
BONSAI klub Haná při
ČZS pořádá v září dvě výstavy BONSAJÍ:Prostějov
- 9.-11.9.2011 v rajské zahradě kostela Povýšení Sv. Kříže
(za Priorem). Otevřeno od
9.00 - 17.00 hod. Poradenská
služba, tvarování i vámi donesených stromků. Vstupné dobrovolné, školy zdarma.
Brodek u Prostějova - 16.18.9.2011 na nádvoří zámku
dr. Belcrediho.
Otevřeno od 9.00 -16.00 hod.

Poradenská služba. V neděli
od 13.30 ukázka tvarování
p. Petra Hrona, významného
demonstrátora z Bonsai klubu
Brno. Vstupné dobrovolné,
školy zdarma.
Český svaz chovatelů Okresní organizace Prostějov a ZO
ČSCH Prostějov za spoluúčasti
města Prostějova pořádají „Hanáckou výstavu drobného zvířectva“ ve výstavním areálu v
Plumlovské ul. 50 v Prostějově
dne 10. a 11. září 2011.
Veřejnosti přístupná:
v sobotu od 8.00 do 18.00 hod
v neděli od 8.00 do 17.00 hod.
Vstupné 20 Kč. Děti do 15 roků
zdarma.
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PRODEJ IZOLAČNÍCH PÁSŮ

KDE? FARMA ČEHOVICE
VOLEJTE 605 443 462!
Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo nám.
19, tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
Pohřební služba Václavková a spol.,
s.r.o., Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31, tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel. 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Marta Fialová 1937
Prostějov Marie Kaňáková 1938
Mostkovice
Marie Vychodilová 1920
Prostějov Zdeněk Gregárek 1932 Prostějov
Ivana Tatýrková 1961
Zdětín Jindřich Tylšar 1932 Hluchov
Libuše Řehulková 1931
Věra Čermáková 1950
Dětkovice
Klenovice na Hané
Emil Kaplánek 1947 Otaslavice
Bohumila Oravcová 1926
Velké Karlovice Emilie Chlupová 1922
Prostějov
Mojmír Janeček 1933 Krumsín
Rozloučíme se...
pondělí 5. září 2011
Naděžda Fagošová, 1933, Čelechovice na Hané
11.20 OS Prostějov
Anna Kutílková, 1915, Olomouc
14.40 OS Olomouc
středa 7. září 2011
Bohuslav Hanák, 1914, Prostějov
11:20 OS Prostějov
Jan Šubrt, 1944, Prostějov
10.40 OS Prostějov
Josef Zatloukal, 1929, Troubky
15.00 kostel Troubky
Břetislav Ulma, 1925, Prostějov
12.00 OS Mlýnská, PV
pátek 9. září 2011
Vlastimil Brůžek, 1943, Prostějov 10.00 kostel C+M Prostějov
Vlasta Profousová, 1927, Prostějov
11.20 OS Prostějov

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Zdětín
Dne: 19.9.2011 od 07:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
část chatové lokality Zdětín-Mokřiny sm. Bělecký mlýn
ohraničená č. chat 194, 195,
180, 82, 14, 129, 47, 135 a
296.
Obec: Lipová, Hrochov, Seč,
Labutice
Dne: 19.9.2011 od 07:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
celé obce včetně všech podnikatelských subjektů Labutice,
Hrochov, Lipová, Seč - odběratelská trafostanice Lipová
Tvar (č. 300765)
Obec: Prostějov-Krasice
Dne: 21.9.2011 od 07:30 do
11:45 hodin. Vypnutá oblast:
celé nám. J.V Sládka vč. kostela, ul. Západní č. 70,72, od č.
74 po č. 88, č.95 a 97, ul. J. B.
Foerstra č. 1-7 včetně restaurace „Kovárna“, barev a laků,
ul. Krasická č. 55, 57, 59, 61.
Dne: 21.9.2011 od 11:45 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
OD TEMPO (býv.Sandra č.
81) , ul. Západní č. 81-93, ul.
Moravská celá, tj. s č. 1-12,
13-16, 17-22, 23-28, 30 (MŠ).

Obec: Drahany
Dne: 21.9.2011 od 07:30 do
12:15 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Drahany - oboustranně zástavba podél komunikace směr Otinoves od
č. 180 a 207 (obchod) po konec obce vč. obchodu a reg.
stanice plynu JMP.
Obec: Klenovice na Hané
Dne: 21.9.2011 od 07:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
od č. 7 a 65 celá ulice směr
Tvorovice po konec obce vč.
přilehlé ul. po č. 141, 163,
oboustranně část ul. „Zákostelí“ od č. 25 a 31 po č. 268,
242, 309 vč. lokality nov.
RD, ulice u ZD od č.248 po
č.233 až č. 140, 69, 68 a podél silnice na Obědkovice po
konec obce č. 179 a 210.
Obec: Konice, Zavadilka,
Budětsko
Dne: 21.9.2011 od 07:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast: celá osada Zavadilka,
část města Konice - lokalita
Vyšehrad od č. domu 365 po
konec směr Štarnov (č. 278)
a Budětsko (č. 243), včetně areálu SUS a ČS PHM,
dále část obce Budětsko od
č. domů 14, OÚ, 2 a 64 po
konec obce směr hřiště, vč.
školy, objektů na parc. č.
208,209 a domů s č. 121 a 92
(za hřištěm). Fotovoltaický
zdroj Ochoz.

Obec: Seč
Dne: 21.9.2011 od 12:15 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Seč - lokalita u „mlýna‘‘ s č. domů 34, 65, 48, 49, 66.
Obec: Hrdibořice, Kraličky,
Štětovice
Dne: 22.9.2011 od 07:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
celé obce Hrdibořice, Kraličky,
Štětovice. včetně podnikatelských subjektů a farem ZD odběratelská trafostanice Hrdibořice ZD (č. 300613)
odběratelská trafostanice Štětovice 3. v ZD (č. 300138)
Obec: Těšice
Dne: 23.9.2011 od 07:30 do
09:45 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Těšice.
Obec: Poličky
Dne: 23.9.2011 od 12:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Poličky.
Obec: Prostějov - Kralický
Háj
Dne: 23.9.2011 od 07:30 do
11:15 hodin. Vypnutá oblast:
firmy NAVOS, a.s. a JMP NET
s.r.o. v Kral. Háji.
Obec:
Prostějov-Kralický
Háj
Dne: 23.9.2011 od 11:15 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
trafostanice Buderus s odb.
místy Bosch Termotechnika
s.r.o a United Czech Investments s.r.o. v Kral. Háji.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Kino Metro 70
Pondělí 5. září:
17.30 Muži v naději
20.00 Muži v naději
Úterý 6. září:
17.30 Muži v naději
20.00 Muži v naději
Středa 7. září:
17.30 Muži v naději
20.00 Muži v naději
Čtvrtek 8. září:
17.30 Skyline
20.00 Intimní past
Pátek 9. září:
17.30 Skyline
20:00 Intimní past
Sobota 10. září:
17.30 WIN WIN
20.00 Intimní past
Neděle 11. září :
17.30 WIN WIN
20.00 Intimní past

Kinoklub DUHA

Sobota 10. září:
Hanácké slavnosti
- nehraje se

Městské divadlo PV
Prostějovské hodové slavnosti
Neděle 11. září:
9-12 hod. Javoříčko
- filmový dokument
11.30 Komentované prohlídky Národního domu
14.00 Čarodějnická zkouška
Divadlo Hanácké obce
Prostějov
Potěšení pro děti
9.30 Dvě barevné pohádky
15.00 Komorní koncert
16.00 Módní přehlídka

Kulturní klub Duha
Pátek 9. září:
18.00 Taneční hodová
zábava pro seniory

Simetrix
Pátek 9. září:
21.00 DJ Doktor
Sobota 10. září:
21.00 DJ Doktor

Apollo 13
Pátek 9. září:
21.00 ABRAXAS & MIMO
PROVOZ rezervace
ABRAXAS - legenda české rockové scény oslaví v
tomto roce 35. výročí svého vzniku. K této příležitosti proběhne celorepublikové turné.
23.00 MIMO PROVOZ
- klasika prostějovského
undergroundu pro kterou
je, po letošních oslavách
20 let existence, každý
koncert poslední...
!!! Nenechte si ujít tento jedinečný hudební zážitek a zároveň slavnostní kolaudaci
nového APOLLA 13.!!!
Sobota 10. září:
KLEMENTŮV LAZARET & KLAS – hodová
V krojích vstup zdarma!!!
Odlet: 20:00

Letní kino
Mostkovice
Čtvrtek 8. září:
20.00 Muži v naději
Může být nevěra základem
šťastného
manželství?
Uvidíte v mimořádném
představení
premiérového filmu rež. Jiřího
Vejdělka.
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FIT KLUB LINIE,
Újezd 3, tel. 608 881 704 www.fitklublinie.cz
- zahajuje ZÁPIS DĚTÍ do pohybových kroužků
- cvičeníčko 3-4roky
- zumba 4-7let
- sportovky a míčovky 5-8let
- břišní tance 6-9let
- dance mix 9-13let

- minidisko 5-7let
- zumba 8-13let
- karate a sportovky 5-8let
- břišní tance 10-15let
- black street dance 7-12let

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 5. 9. DO 11. 9. 2011

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry se za
bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek od 15.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy v pondělí
a ve čtvrtek od 20.30 hodin.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátku
výše zmíněných pozorování.
V pátek 23. 9. od 20.30 hodin na takzvané „Evropské noci vědců“
vyhraje jeden z návštěvníků dalekohled Celestron. Vstup je zdarma.
V sobotu 24. 9. se koná exkurze na srážkový radar ČHMÚ Skalky u
Protivanova. Vstup zdarma.
Nevíte do jakého kroužku přihlásit své dítě? Na hvězdárně
zanedlouho odstartují hned dva. Pro děti do 10 let nese jméno
KLUB HVĚZDÁRNÍČEK a pro ty starší KLUB GEMINI
neboli Blíženci.

Na soudní dražbu už tento pátek
Okresní soud v Prostějově
nařídil po letních prázdninách další dražby movitých
věcí. První z nich přitom
proběhne už tento pátek, tj. 9.
září 2011 v 9:00 hodin na exekučním oddělení na Sídlišti
svobody naproti sběrného
dvora.
Dražba je nařízena proti povinným Miroslavu Cigrovi z
Mostkovic, Vratislavu Grulichovi z Čelechovic na Hané a
firmě KoPek-COLOR z Kostelce na Hané. Dražit se bude
váza s poklopem
(německý porcelán) s vyvolávací cenou 1 000 korun, hrnky
(5 ks) s vyvol. cenou 300 korun
za kus, jídelní stůl rozkládací
s vyvol. cenou 1 000 korun,
židle polstrované (6 ks) s vyvol. cenou 1 200 korun, obraz

„Stařec“ s vyvol. cenou 1 000
korun, obraz „Jezero“ s vyvol.
cenou 1 000 korun, koženková křesla (2 ks) s vyvol. cenou
300 korun za kus, obraz v rámu
„Vesnický motiv“ (2 ks – sign.
Alois Lukášek) s vyvol. cenou 7 000 korun za kus, obraz
„Vesnický motiv (sign. Alois
Lukášek) s vyvol. cenou 2 000
korun, obraz „Loďka na jezeře“ s vyvol. cenou 3 000 korun,
starožitná skříň s vyvol. cenou
5 000 korun, starožitný jídelní
stůl s vyvol. cenou 500 korun,
starožitná šatní skříň s vyvol.
cenou 3 000 korun, starožitný
hrací stůl s vyvol. cenou 2 000
korun a velké množství modelářských stavebnic, modelů a
pomůcek s vyvolávací cenou 1
000 korun za jeden soubor.
Okresní soud v Prostějově

Zdraví a děti

V NOVÉM

První školní den si nejvíce užili „prvňáčci“
Do lavic zasedlo více žáků jak loni

Ve čtvrtek začal pro všechny nový školní rok. První září je pro všechny školou
povinné podobně přelomové datum jako nový rok v kalendáři. Jak pro žáky,
tak pro učitele je začátek studijního období určitě důvodem k zamyšlení co
udělat jinak, a třeba i lépe, než v roce minulém. Nejvíce si svůj první školní
den nepochybně užili „prvňáčci“, což platí bez výjimek pro všechny ratolesti v
Prostějově i jeho okolních obcích. Večerník pátral, jaký byl v našem regionu
start školního roku 2011-2012...
Prostějovsko/mls
Po dvouměsíčním odpočinku
se sešli žáci prostějovských
základních škol opět v lavicích, do kterých vůbec poprvé
zasedlo 489 nových dětí, což
je o hned o jednačtyřicet „prv-

ňáčků“ více než v loňském
roce. Například na ZŠ Jana
Železného v Prostějově přivítali
ve třech prvních třídách celkem
osmdesát dětí. Ty historickou
dýkou osobně pasoval ředitel
školy Jan Krchňavý. „Loni
jsme pasování prvňáčků pro-

Pasování. Čerstvé školáky na ZŠ Jana Železného letos podruhé
pasoval ředitel školy Jan Krchňavý. Slavnostnímu aktu přihlížela i
místostarostka města Prostějova Ivana Hemerková.
Foto: archiv ZŠ Jana Železného

vedli poprvé a mezi prvňáčky i
jejich rodiči se setkalo s velkým
ohlasem. Proto v něm chceme
pokračovat i do budoucna,”
vysvětlil naší redakci Jan Krchňavý. Malé prvňáčky na ZŠ
Jana Železného přivítala i místostarostka Ivana Hemerková,

Prostějov/red
Centrum celoživotního učení
při Cyrilometodějském gymnáziu a mateřské škole v Prostějově otevírá od října 2011 do
května 2012 ´Počítačové kurzy pro seniory začátečníky a
opakovací kurzy v kombinaci
se zaměřením na větší využití
internetu, e-mailu, zpracování příloh´.
Kurzy probíhají po dvou hodinách týdně po dobu pěti týdnů a
cena je stanovena na 500 korun
za kurz. Kvůli velkému zájmu
je potřeba se přihlásit předem.
„Na základě kladných ohlasů
otevíráme i letos Výtvarný kruh
pro dospělé, který nabízí kresbu
a malbu pod vedením známé

Na náměstí se děti loučily s prázdninami
Prostějov/red - Prázdniny končí,
za rok se opět vrátí. Tuto naději v
první školní den nabídla školákům
i jejich rodičům ČSSD. Akce se
konala před prostějovskou radnicí
odkud od jedné do tří hodin duněla ryčná muzika, která lákala kolemjdoucí. Prim v té době tu hrály rozdávané balonky v oranžové
barvě typické pro tuto stranu. Děti
se vyřádily hlavně na nafukovací
skluzavce a skákací trampolíně. S
rodiči pak mohli shlédnout vystoupení mažoretek Hvězdiček či street
dance v podání TS Free dance. „Je
to tady lepší než na podobné akci,
kterou nedávno na náměstí pořádali komunisté. Na ni přišli hlavně
Romové,” zmínil se jeden z pozorných návštěvníků akce.

Rodiče přispěli na družinu. Na prvňáčky v Otaslavicích čekala i
nově vybavená školní družina, na její opravu přispěli i samotní rodiče.
Foto: Jarmila Burešová

Vědomosti budete moci sbírat
v kurzech při CMG v Prostějově
malířky PaedDr. Květoslavy
Snášelové. Nově jsme zvolili podobu dvouhodinových setkání
jedenkrát týdně do října 2011 do
května 2012. Kurz začne ve středu 5. října 2011 v šestnáct hodin
setkáním ve sborovně gymnázia,
kurzovné bude stanoveno podle
počtu přihlášených,“ prozradila Večerníku Taťána Ságlová z
Centra celoživotního učení při
CMG a MŠ v Prostějově. „Nově
pak otevíráme kurzy paličkování
pod vedením zkušené lektorky
paní Mileny Malinové. V kurzu si začátečníci osvojí základní pravidla paličkování a další
lekce budou postupně na sebe
navazovat tak, aby bylo možno
zvládnout složitější techniky
včetně vlastního jednoduchého

která má prostějovské školství
na starosti.
Svůj první školní den si užili
také čerství školáci i v Otaslavicích. Na otázku zda se do školy
těšili, odpověděli jednohlasně:
„ANO“. Překvapení čekalo i
na starší žáky, kteří už takové
nadšení nad návratem do školy
neprojevovali. V novém školním roce si budou moci užívat
nové herny ve školní družině.
Na její vybudování přispělo
Sdružení rodičů ZŠJF Otaslavice. Základní školu bude v letošním školním roce navštěvovat
celkem 3 790 žáků.

navrhování. Kurz je rozvržen
do dvou období, a to říjen 2011
až leden 2012 a únor až květen
2012,“ uvedla dále Ságlová s
tím, že kurzovné bude opět stanoveno podle počtu zájemců a
potřebné pomůcky lze po předchozí domluvě zapůjčit nebo
později koupit.
„Setkání se budou konat každé
úterý od 15 do 18 hodin. Začínáme v úterý 4. října v budově
Cyrilometodějského gymnázia a
MŠ v Komenského ulici v Prostějově,“ dodala Ságlová.
Na všechny kurzy se můžete ptát
a přihlásit právě u Mgr. Taťány
Ságlové, tel: 582 302 555, e-mail:
saglova@cmg.prostejov.cz,
nebo osobně v budově gymnázia.
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Odpoledne v oranžovém. Nad náměstím se na první
školní den vznášelo množství oranžových balónků.
Foto: Martin Zaoral

Stree dance. Na akci se představily tanečncice z TS Free dance choreografií vycházejícího z populárního
hip-hopu.
Foto: Martin Zaoral

JAK SE S DĚTMI SPRÁVNĚ UČIT
Prostějov/akr
Nástup do školy dostane do
pozoru jak děti, tak rodiče. Se
začátkem školy zároveň přicházejí i domácí úkoly a tolik
oblíbená příprava na další
výuku. Ovšem ne každý rodič
postupuje při přípravě správně, což se pak odvíjí na stylu
učení dítěte. Učit se s dětmi
je dobré pro jejich budoucí
školní úspěchy, ale hlavně pro
život...
Snad největší odborník přes děti
Zdeněk Matějček říká: „Daleko
víc než-li příkazy a zákazy děti
vychováváme tím, že s nimi
něco společně děláme, staráme
se a máme z toho radost.“ Ověřeným faktem je, že děti si tyhle
okamžiky pamatují celý život a
stejně se následně věnují i svým

ratolestem. Škola je zodpovědností dítěte, ale my při něm
musíme stát a hlavně ho zodpovědnosti naučit. To znamená, že
úkoly se s dětmi píšou společně
celou první a druhou třídu. Pokud je dítě v něčem dobré, je na
vás, abyste jej motivovali. Přípravu do školy je vhodné pravidelně kontrolovat, a to alespoň
do páté třídy.
Pokud máte netrpělivého
chlapce, který u učení nevydrží, netrapte se tím. Už mnoho
psychologů zkoumalo rozdílné
chování mezi chlapci a dívkami. Holky jsou svědomité a
většinou poslechnou na jasné
příkazy, kluci musí nejdříve experimentovat. Proto se děvčata
spíš naučí hlasitým čtením a
kluci tím, že si budou prohlížet
obrázkovou encyklopedii.

PRAVIDLA DOMÁCÍ PŘÍPRAVY
1. Úkoly je vhodné psát
vždy na jednom místě a přibližně ve stejnou dobu
2. Naučte dítě odlišovat podstatné úkoly od nepodstatných
3. Dejte dětem možnost
volby, jak by sami postupovali, následně jim můžeme vysvětlit efektivnější
postupy
4. Důležitá je pravidelnost.
U menších dětí se doporučuje 20 min. příprava denně
5. Naučte děti, aby se věnovaly školní přípravě i
tehdy, když mají ve škole
méně náročný den
6. Nejdřív by se měly věnovat těžkým předmětům a na
závěr těm, které mají v oblibě

7. Mezi učením je třeba dodržovat přestávky, které by
neměly být delší než vlastní
doba učení (15 až 30 minut)
8. Vysvětlete dítěti, že je lepší
se učit v klidu. Děti často argumentují, že se zvládnou učit i
při televizi či rádiu. Výzkumy,
ale ukazují, že při tomto způsobu učení si dítě zapamatuje jen
kolem čtyřicet procent učebního textu a to ještě s chybami
9. Při učení by si děti měly
přeříkávat učení nahlas, aby
slyšely, co říkají
10. Na závěr domácí přípravy
dítě namátkově přezkoušejte.
Položte dítěti i několik otázek
z předešlé látky, abyste si ověřili, zda má v učení nějakou
návaznost

CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Adéla Miková
28. 8. 2011 49 cm 3,05 kg
Nezamyslice

Leona Vaculová
29. 8. 2011 50 cm 3,65 kg
Horní Štěpánov

Kristýna Žigová
30. 8. 2011 49 cm 2,60 kg
Prostějov

Patrik Šimek
13. 8. 2011 52 cm 3,90 kg
Prostějov

INZERCE

Fotografie narozených miminek
pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji
nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými
údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování a
dárek přímo domů graficky
zpracovaný portrét
i s blahopřáním.

Roman Marek
29. 8. 2011 52 cm 2,95 kg
Brodek u Konice

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

WWW.MASKOLICKA.CZ
WWW.
MASKOLICKA.CZ

Cena za hodinu
již od 20,- Kč
Neomezená volba dní pobytu
PRVNÍ HODINA ZDARMA
ZVÝHODNĚNÍ PRAVIDELNÝCH NÁVŠTĚV

PONDĚLÍ 5. 9.

STŘEDA 7. 9.

06:05- Zpravodajství TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- M*A*S*H (163)
09:10- Prostřeno!
10:05- To je vražda,
napsala XI (15)
11:05- Diagnóza vražda VIII (6)
12:05- Policie Hamburk II (8)
13:05- Odpadlík I (3)
14:05- Kutil Tim VII (20)
14:35- Můj přítel Monk IV (5)
15:35- Rosamunde Pilcher
17:40- Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory
Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty
domů (64)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Castle
na zabití II (7)
23:25- Anatomie lži I (3)
00:25- Nedokonalé
zločiny III (15)
01:35- Volejte
Věštce
03:40- Nedokonalé
zločiny III (15)

05.00 - Osudná nepozornost
06.00 - ...a tuhle znáte?
06.25 - Domácí lékař
aneb Nic není
jen tak
06.40 - Lapidárium
07.00 - Panorama
08.00 - Codex Gigas - Ďáblova
bible
08.50 - Soukromá muzea
09.00 - Československý filmový
týdeník 1958
09.15 - Kultura
s Dvojkou
09.30 - Osobnost na Dvojce
09.35 - Ochránce
10.05 - Prado
11.00 - Alžbetin dvor (1/6)
12.20 - Waldes a návrat
Františka Kupky
12.40 - Kam zmizel ten starý
song
13.25 - Heydrich - konečné
řešení (1/43)
13.50 - Deset století
architektury
14.10 - Za generací Národního
divadla s
14.30 - Živě se Šárkou
Volemanovou L W
14.34 - To nejlepší z klasiky
15.25 - Curriculum vitae
16.10 - Goya W
16.55 - Kamera na cestách:
Objevování
17.50 - Poklady světa
18.00 - Mérida
18.20 - Haló, haló! (81/85)
18.50 - Kultura s Dvojkou
19.10 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.20 - Osobnost na Dvojce
19.30 - Pavel Blatný a milenka
hudba
20.00 - Hotel mezi dvěma světy
21.45 - Osobnost na Dvojce
21.50 - Divadlo žije!
22.20 - Terra musica
22.50 - Dokumentární klub:
Disco a atomová
00.10 - Latin Music USA (3/4)
01.05 - Radiorock: Mandrage a
Libor Mikeš
01.35 - Ta naše povaha česká
02.00 - Prolínání světů
02.30 - Epilog
03.00 - Ladí neladí
03.55 - Kavárnička dříve
narozených
04.50 - Vzduch
je naše moře

ČTVRTEK 8. 9.

05.45 - Setkávání
05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Autíčka (9/26)
09.30 - Okouzlení I (8/20)
10.30 - McLeodovy dcery III
(4/30)
11.10 - Všechnopárty
12.00 - Polední události
12.20 - BBV, Předpověď počasí
(Praha),
12.30 - Sama doma - ZJ 14.05 - Šípková
Růženka (6/10)
15.00 - PLANETA YÓ
16.00 - Kouzelná školka
16.30 - Včelka Mája (4/104)
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných
deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Kolo plné hvězd
21.00 - Výletníci
21.25 - Máte slovo s M.
Jílkovou L
22.15 - The Pacific, film o
seriálu
22.40 - Profesionálové (17/57)
23.30 - Přežít!
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance
00.25 - O četnících
a humoreskách
01.20 - Dobré ráno
s Jedničkou
03.45 - AZ-kvíz
04.10 - Výletníci
04.35 - Velké
sedlo (9/9)

Mariana

PÁTEK 9. 9.

05.25 - Dovolená
05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Autíčka (10/26)
09.30 - Okouzlení I (9/20)
10.25 - McLeodovy
dcery III (5/30)
11.10 - Pokondr live
12.00 - Polední události
12.20 - Zprávy
z regionu
12.30 - Sama doma
14.05 - Šípková Růženka
(7/10)
15.00 - PLANETA YÓ
16.00 - Kouzelná
školka
16.30 - Malá farma
17.00 - Fenomén
17.30 - Hoby naší doby
18.00 - Události
v regionech
18.25 - Garfieldova show
(45/52)
18.40 - České
pexeso (2/14)
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 (1/26)
05.05 - Kam zmizel ten sta
starý song 21.00 - 13. komnata
Jakuba Vágnera
05.45 - C. Debussy: Snění
21.30 - Všechnopárty
05.50 - Chvilka hudby
22.15 - Losování
06.00 - Mezní situace
Euromiliony
06.40 - Rajské zahrady
22.25 - Komisař
07.00 - Panorama
Moulin
07.55 - Rekultivace
23.55 - Město žen II (1/22)
08.15 - Vápník a my
09.00 - Československý filmový 00.15 - Film o seriálu Vyprávěj
00.30 - Losování Šťastných
týdeník 1958
deset
a Šance
00.35 - Co nám dělá
dokonalá těla? (1/39)
01.00 - Dobré ráno
s Jedničkou
03.25 - Fenomén
03.50 - Vdova
04.25 - Sama
doma

06:05- Zpravodajství
TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- M*A*S*H (164)
09:10- Prostřeno!
10:05- To je vražda, napsala
XI (16)
11:05- Diagnóza vražda VIII (7)
12:05- Policie Hamburk II (9)
13:05- Odpadlík I (4)
14:05- Kutil Tim VII (21)
14:35- Můj přítel Monk IV (6)
15:35- Rosamunde Pilcher
17:40- Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- TOP STAR:
Ladislav Frej
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Hawaii 5-0 (3)
23:25- Nikdo není dokonalý
00:40- Francouzská spojka II
02:50- Volejte Věštce
04:35- Šéf na grilu

Klidné a spokojené chvíle
u televizní obrazovky vám přeje

09.15 - Kultura s Dvojkou
09.30 - Osobnost na Dvojce
09.35 - Inventura Febia:
Venkovští kantoři
10.10 - Na plovárně s Ladis05:59 Snídaně s Novou
lavem Smoljakem
09:05 Ženatý se
10.35 - Jak měníme školu
závazky (129)
11.35 - Vězněm na čerstvém
09:35 Pan Žárlivý
vzduchu
11:50 Tescoma s chutí
12.30 - ...a tuhle znáte?
12:00 Polední Televizní
13.05 - Milionářská bydlení:
noviny
Los Angeles
12:35 Walker
14.10 - Kde bydlely princezny
Texas Ranger VII (15) 14.30 - Živě se Z. Burešovou
13:45 Smallville VIII (12)
14.31 - Rodina a já
14:40 Gilmorova
14.50 - Teleapatyka
děvčata V (9)
15.00 - Diagnóza
15.15 - Báječný svět k nepřežití
15:40 Dva a půl chlapa
15.45 - Nejlepší česká škola
16:05 Zákon a pořádek:
16.20 - Rodinné křižovatky
Zločinné
16.50 - City Folk 2011 - Praha
úmysly VII (18)
17.20 - Dotek tmy
17:00 Odpolední
17.50 - Ushuaia (9/26)
Televizní noviny
18.20 - Haló, haló! (82/85)
17:30 Odložené
18.50 - Kultura s Dvojkou
případy VI (8)
19.10 - Zprávy v českém
18:30 Ulice (2029)
znakovém jazyce
19:30 Televizní noviny
19.20 - Osobnost na Dvojce
20:00 Ordinace v růžové
19.30 - Království divočiny:
zahradě 2 (280)
Světoběžníci
21:30 Kriminálka Miami VIII
20.00 - Dvořákova Praha
(10)
22:25 Noční Televizní noviny 21.55 - Osobnost na Dvojce
22.00 - Ta naše povaha česká
23:05 Exploze
00:40 Zákon a pořádek: Útvar 22.30 - Artmix
23.25 - Krásný ztráty
pro zvláštní oběti VIII
00.05 - Na moll
(14)
00.30 - Stalingrad
01:25 Novashopping
02:00 Walker Texas Ranger 02.45 - Latin Music USA (3/4)
03.40 - Divadlo žije!
VII
04.10 - Kavárnička dříve naroz.
03:10 DO-RE-MI
04.50 - Dostaveníčko ve
04:00 Stefanie VII (36, 37)
Vranově nad Dyjí
05:35 Novashopping

05:59 S
Snídaně
s Novou
09:05 Ženatý
se závazky (130)
09:35 Záhadná
smrt
11:25 Co mám
na tobě ráda IV (10)
11:50 Tescoma s chutí
12:00 Polední
Televizní
noviny
12:35 Walker
Texas
Ranger VII (16)
13:40 Smallville VIII (13)
14:40 Gilmorova
děvčata V (10)
15:40 Dva
a půl chlapa
16:05 Zákon a pořádek:
Zločinné
úmysly VII (19)
17:00 Odpolední
Televizní noviny
17:30 Odložené
případy VI (9)
18:30 Ulice (2030)
19:30 Televizní
noviny
20:00 Harry Potter
a Ohnivý pohár
23:05 Resident Evil:
Zánik
00:55 Expozitura (1)
02:20 Novashopping
03:35 Rady ptáka
Loskutáka
04:10 Stefanie VII (38, 39)
05:45 Novashopping

Daniela

SOBOTA 10. 9.

06.00 - Malý televizní kabaret
06.25 - Franklin (8/52)
06.50 - Willy Fog na cestě za
07.15 - Princezna na hrášku
08.45 - Kostičky
08.55 - Moudronos
09.15 - Hra na zelenou
09.35 - Zprávičky
09.55 - Bludiště
10.25 - Král džungle
12.00 - Z metropole (Praha),
12.30 - Auto Moto Styl
13.00 - Báječná Angelika
14.45 - Půjčka
15.35 - Příběhy starožitností
aneb Víte co
16.40 - Devatero řemesel
17.00 - Kluci v akci
17.30 - Taxík
18.00 - Bratři a sestry (1/23)
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných
deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body,
vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Trumfy
Miroslava
Donutila
21.00 - Bakaláři 1998
22.00 - Můj soused zabiják 2
05.30 - Náš venkov
23.35 - Losování Šťastných
05.50 - Divnopis
deset a Šance
06.00 - Hledám práci
23.40 - S nasazením
06.30 - Babylon
života
07.00 - Panorama
01.45 - Posledních
08.00 - Ta naše
povaha česká
24 hodin: Gianni
08.30 - Rajské zahrady
02.35 - The Pacific,
08.50 - Počesku
film o seriálu
09.00 - Československý filmový
03.00 - Pokondr live
týdeník 1958
03.45 - Na cestě
09.15 - Kultura s Dvojkou
09.30 - Osobnost na Dvojce
po Brooklynu
09.35 - Dotek tmy
04.15 - Vdovcovy
10.05 - City Folk 2011 - Praha
intimní večery
10.35 - Tom Cruise
11.20 - Ushuaia (9/26)
11.45 - Barvy života
12.40 - Otevření
nevykradené
hrobky
13.35 - Folklorní magazín
06:10 Pirátova
rodinka
Pi á
di k ((29))
14.00 - Dobrodružství
vědy a techniky
06:35 Bolek a Lolek (40,41)
14.30 - Živě s Petrem
07:00 Senzační Spiderman
Horkým
07:30 Tom a Jerry (7)
14.35 - Putování starými
07:55 Spongebob v kalhocestami
15.10 - PORT
tách (55)
15.45 - JÁDRO
08:25 Tučňáci z Mada15.50 - Svět vodní
gaskaru II (17)
divočiny (5/9)
08:55 Hannah
16.20 - Ushuaia (10/26)
Montana (3, 4)
16.55 - Proč vyhynula
velká australská
09:55 Rady ptáka
Cestování
Loskutáka
s Dvojkou
11:00 Koření
17.50 - Návraty k divočině
12:00 Volejte
18.20 - Haló, haló! (83/85)
Novu
18.50 - Kultura s Dvojkou
19.10 - Zprávy v českém
12:35 Plavecký
znakovém jazyce
mariáš
19.20 - Osobnost na Dvojce
14:00 Pojišťovna
19.30 - Vzkaz Miroslava
štěstí (20)
Vernera
19.45 - Za generací Národního 15:15 Mr. Bean
divadla s
15:50 Spider-Man 2
20.00 - Zázračná planeta:
18:15 Hospoda (23, 24)
Poušť Namib 19:30 Televizní
20.50 - Osobnost na Dvojce
noviny
20.55 - Zapni a jeď
21.55 - Valčík s Bašírem
20:00 Záměna
23.25 - Mladí v partě (8/12)
22:05 Stíny
Film point
minulosti
00.05 - Zombie Movie
00:00 Hostel
00.50 - Radiorock: Airfare a
01:40 Novashopping
David Popov
01.20 - Disco a atomová válka 02:15 Perníkový
02.35 - Krásný ztráty
táta II (3)
03.15 - Deset století
03:00 Volejte
architektury
Novu
03.30 - Ladí neladí
04:05 Stefanie VII (40)
04.25 - Kavárnička
dříve narozených
04:50 Novashopping
06:05- Zpravodajství TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty
s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- M*A*S*H (165)
09:10- Prostřeno!
10:05- To je vražda,
napsala XI (17)
11:05- Diagnóza vražda VIII (8)
12:05- Policie
Hamburk II (10)
13:05- Odpadlík I (5)
14:05- Kutil Tim VII (22)
14:35- Můj přítel Monk IV (7)
15:35- Rosamunde Pilcher
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory
Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Schimanski: Samovazba
22:10- Show
Jana Krause
23:15- Drž hubu!
01:10- Falešná hra
03:10- Volejte
olejte Věštce

Irma

06:10- Zpravodajství TV Prima
07:20- Beyblade
Metal Fusion (3)
07:45- Tutenstein I (3)
08:15- M*A*S*H (165)
08:50- Autosalon
09:55- Top Gear 2011 (2)
11:05- M*A*S*H (166)
11:40- ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT
13:45- Stůj, nebo maminka
vystřelí!
15:45- Columbo
17:25- Vrabci v hrsti
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Smrtonosná past 2
22:45- 60 sekund
01:10- Úsvit mrtvých
03:00- Volejte Věštce
04:45- Receptář prima
nápadů

NEDĚLE 11. 9.

05.00 - Zahrada pod lupou
05.20 - Etiketa
05.30 - Kluci v akci
06.00 - Zajímavosti z regionů
06.25 - Tancuj, tancuj (20/26)
06.40 - Finley požární
autíčko (11/39)
07.00 - Taylor má trable (7/26)
07.30 - Studio Kamarád
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Cirkus Humberto (1/12)
12.00 - Otázky Václava
Moravce L
13.00 - Sváteční slovo ...
13.05 - POHÁDKA NA PŘÁNÍ
14.05 - Svět ČT
14.25 - Film o filmu
Saxana - veletrh
14.30 - Král Králů
16.15 - Hercule Poirot
17.15 - Pošta pro tebe Návraty
18.10 - Do moře míst (1/13)
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset a
Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
05.05 - Klíč
íč
19.50 - Předpověď počasí
05.30 - Ta naše povaha
19.55 - Sportka a Šance
česká
20.00 - Čapkovy kapsy
06.00 - Dva dny, které otřásly 20.30 - Čapkovy kapsy
světem
20.55 - Čapkovy kapsy
06.45 - Pohlednice z města 21.20 - 168 hodin
Essaouira
21.55 - V HLAVNÍ ROLI
07.00 - Panorama
ZLOČIN: Hadí pohledy
08.00 - Zapni a jeď
23.15 - Losování Sportky a
08.55 - Kultura s Dvojkou
Šance
09.10 - Náš venkov
23.20 - Taxík
09.30 - Folklorika
23.45 - Losování Šťastných
deset a Šance
10.00 - Za vesnickými
23.55 - Šifra Karla Velikého
muzikanty
01.55 - Trumfy Miroslava
10.30 - Návraty k divočině
Donutila
11.00 - Československý
02.45 - Všechnopárty
filmový týdeník
03.30 - Příběhy starožitností
1961(849/2379)
aneb Víte co
11.15 - Být v obraze
04.30 - Kalendárium
11.45 - Game Page
MM - dvojitá dávka muziky 04.45 - Pošta pro tebe
- Návraty
12.10 - Medúza
05.40 - Strašidla
12.50 - Musicblok
13.15 - PORT
13.50 - Skály, sny a vzpomínky
14.10 - Zázračná planeta:
Poušť Namib á
di k ((30))
05:15 Pi
Pirátova
rodinka
15.00 - Budoucnost vody
05:40 Bolek a Lolek (42)
(1/3)
05:55 Batman vítězí IV (5)
16.00 - Sbohem, město C
06:20 Avengers: Nejmocnější
17.45 - Kultura.cz
hrdinové světa (23)
06:50 Spongebob
18.15 - O češtině
v kalhotách (56)
18.30 - Vínečko
07:20 Odvážný Crusoe (13)
19.00 - Terra musica
08:05 Babicovy dobroty
19.30 - Ze závislosti do
08:50 Koření
nezávislosti
20.00 - Mýty a fakta historie: 09:45 Špatné zprávy pro
Medvědy
Buddha (1/2)
12:00 Stav ztroskotání
20.50 - Ozvěny Dvořákovy
13:30 Velká cena Itálie
Prahy 2011
16:00 11. září
21.00 - Lanďák
Když spadly věže
22.00 - proStory
17:00 Odpolední Televizní
22.30 - Komediograf
noviny
23.00 - Mimo rámec
17:30 Babicovy dobroty
23.15 - Anténa
18:15 Rady ptáka Loskutáka
00.50 - Abbey Road: Live II 19:30 Televizní noviny
(3/12)
20:00 Soukromé pasti
01.40 - Mladí v partě (8/12)
(Premiéra)
02.15 - Medúza
21:30 Střepiny
02.55 - Musicblok
21:50 Mr. & Mrs. Smith
03.25 - Ladí neladí
00:20 Tudorovci (10)
04.20 - Ilustrované fejetony 01:20 Svatba podle Margot
02:45 Novashopping
Ludvíka
04:00 Stefanie VII (41, 42)
04.30 - Kavárnička dříve
05:35 Novashopping
narozených

Denisa

06:00- Zpravodajství TV Prima
06:50- Beyblade Metal Fusion (4)
07:20- Tutenstein I (4)
07:50- Tajemství 2. světové
války (1)
09:00- Svět 2011
09:30- Zločiny v zahradách III (1)
11:00- Partie
11:55- Receptář prima nápadů
13:10- Království za kytaru
15:05- Vraždy v Midsomeru VIII
17:10- Nové hnízdo
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT
22:05- Let číslo 93
00:25- Myšlenky zločince I (17)
01:20- Volejte Věštce
03:05- Zločiny v zahradách III (1)
04:15- Tajemství 2. světové
válkyy ((1))

05.15 - Kde
kulturnost?
de se rodí kultur
05.25 - Chcete je?
05.30 - Uchem jehly
06.00 - Cesty víry: Dlouhá cesta
do Tibetu
06.20 - Krásy evropského
pobřeží: V rytmu
06.30 - Cestománie
07.00 - Panorama
08.00 - Barvy života
08.55 - Hledání ztraceného
času
09.15 - Po českých
a moravských galeriích
09.30 - Bohoslužba pro
mládež L
10.30 - Goya
11.10 - Chcete mě?
11.25 - Máte mě!
11.45 - Přidej se
11.55 - Nedej se
12.15 - Babylon
12.45 - Křesťanský magazín
13.15 - Úsměvy Františka
Filipovského
13.55 - Knižní svět
14.20 - Poklady světa
14.35 - Mérida
14.50 - Vesnicopis
15.10 - Království divočiny:
Přízrak z
15.45 - Kamera na cestách:
Objevování
16.40 - Cesty víry: Madrid metropole
17.05 - Uchem jehly
17.35 - Kultura.cz
18.05 - Vzkaz Františka
Václava Lobkowicze
18.20 - Biblické příběhy
20.00 - Heydrich - konečné
řešení (2/43)
20.30 - Konspirační teorie
o 11. září 2001
21.30 - Na plovárně s Perem
Gesslem
21.55 - Ten kluk
23.40 - Mistr a Markétka (7/10)
00.30 - Artmix
01.25 - Elizabeth Taylorová
zblízka
02.30 - Game Page
03.00 - Ladí neladí
03.55 - Ilustrované fejetony
Ludvíka
04.00 - Kavárnička dříve
narozených
04.50 - Dva (nejen) na divadlo
05.00 - Babylon
05.30 - Příběhy předmětů
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05.20 - Sousedé
05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Autíčka (8/26)
09.30 - Okouzlení I (7/20)
10.25 - McLeodovy
dcery III (3/30)
11.10 - Než se zvedne
opona
12.00 - Polední
události
12.20 - Zprávy
z regionu
12.30 - Sama doma
14.05 - Šípková
Růženka (5/10)
15.00 - PLANETA YÓ
16.00 - Kouzelná
školka
16.30 - Včelka Mája (3/104)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Zahrada
pod lupou
18.00 - Události
v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky,
body, vteřiny
19.50 - Předpověď
počasí
19.55 - Sportka
a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Příběhy slavných Ladislav
21.55 - Nejistá sezóna
23.30 - Losování Sportky a
Šance
23.35 - Josefina čb
00.40 - Losování
Šťastných deset
05.15 - Příště u Vá
Vás z LLoun
a Šance milion
00.45 - Doktor
06.00 - Velká smůla
Martin (1/23)
06.35 - Profese zahradník
01.35 - Dobré ráno
- šlechtitel
s Jedničkou
07.00 - Panorama
04.00 - AZ-kvíz
08.00 - Přežijeme na naší
04.25 - Bydlení
planetě? (8/8)
je hra
09.00 - Československý filmový 04.50 - Šaráda
týdeník 1958
09.15 - Kultura s Dvojkou
09.30 - Osobnost na Dvojce
09.35 - Bitva proti proudu
10.35 - Počesku
10.50 - Lekce řízení
05:59 Snídaně
12.30 - Příště u Vás z Doks
s Novou
09:05 Ženatý
13.10 - Náš venkov
se závazky (128)
13.30 - Kvarteto
09:35 Pomsta ženy
14.00 - Hledám práci
středního věku
Televizní akademie 11:25 Co mám
Evropa a svět L
na tobě ráda IV (9)
14.30 - Živě s Janem
11:50 Tescoma
Kovaříkem
s chutí
12:00 Polední
14.33 - Na hranici tradic
Televizní noviny
15.00 - Zapomenuté výpravy
12:35 Walker
15.30 - Evropa a já
Texas
Ranger VII (14)
15.50 - Vězněm na čerstvém
13:40 Smallville VIII (11)
vzduchu
14:40 Gilmorova
16.50 - Klíč
děvčata V (8)
17.20 - Ochránce
15:40 Dva a půl chlapa
16:05 Zákon a pořádek:
17.50 - Cestománie
Zločinné úmysly VII
18.20 - Haló, haló! (80/85)
(17)
18.50 - Kultura s Dvojkou
17:00
Odpolední
19.10 - Zprávy v českém
Televizní noviny
znakovém jazyce
17:30 Odložené
19.20 - Osobnost na Dvojce
případy VI (7)
19.30 - Poslední žáci Janáčkovi 18:30 Ulice (2028)
19:30 Televizní noviny
20.00 - Stalingrad
20:00 Expozitura (1)
22.15 - Osobnost na Dvojce
21:45 112
22.20 - Inventura Febia
22:25 Noční
22.55 - Ze závislosti do
Televizní noviny
nezávislosti
22:55 Monstrum
23.20 - * Q Noční filmový klub 00:40 Zákon
23.50 - Zima kúzelníkov
a pořádek:
Útvar pro zvláštní
01.10 - Ještě jsem tady
oběti VIII (13)
01.40 - Suchá Hora
01:25
Novashopping
02.40 - Hledám práci
02:00
Walker
03.05 - Ladí neladí
Texas Ranger VII
04.00 - Ilustrované fejetony
03:10 DO-RE-MI
04.10 - Kavárnička dříve
04:00 Stefanie VII (34, 35)
narozených
05:35 Novashopping
06:05- Zpravodajství TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory
Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- M*A*S*H (162)
09:10- Prostřeno!
10:05- To je vražda,
napsala XI (14)
11:05- Diagnóza vražda VIII (5)
12:05- Policie Hamburk II (7)
13:05- Odpadlík I (2)
14:05- Kutil Tim VII (19)
14:35- Můj přítel Monk IV (4)
15:35- Rosamunde Pilcher
17:40- Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Nikdo není dokonalý
21:20- Soukromá
dramata
22:15- Sběratelé kostí IV (19)
23:15- Myšlenky
zločince V (1)
00:15- Nedokonalé
zločiny III (14)
01:25- Volejte Věštce
03:25- Nedokonalé
zločiny III (14)
vět 2011
04:25- Svět

Regína

5. září 2011

05.00 - Bakaláři 1997
05.59 - Dobré ráno s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Autíčka (7/26)
09.30 - Okouzlení I (6/20)
10.25 - McLeodovy dcery III
(2/30)
11.10 - Reportéři ČT
11.50 - Setkávání
12.00 - Polední události
12.20 - Zprávy z regionu
12.30 - Sama doma
14.05 - Šípková Růženka
(4/10)
15.00 - PLANETA YÓ
16.00 - Kouzelná školka
16.30 - Včelka Mája (2/104)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Hodinový manžel
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Malý pitaval z velkého
města
21.00 - Na cestě po Brooklynu
21.35 - Pokondr live
22.20 - POLOŠERO - ŠIKANA
22.50 - Kriminálka Paříž (36/62)
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Případ žárlivého muže
00.55 - Startování za tepla
06.00 - Padající hhvězda
ě da
01.15 - Auto Moto Revue
Antonína Mrkose
01.40 - Dobré ráno
06.30 - Heydrich - konečné
s Jedničkou
řešení (1/43)
04.05 - AZ-kvíz
07.00 - Panorama
04.30 - Zajímavosti
08.00 - Kamera na cestách:
Objevování
z regionů
09.00 - Československý filmový 04.55 - Výletníci
týdeník 1958
09.10 - Diagnóza
09.30 - Osobnost na Dvojce
09.35 - Osudná nepozornost
10.30 - Co tomu říkáte, pane
Werich?
10.40 - Škola základ života
05:35 Novashopping
11.10 - Má Malá Skála
05:59 Snídaně
11.35 - Proč si mláďata hrají?
s Novou
12.25 - Dostaveníčko ve
09:05 Ženatý
Vranově nad Dyjí
se závazky (127)
13.10 - Klíč
09:35 Králové
13.35 - Vzduch je naše moře
ostrova Mykonos
13.50 - Hledání ztraceného času
14.15 - Keramika Idy Vacu11:50 Tescoma
lkové
s chutí
14.30 - Živě s Václavem
12:00 Polední
Žmolíkem L
Televizní noviny
14.35 - Historické minipříběhy a
12:35 Walker
kuriozity
Texas Ranger VII (13)
14.55 - Příběhy předmětů
13:40 Smallville VIII (10)
15.35 - Vášeň sběratelská
16.00 - Codex Gigas - Ďáblova 14:40 Gilmorova
bible
děvčata V (7)
16.55 - Apokalypsa: 2. světová 15:40 Dva a půl chlapa
válka (6/6)
16:05 Zákon
17.55 - Příběhy domů
a pořádek: Zločinné
18.20 - Haló, haló! (79/85)
úmysly VII (16)
18.50 - Kultura s Dvojkou
17:00 Odpolední Televizní
19.10 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
noviny
19.20 - Osobnost na Dvojce
17:30 Odložené případy VI
19.30 - Počesku
(6)
19.40 - Náš venkov
18:30 Ulice (2027)
20.00 - Dva dny, které otřásly
19:30 Televizní noviny
světem
20:00 Ordinace
20.50 - Pevnosti: Bouda
v růžové zahradě 2
21.10 - Osobnost na Dvojce
21.20 - Historie.cs
(279)
22.15 - Princezny
21:30 Víkend
00.05 - Abbey Road: Live II (2/12) 22:25 Noční
00.55 - Já vás chápu, pane
Televizní noviny
prezidente
23:05 Americká panna
01.25 - Youssou N´Dour a
00:45 Zákon a pořádek:
přátelé (2/2)
Útvar pro zvláštní
02.15 - Ostrovy zapomenutého
klidu
oběti VIII (12)
02.45 - Po stopách
01:35 Novashopping
03.00 - Ladí neladí
02:10 Walker
03.55 - Ilustrované fejetony
Texas Ranger VII
Ludvíka
03:10 DO-RE-MI
04.05 - Kavárnička dříve
04:00 Stefanie VII (32, 33)
narozených
04.55 - Kde bydlely princezny 05:35 Novashopping
06:05- Zpravodajství TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- M*A*S*H (161)
09:10- Prostřeno!
10:05- To je vražda, napsala
XI (13)
11:05- Diagnóza vražda VIII (4)
12:05- Policie Hamburk II (6)
13:05- Odpadlík I (1)
14:05- Kutil Tim VII (18)
14:35- Můj přítel Monk IV (3)
15:35- Rosamunde Pilcher
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory
Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy
TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů
21:20- Rodinka (1)
22:05- Partička
22:40- Anatomie lži II (18)
23:40- Sběratelé
kostí IV (3)
00:40- Nedokonalé
zločiny III (13)
01:45- Volejte
Věštce

Boleslav

TV program

05:59 S
Snídaně
íd ě
s Novou
09:05 Ženatý
se závazky (126)
09:35 Past v dole
11:25 Co mám
na tobě ráda IV (8)
11:50 Tescoma s chutí
12:00 Polední
Televizní noviny
12:35 Walker
Texas Ranger VII (12)
13:45 Smallville VIII (9)
14:40 Gilmorova
děvčata V (6)
15:40 Dva a půl chlapa
16:05 Zákon a pořádek:
Zločinné
úmysly VII (15)
17:00 Odpolední
Televizní
noviny
17:30 Odložené
případy VI (5)
18:30 Ulice (2026)
19:30 Televizní
noviny
20:00 Comeback
20:40 Okresní
přebor (1)
21:20 Dr. House VII (1)
(Premiéra)
22:15 Noční
Televizní noviny
22:45 Zákon
a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti IX (3)
23:40 Patty Hewes:
Nebezpečná
advokátka (8)
00:25 Žhavé
kočky (7, 8)
01:20 Novashopping
02:00 Poker Star

ÚTERÝ 6. 9.

V NOVÉM

05.59 - Dobré ráno s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Autíčka (6/26)
09.30 - Okouzlení I (5/20)
10.25 - McLeodovy dcery III
(1/30)
11.10 - Sousedé
11.50 - České maličkosti
12.00 - Polední události
12.20 - Zprávy z regionu
12.30 - Sama
doma
14.05 - Šípková Růženka
(3/10)
15.00 - PLANETA YÓ
16.00 - Kouzelná školka
16.30 - Včelka Mája (1/104)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kuchařská
pohotovost
18.00 - Události
v regionech
18.25 - Černé
ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných
deset
a Šance
milion
19.00 - Události
19.35 - Branky,
body,
vteřiny
19.50 - Předpověď
počasí
20.00 - Četnické
humoresky
(25/39)
21.30 - Reportéři ČT
22.15 - Přežít!
23.05 - Na stopě
23.35 - Losování
Šťastných
deset
a Šance
milion
23.40 - Místo
činu
01.10 - Na cestě po
Znojemsku
01.40 - Dobré ráno
s Jedničkou
04.05 - AZ-kvíz
04.30 - Zprávy
z regionu
g

Boris
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Exkluzivní rozhovor s ředitelkou Střední, základní a mateřské školy JISTOTA o.p.s.

„STÁLA JSEM U ZRODU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ I SPECIÁLNÍ ŠKOLY. A JSEM NA TO PYŠNÁ!“
Z jižních Č
Čech do Prostějova aneb jak přišla PhDr. Marie Turková pomáhat handicapovaným dětem..
Prostějov - Asi všichni si to umíme představit. Těšíme se na své dítě,
plánujeme život sobě i jemu. Najednou zasáhne osud či náhoda a život
celé rodiny je navždy změněn! Narození postiženého dítěte bývá považováno za jednu z nejvíce traumatizujících událostí, které můžou člověka
v průběhu jeho života potkat...
Rodiče dítěte, jež se narodilo s postižením, v sobě musí okamžitě nalézt
obrovskou sílu, musí být oporou nejen samotné ratolesti, celé rodině, ale
také často čelit svému ne vždy přívětivému okolí. Paní doktorka Marie
Turková pomáhá dětem i jejich rodičům už pěknou řádku let žít a díky jejímu nezměrnému úsilí jim mnohdy dovolí alespoň na chvíli zapomenout
na svůj handicap. „Učím je radosti ze života,“ říká v exkluzivním interview
energická žena. A jak se Večerník mohl na vlastní oči přesvědčit, i přes
nepřízeň osudu, který byl k dětem často až příliš tvrdý, se jí to daří...
Petra Raškovská
Jaké byly počátky
vzniku Střední školy, základní školy a
mateřské školy JISTOTA,
o.p.s. v Prostějově?
„Rodiče dětí s různými vrozenými vadami neměli po dlouhou
dobu žádnou možnost svým
dětem zajistit vzdělání. Děti tak
byly odkázané na ústavy, ponejvíc školy a internáty mimo domov. Mnohdy byla tato zařízení
tak vzdálená, že jezdily domů
pouze na víkend. Žádnou výjimkou pak nebyl ani pouhý prázdninový pobyt ve svém domově.
Vím, o čem mluvím. V letech
1978 až 1985 jsem jako ředitelka
Okresní pedagogicko-psychologické poradny měla umisťování
handicapovaných dětí z našeho
okresu na starosti. Nebylo jednoduché umístit prostějovské děti
například do Týna nad Vltavou,
kde byla škola pro nemluvící a
neslyšící... Neustále jsem tudíž
usilovala o vznik chráněné dílny,
kterou se nakonec podařilo založit v Rejskové ulici s VDI Cíl,
zřízení dyslektických a vyrovnávacích tříd a elokované třídy pomocné školy v Prostějově. Přišla
jsem tak do kontaktu s mnohými
INZERCE

dalších přívrženců tohoto pro- ze za přechodné. Současně se
kdo je PhDr. marie turková?
jektu, kteří byli po celou dobu totiž dostavovala budova v
naší oporou. Podařilo se založit ulici I. Olbrachta, kde byla i
Pochází z jižních Čech, naroobčanské sdružení na pomoc možnost navýšení počtu žáků.
dila se 17. ledna 1951 v Táboře.
dětem s více vadami, samotný Následně tak vznikla škola
Do svých pětadvaceti let žila v
vznik školy se pak datuje k 1. pro šestatřicet žáků. Velmi
Sudoměřicích u Bechyně, aby
září 1993. Současně od tohoto brzy se však ukázalo, že záse v roce 1975 provdala do
roku působím jako ředitelka jem rodičů o umístění dětí do
Prostějova, kde již více než třicet
školy. Stála jsem tudíž jak u této školy je ještě mnohem
let usiluje o vzdělání handicapozrodu občanského sdružení, větší. Proto jsme požádali o
vaných dětí. Má za sebou velmi
tak i speciální školy a jsem na pomoc město Prostějov, ktey
úspěšnou kariéru, kterou celou
ré nám opakovaně pronajalo
to ppyšná!“
Vaše škola nepůsobí prostory Mateřské školy Sme- věnovala práci ve školství. Původním povoláním byla vychovav Tetíně od svého tanova. V roce 1999 nám pak telka školní družiny, následovaly pozice ředitelky Domu dětí a
vzniku, můžete zre- město nabídlo budovu bývalé mládeže, zástupkyně ředitelkyně na ZDŠ, ředitelky Okresní pedakapitulovat, jak došlo k dal- LDN v Tetíně a dnes jsme gogicko-psychologické poradny a školní inspektorky. Stála také u
ším proměnám?
společně se sdružením Lipka zrodu školy pro děti s více vadami, kterou město Prostějov léta po„První škola vznikla v budově jejím vlastníkem. Vzájemně strádalo. V roce 2009 získala ocenění ministra školství, mládeže a
mateřské školy ve Smetanově se doplňujeme a společně tak tělovýchovy. Byla jí také udělena Medaile MŠMT ČR I. stupně za
rodiči postižených dětí a často mohli v nesnadných počátcích. ulici, kapacita byla sedmnáct pomáháme našim školákům i „Významný a dlouhodobý přínos pro rozvoj speciálního školství
ve městě Prostějov“.
jsme myšlenku o vzniku spe- Ať už jsou to manželé Vejvodo- žáků. Prostory byly malé, jejich rodičům.“
p
umístění jsme považovali pouVzdělání: Střední pedagogická škola Prachatice 1970; Filozociální školy zvažovali. Od září vi,, Kubalčíkovi,, Medkovi,, paní
fická fakulta UK Praha obor pedagogika-psychologie 1999; FF
roku 1990 jsem působila ve Čekalová či mnoho a mnoho
žáky
„Cílem školy je připravit
UK Praha rigorozní zkouška 1983; Pedagogická fakulta UP Olopro samostatný a soběstačný
mouc obor speciální pedagogika 1993.
život. Naučit je nezávislosti
„V práci trávím spoustu času, ale čas
na svém okolí, připravit pro
jít každý z nás.
na odpočinek si musí najít
zabezpečeny na základní škole Našim velkým cílem nyní je
studium na středních školách.
vníky a s nimi
Mám dobré spolupracovníky
komplexní služby jako léčeb- tento pprojekt s obcí dokončit.“
velmi
i
jí
nacháze
Děti u nás
jde práce pěkně od ruky.. Bez dobrého
Usnadňujete
život
né rehabilitace, fyzioterapie a
důležité doprovodné služby“
terý se mohu
kolektivu v práci, na který
nejen dětem, ale i ceklinické logopedie. Samozřejení u rodiny
spolehnout, a pochopení
lým rodinám, což
mostí je poradenská funkce
no nezvládla.“
bych to asi sama všechno
Co vaše škola rodi- školy, která poskytuje poradnu musí být velmi vyčerpávající.
čům a především pro žáky s poruchou autistic- Přece jen velkým úspěchům
MARIE TURKOVÁ, ředitelka a výchovný
ovný poradce
handicapovaným kého spektra, logopedickou předchází tvrdá práce, máte
Střední, základní a mateřské školy JISTOTA,
STOTA, o.p.s.
dětem po
poskytuje?
poradnu, poradnu pro prevenci ještě čas na své zájmy?
„Cílem šškoly je připravit žáky sociálně-patologických jevů, „To víte, že jo.. (úsměv) Jsem
škole v Čechách pod Kosířem,
pro samo
využila jsem svých možností i
samostatný a soběstačný služby školního psychologa a babičkou pěti vnoučat a pro ně
život. N
schopností a s některými rodiči
Naučit je nezávislosti podobně. Vše najdete na na- si čas chci najít vždy. Mám ráda
na svém okolí, připravit pro šich internetových stránkách jižní Čechy, kde mám chalupu
jsme začali vytouženou myšlenku realizovat. Začala jsem se
studium na středních školách. www pvtetin.cz. Od roku 1999 a kam ráda jezdím. Tady mám
n nacházejí i velmi také velmi úzce spolupracuje- zahrádku s chatičkou, ráda se
tedy informovat o možnostech
Děti u nás
založení školy na ministerstvu
důležité ttakzvané doprovodné me s obcí Výšovice na projek- totiž věnuji zahradničení, obslužby Jsou to například tu ´HANDICAP´, kde existuje čas si také vyrazím na kole a
školství, také jsem využila inforslužby.
dopr
mací z již založených škol. Veldoprava
do školy automo- již střední škola, pro níž za- nevyhýbám se ani houbaření,
bil
mi mi pomohla paní docentka
bilem,
speciální terapie jišťuje rehabilitaci NZZ paní které k chalupaření bezesporu
Tichá z dětského centra v Olo- canisterapie, hipo- magistry Prokopové, kde je i patří. V práci opravdu trávím
mouci. Podařilo se.. (úsměv).“
terapie, solná jes- imitace Mrtvého moře, neboli spoustu času, ale čas na odpoSetkala jste se při
kyně, muzikotera- floating, dále malometrážní činek si musí najít každý z nás.
jistě náročné cestě
pie, ve spolupráci bezbariérové byty, krásný spo- Mám dobré spolupracovníky a
s podporou a pos OS LIPKA jsou lečenský sál, knihovna a další. s nimi jde práce pěkně od ruky.
mocí, nebo spíše s nezájmem
Bez dobrého kolektivu v práci,
vybudovat tento typ školy?
na který se mohu spolehnout, a
„Děti mohou jen žít, dospělí musí zápasit!“
„Mohu jmenovat několik úžas- Vzácná žena. Marie Turková je optimistka, vždy usměvavá a milá. I to je jeden
pochopení u rodiny bych to asi
Autor:
Lev
Nikolajevič
Tolstoj
ných lidí, kteří nám velmi po- z klíčů k jejím úspěchům, také proto ji mají děti tak rády... Foto: Petra Raškovská
sama všechno nezvládla.“
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PRVNÍ PORÁŽKA
Divizní 1. FK Prostějov
padl na půdě
Šumperku

BASKETBALISTA DOKOUPIL MÍŘÍ DO OPAVY!
Varianta hostování křídelníka BK Prostějov na severu Moravy se bude řešit tento týden
JAK SE VEČERNÍKU V UPLYNULÉM TÝDNU PODAŘILO EXKLUZIVNĚ ZJISTIT, DOJDE
BĚHEM NEJBLIŽŠÍHO TÝDNE S VELKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ KE ZMĚNĚ V HRÁČSKÉM KÁDRU BASKETBALISTŮ BK PROSTĚJOV. NA ODCHODU DO OPAVY FORMOU
HOSTOVÁNÍ TOTIŽ JE TŘIADVACETILETÝ ODCHOVANEC PETR DOKOUPIL!

Prostějov/son

PROSTĚJOV DO BARÁŽE!

Celá věc ještě není úplně jistá,
ale nejspíš k ní opravdu dojde.
Proč? Dokoupil už v minulé
sezóně nastupoval za Orly
minimálně, v průměru odehrál
necelých deset minut na utkání
a to neodpovídalo jeho představám. „Pokud by to takhle
mělo zůstat dlouhodobě, uvažoval bych o přesunu do jiného, méně ambiciózního klubu,
kde bych dostal větší minutáž.
Zkusit mnohem významnější
roli v týmu a nést velkou odpovědnost mě láká, sám jsem
zvědavý, jak bych to zvládl,“

TÝM TJ SOKOL I
VYHRÁL SKUPINU
DRUHÉ LIGY

ORLI VÍTĚZÍ
BK PROSTĚJOV
VSTOUPIL DO
PŘÍPRAVY
ÚSPĚŠNĚ

uvažoval „Doki“ na jaře v rozhovoru pro Večerník.
V létě došlo k razantní obměně
hráčského kádru i realizačního
týmu úřadujícího vicemistra,
ovšem před nedávným účastníkem Světové letní univerziády se přesto znovu otevřela
podobná perspektiva pouhého
střídajícího plejera s pár minutami na palubovce. Zrovna
Dokoupilův post číslo dvě je
totiž v současném prostějovském mužstvu početně i kvalitativně nabitý, šance na prosazení tím pádem omezené. Do
toho přistála na adrese tohoto
křídelníka nabídka z Opavy,

kde by údajně mohl nastupovat až třicet minut za střetnutí.
„Něco se řeší, ale dokud to
nebude uzavřené, nechci ani
nemůžu nic prozradit nebo
komentovat,“ zůstává Petr Dokoupil před finálními jednáními logicky opatrný.
Podle našich informací by na
sever Moravy každopádně putoval jedině na roční hostování
s tím, že vedení Orlů následně
doplní kádr mužského áčka
pro nadcházející ročník o důstojnou náhradu. Exkluzivní
rozhovor s Petrem Dokoupilem o univerziádě najdete na
straně 28.

Doki“ se loučí!? Jediný odchovanec prostějovského basketbalu
v „A“-týmu BK a univerzitní reprezentant Petr Dokoupil možná vysvlékne úbor Orlů a zamíří na zkušenou jinam... Foto: Jiří Vojzola

Horáková dojela ve světovém klání na horských kolech pátá
„Jsem zklamaná,“ podotkla

Po úspěšném startu na domácím dráhovém mistrovství České republiky v Prostějově
(Večerník se k šampionátu vrátí ještě v příštím vydání - pozn.red.) odcestovala bikerka SKC Jana Horáková do Švýcarska. V tamním městečku Champéry se totiž
uplynulý týden konalo mistrovství světa v horských kolech. A rodačka z Tištína se ani
v tomto odvětví bojů na dvou kolech neztratila, když obsadila skvělou pátou příčku!
Champéry (Švýcarsko)/pk
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Pod „bednou“. Úspěšná bikrosařka Jana
Horáková si nedávno vyzkoušela republikový
šampionát na dráze, aby o pár dnů později vyrazila bojovat na světový šampionát horských
kol. Medaili ovšem ve Švýcarsku nevyválčila...
Foto: Ondřej Šrámek, SKC Pv
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TJ AGROFERT PROSTĚJOV
Starší žactvo prostějovského
tenisového klubu ovládlo národní
šampionát družstev v Rakovníku
a po triumfu ve finále nad Spartou Praha získalo zlaté medaile
a mistrovský titul.
Spokojen může
být boss Miroslav
Černošek, vlastnící
oba oddíly...
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boje na zelených trávnících aneb
Přebor KFS Olomouc – 6. kolo
SOKOL URČICE
FC KRALICE NA HANÉ
NEDĚLE 11. ZÁŘÍ 2011 16.00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

Prioritou prostějovské závodnice jsou starty na bikrosových závodech, ale v rámci přípravy vyrazila
Jana Horáková na disciplínu ve zkratce označovanou jako 4X, kterou přitom v této sezóně zcela
vynechala a v letošním roce si nepřipsala jediný
start. Avšak možnost přivést si medaili ze světového šampionátu nepohrdla a právě tato vidina ji
nakonec ke startu na švýcarské půdě zlákala.
Bohužel už v tréninku bylo jasné, že trať závodu
bude vyhovovat spíše sjezdařům než fourcrosařům a tudíž, že nebude sedět ani technicky dobře
vybavené cyklistce z Prostějova. V kvalifikaci
obsadila Horáková desáté místo, čímž postoupila do hlavního závodu. Z rozjížďky se účastnici
olympijských her v Pekingu 2008 sice podařilo
postoupit, ale v semifinále se nedokázala dostat
před Fionn Griffiths z Velké Británie a Anneke
Beerten z Nizozemí a finále zůstalo nedostižné...
Chuť si alespoň částečně spravila v takzvaném
„malém finále“, v němž zvítězila a obsadila tak
celkové páté místo. „Jsem pochopitelně zklamaná.
V semifinálové jízdě to v první zatáčce vypadalo,
že se mi podaří postoupit, ale nepovedlo se. Potom jsem doufala, že alespoň ve spodní pasáži se
dostanu na postupové místo, ale na této trati jsem
moc sebevědomá nebyla,“ poznamenala přímo ze
Švýcarska Jana Horáková.

I.B třída, skupina A – 6. kolo
SK LIPOVÁ
HANÁ PROSTĚJOV
NEDĚLE 11. ZÁŘÍ 2011 16.00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

REZIGNOVAL

Pivín/jim - Uplynulý víkendu přinesl první trenérskou
výměnu na lavičkách regionálních fotbalových celků.
Otráven výkonem vlastních
svěřenců po nečekaně hladké
porážce 0:3 s Beňovem, která
byla již čtvrtá za pět kol, sáhl
trenér Pivína Jaroslav Svozil
k radikálnímu řešení. Rozhodl
se dobrovolně opustit lavičku,
o čemž vážně uvažoval již po
konci jarní části. Tehdy se ale
nechal ještě přemluvit. „Po
tomto duelu jsem dal výboru
rezignaci a na ní trvám. Toto

nepřekousnu. Jsem smutný a
zklamaný. Vizitka Pivína byla
vždy ve srdíčku a bojovnosti.
To se teď ztrácí. Naši hráči
nechtěli vyhrát, naši hráči
chtěli tančit ve Skalce...,“
hovořil notně rozhořčeně Jaroslav Svozi, dnes již bývalý
kouč pivínských fotbalistů.
O náhradě bude vedení klubu
jednat v nejbližších dnech.
Rozsáhlé fotbalové zpravodajství ze zelených trávníků
najdete tradičně na stranách
22 a 23.

PŘIHLASTE SE NA FUTSAL!
Okresní komise futsalu Prostějov
uspořádá v období listopad 2011-březen 2012

tradiční zimní soutěž ve futsale-salovém fotbale.
Soutěž se bude hrát ve sportovních halách
v Kostelci na Hané, Nezamyslicích na Hané a v Prostějově.
Rádi přivítáme nová mužstva, jak v soutěži dospělých,
tak i ve veteránské kategotrii (nad 35 roků).
Podrobnější informace je možné získat u Františka Kocourka,
předsedy OKF Prostějov, telefon 604 940 603,
e-mail: f.kocourek58@centrum.cz

pešek týdne

bonmot týdne

číslo týdne

TENISTÉ Z PROSTĚJOVA

„NEMŮŽU S TÍM NIC
DĚLAT, TAKŽE SI TO
VYSLECHNU A TÍM
TO KONČÍ...“

Vůbec poprvé odcházeli do kabi-

Obrovský kopec smůly prožili v závěrečném grandslamovém turnaji sezony tenisté z Prostějova. Hned tři z
nich totiž museli své slibně rozehrané
partie vzdát pro zranění! Zápasy nemohli dohrát Berdych se Štěpánkem, Cetkovská k utkání
ani nenastoupila a aby toho
nebylo málo, Šafářová zinkasovala krutý debakl...

KAM ZA F TBALEM

I.A třída, skupina A – 6. kolo
SOKOL KONICE B
FK ŠTERNBERK
NEDĚLE 11. ZÁŘÍ 2011 16.00 HODIN
Fotbalový areál v Konici pod Kučerákem

KOUČ PIVÍNA SVOZIL

I.B třída, skupina A – 6. kolo
SOKOL MOSTKOVICE
FC HUSTOPEČE
NEDĚLE 11. ZÁŘÍ 2011 16.00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

ny se sklopenou hlavou fotbalisté
Staronový hráč prostějovského
hokejového týmu Michal Černý sice přiznal, že nelichotivé
pokřiky z kotle jej mrzí, ale
pitvat se v tom nechce

II. třída OFS Prostějov – 6. kolo
SOKOL DRŽOVICE
SOKOL OLŠANY
SOBOTA 10. ZÁŘÍ 2011 16.00 HODIN
Fotbalový areál v Držovicích

1.FK Prostějov. Divizní novic utrpěl
premiérovou prohru na trávníku
ambiciózního Šumperku, farmy olomoucké Sigmy.

III. třída OFS Prostějov – 6. kolo
HANÁ PROSTĚJOV B
1.SK PROSTĚJOV
SOBOTA 10. ZÁŘÍ 2011 16.00 HODIN
Areál Fotbal Prostějov v ulici E. Valenty

IV. třída OFS PV, skupina A – 6. kolo
SOKOL ČECHY POD KOSÍŘEM
TJ JISKRA BRODEK U KONICE
SOBOTA 10. ZÁŘÍ 2011 16.00 HODIN
Fotbalový areál v Čechách pod Kosířem

V NOVÉM

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherci

Pro volnou chviličku ...

Poznáte,
kdo je na fotografii?

zbrusu nová příležitost:
VYHRAJTE poukaz do FITKLUBu

Děti se vrátily do školních lavic, a dospělí mají
zase o něco více času... Využít jej můžete nappříklad pro bádání nad novou soutěží, která
se v rámci svého již zaběhnuvšího projektu
„V novém“ dostala na stránky PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, kde si získala řadu stálých
a věrných přívrženců. A tak se i v tomto čísle
setkáváte s fotografií známé osobnosti veřejného života, která je graficky mírně „poupravena“. Vaším úkolem je poznat, kdo že se to
na snímku nachází... Ti z vás, kteří budou na
správné vlně, nám mohou své tipy nahlásit do
redakce a v případě, že budete mít štěstí při
losování, máte šanci na výhru! A DNES JIŽ
POČTVRTÉ usilujete o poukaz do salonu
MASÁŽE PROSTĚJOV-ILONA SALAJOVÁ V HODNOTĚ 500 KČ.
V minulém, již jednadvacátém pokračování tohoto originálního klání uspěli ti, kteří v
minulém vydání správně poznali, že se jedná
o Františka Juru. Tvář předsedy 1.SK a trenéra 1.FK Prostějov vám překvapivě až tak moc
zabrat nedala a nakonec se v našem redakčním
osudí sešlo na 114 správných odpovědí.
Z nich se nakonec usmálo štěstí na Petru KVÍZOVOU, Husova 365, Kostelec na
Hané. Výherkyně od nás obdrží zajímavou
prémii v podobě dárkového poukazu, který
jej čeká přímo v redakci.
Ti další mohou zkusit své štěstí opět dnes, kdy
jsme po čase znovu zabrousili ve vodách prostějovské kultury...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dvaadvacátého kola čekáme v redakci do PÁTKU 9. ZÁŘÍ - volejte
582 333 433, pište SMS na 608 960 042, či
e-mail na adresu: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ. Jméno výherce, který od nás
obdrží poukázku pro masérské, rekondiční a regenerační služby Ilony Salajové
v HODNOTĚ 500 KČ, zveřejníme opět v
příštím čísle, tj. v pondělí 12. září.



Správná odpověď z č. 34: na snímku byl dům na nám. Spojenců 16. Vylosovaným výhercem se stává Věra Pírková,
Dolní 16, Prostějov. Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde
v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište
na e-mail: souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte 582 333 433 do 6. září 2011, 15.00 hodin. Jméno
výherce zveřejníme v pondělí 12. září 2011. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex Prostějov,
Wolkerova 37, tel: 582 346 300.

Profitex Prostějov

FIT KLUB JITŘENKA
Šafaříkova 4477/49a
796 01 Prostějov
Kontakt: 776 711 876,
info@fitklubjitrenka.cz

Wolkerova 37,

naproti čerp. st. Shell

Rondony
Pracovní pláště
Pánské a dámské kalhoty
Velký výběr zdravotní obuvi
www.profitexprostejov.cz

SOUTĚŽTE S NÁMI!
dnes už potřetí
pokračuje seriál
s Tanečním klubem
MANGO
Najdete na straně 10

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám
každé pondělí zpříjemní veškeré...

Nabízíme:
FITNESS – zubma, spinning, jump, kalanetika,
bodystyling, břišní tance,
capoeira, afrotance
SAUNA
KAVÁRNA
DĚTSKÝ KOUTEK
POZOR! sleva a bonusy
na zakoupení permanentky
V rámci letošních proměn
projektu „PV Večerník v novém“ vám kromě tradičních
možností zábavy a výhry, jako
je křížovka či hledání objektu
na snímku, nabízíme také stále více populární sudoku. A
jelikož pravidla této hry zcela
jistě všichni znáte, můžete se
zbytečného ostychu pustit do
bádání a usilovat tak o motivační prémii, kterou je i tentokrát DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnotě 500 Kč, avšak
nyní premiérově na služby
FIT KLUBU JITŘENKA,
sídlícího v Šafaříkově ulici v
Prostějově, který nabízí celou škálu zajímavých možností vyžití od cvičení fitness
přes saunu a až po péči o
zdraví a hubnutí!
Zpět k sudoku. Řešení z
tohoto vydání v podobě 4
označených čísel nám mů-

žete posílat na známý e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo 582
333 433 a to vše do pátku 9.
září, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 6 - 4 - 2 - 3,
načež v pořadí již patnáctou
šťastnou výherkyní vylosovanou z osudí se stala Lucie
OTÁHALOVÁ, Palackého
412, Bedihošť, jenž si tak
přímo v sídle redakce může
vyzvednout výhru, kterou
DÁRKOVÝ POUKAZ v
hodnotě 500 Kč na služby
WELLNESS studia ze Žižkova náměstí v Prostějově.
Už šestnáctého výherce zveřejníme opět v příštím vydání
PV Večerníku, které vyjde v
pondělí 12 září.

TIP
k obrazovce
VYPRÁVĚJ (1/26)
seriál ČR, 2011

PÁTEK 9. 9.
20:00 hodin

Luštíme s restaurací CENTRUM HANÁ
-BoK-
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MASÁŽE - Ilona Salajová

nabízí masérské, rekondiční a regenerační služby

Přijďte se přesvědčit, jak léčivá moc doteku
odstraňuje nejen stres, ale zároveň omlazuje
a dodává blahodárný pocit zdraví a
harmonie.
NAVŠTIVTE NÁS...
Winklerova 27, Prostějov, 796 01
od 8:00 do 18:00 hodin,
po domluvě je možné i o víkendu
nebo volejte 777 015 249,
případně napište e-mail: ilona.pv@seznam.cz
www.masaze-prostejov.cz

Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život
i tak trochu s nadhledem...

Na rozcestí. Tak se jmenuje
úvodní díl třetí řady oblíbeného retro seriálu ČR. Ta se
odehrává převážně v osmdesátých letech, tedy v období
tzv. „popové éry“, kdy frčí ramenní vycpávky, melíry nebo
plísňové kalhoty. Ve stejné
době se u nás zároveň objevují
moderní výdobytky západních
imperialistů a nezadržitelně se
blíží čas videa a prvních počítačů. A pokud se šedesátaá léta
nesla v duchu velkých změn a
během těch sedmdesátých došlo ke stabilizaci a normalizaci
společnosti, v osmdesátých
letech znovu dochází k uvolnění a naši hrdinové se ocitají
na důležitých životních křižovatkách. A jsou to především
právě jejich vzájemné vztahy,
kterým dali tvůrci nových dílů
významný prostor. Karel a
Eva řeší manželskou krizi, se
kterou se po svém pokouší vypořádat i jejich pubertální syn
Honzík. Tonda a Zuzka se dál

snaží proplouvat nepřátelským
režimem, zatímco Jana se pomalu zotavuje ze své nemoci
a vrací se do práce. Prostor
dostává i prominentní rodina
Francových, která bude víc
než kdy jindy ovlivňovat osudy
hlavních hrdinů. Do děje se vracejí Ota Slaňoch, tentokrát jako
majitel baru a diskotéky, a Kohoutek, který se věnuje dabingu
videokazet.
Co přinese samotný první díl z
přelomu července a srpna roku
1977? Karel se ocitá na rozcestí, byl nevěrný. Najde cestu,
jak z toho ven? Babi se podaří
Mikuláše, Josefa a Radima dát
dohromady na chalupě. Ti tři se
ale nikdy pořádně nedohodnou.
Jak to bude tentokrát? Jana se
vrací z lázní a cítí se lépe. Josef
rád vidí svého bratra Mikuláše
a společně si dobírají Radima.
Jarda jde na nátlak Veroniky
požádat otce, aby mu pomohl
sehnat práci. Honzík začíná dělat pubertální vylomeniny...

Vylosovaným výhercem z minulého èísla je Irena Štefková, Sídl. svobody 17/58, Prostìjov
Cenu od relax studia Lijana si vyzvednìte v redakci.
Správné øešení z minulého èísla: Parní bylinný box udìlá s vaším tìlem a myslí opravdová kouzla
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do pátku 7. 9. 2011.
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... znění tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, či na známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433 a to do
pátku 9. září, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„VESELE DÁL“. Šťastnou výherkyní se stala Jitka ŠMÍDOVÁ, V. Špály 8, Prostějov, která se tak může těšit na láhev
kvalitního vína, věnovanou partnerem této
soutěže Grandhotelem
Prostějov. Cenu si lze
vyzvednout přímo v
redakci, a to od čtvrtku
8. září
Další jméno výherce
zveřejníme opět v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde opět v
pondělí 12. září.
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Prohra
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CENTRUM HANÁ
Sídl. svobody 3579,
Prostějov

Palec
Olga
domácky

Otevřeno denně
od 10 do 22 hodin
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1. díl
tajenky

AEROBIK, ACHIÁŠ, AJATIN, ALENA, ASTMA, BORŠČ,
ČEPELE, ČESÁČ, DIVIŠ, DŘINA, EBOLA, CHEMIE, CHLEBA,
JAŘMO, KAPSA, MĚSTA, OPATI, ORKÁN, PIANO, PORCE,
REPRESE, SOKOL, SRBSKO, TABLO, TANIN, TYGŘI

Zdolati
Snìku

tel.: 602 579 321
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YL; VAC; Tor; katt;
Baloki; etoly; anata;
Deel; SNIR; DICO;
choke; Aden;

Nabídka realitních kanceláří

V NOVÉM

5. září 2011
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Reality Kocourek
znalecká a realitní kancelář

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
2+1 s balkonem, ul. Dolní, PV,po úpravách,
vyzděná koupelna
7000Kč/měs. vč.inkasa
3+1 Puškinova ul.
5 400 Kč/měs. + ink.
Pronájem garáže ul. Žeranovská, PV.
Cena: DOHODOU
Pronájem garáže ul. Svatoplukova, PV
Cena: 800Kč/měs.

BYTY- PRODEJ
2+1 Šárka, PV. Družstev. 65m2, 2.patro
Cena: 780 000Kč
2+1 Fanderlíkova, PV.Družstev.51m2,1.
patro
Cena: 750 000Kč
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 650 000Kč,
2x 2+1 za 800 000 Kč, zahrádka, dvůr,
komory k bytům.
1+1 ul.Dolní, PV,os.vl., balkon
Cena: 600 000Kč
1+1, ul.Tylova, PV, dr., 3. patro
Cena: 630 000Kč
2+1 ul. Žeranovská, PV, cihl. os.vl. lodžie
Cena: DOHODOU
Prodej nového cihl. bytu 3+kk s terasou,
ul. Brandlova, PV. Os. vl.,100m2, 2. patro, vl.
vytápění.
Cena: v RK

777 251 878

Rodinné domy:

Rostislavova 8
796 01 Prostějov
ROSTISLAVOVA
8, PROSTĚJOV
☎ 582 341
705
tel. fax: 582 341 705
☎ 608
805
659,
775
775 341 705, 608 805341
659 705
E–mail:
e-mail:jhreality@jhreality.cz
jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz
SLEVA!

Vojtěchov, okr. Prostějov
Prodej chalupy 1+1 v krásné přírodě, stodola,
pozemek 398 m2.
Cena: Kč 780.000,-

Pronájem objektu bývalé školy v Držovicích,
vhodné na kanceláře, služby, lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.
PRODEJ ROZESTAVĚNÉ HALY
vč. POZEMKU V PROSTĚJOVĚ!
BLIŽŠÍ INFORMACE V RK!

Prostějov, ul. Drozdovice
RD 2+1 k opravě, Zast. plocha 109 m2.
Cena: Kč 795.000,-

Prostějov
Prodej jedinečné reprezentativní secesní
vily v klidné lokalitě, nyní 2 byty 3+1 (2 x 150
m2). Zast. plocha 213 m2, pěkná udržovaná
zahrada 916 m2.
Cena: Kč 5.850.000,-

Prodej novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích se
zahrádkou.
Cena: 1 200 000Kč

Sněhotice, okr. Prostějov
Nedokončená novostavba RD 5+1 s terasou,
garáží, zahradou o výměře 373 m2.
Cena: Kč 990.000,Prodej RD 4+1 v PV - Domamyslicích. Zahrádka,
garáž, zateplení, výborný tech. stav.
SLEVA: 3 590 000 Kč

Pronájem areálu v PV - Domamyslicích,
415m2 nebyt. prostor a 255m2 dvorní
manipulační prostor, dvě velké garáže, plyn.
vytápění.Vhodné na autoservis, skladování a
malovýrobu. Cena: 20 000Kč/měs. + inkaso
Pronájem nebyt. prostor - dříve obchod na ul.
Knihařská v PV. Přízemí, vlast. vchod, 90m2,
WC, vl. vytápění. Cena: 5000 Kč/měs. + ink.

Pronájem nebyt. prostoru na kadeřnický
salon a kosmetiku v luxusních prostorách v
Prostějově. Podlah. vytápění, 2xWC. Parkování
pro klienty. Přízemí, 48m2, samostatný vchod.
Cena: 8000Kč /měsíc + inkaso
--------------------------------------------------------

POZEMKY

Prodej zahrady - staveb. místa v
Držovicích. Výměra 2820m2, včetně RD s
průjezdem na pozemek. El.energie 220/380V,
studna, plyn a kanalizace před domem.
Cena: 2 600 000 Kč
Prodej st. pozemku 3965m2 v Bedihošti na výstavbu
RD. Prodej v celku i po částech. Cena: 550Kč/m2

Prodej pozemku 942m2 na výstavbu RD se
základovou deskou, přípojkami, domovní ČOV v
Hablově, Olšany u PV. Možnost výstavby RD od
firmy CERTIKO za zvýhodněnou cenu.
Cena za pozemek s ing. sítěmi 1 500 000Kč
Cena za pozemek včetně výstavby domu na klíč
3 950 000Kč
Prodej staveb. pozemku 3500m2 u Kauflandu v
PV.
Bližší info v RK!

Prodej pozemku 956 m2 na RD v Prostějově
Vrahovicích. Voda, kanalizace, el. e. v místě.
SLEVA: 950Kč/m2
Prodej st. pozemku na výstavbu RD ve
Vřesovicích. Výměra 501m2, čtvercový tvar,
voda, plyn, el.e. v místě. Cena: DOHODOU

POPTÁVKA
Poptáváme pro klienta ornou půdu.
Platba v hotovosti!

m2.

URČICE RD 3+1 s garáží a zahradou, výměra
pozemku 818
CENA 1.650.000,-Kč

RD
OTAS L AV I C E
- 5+1, řadový,
2.NP s průjezdem a menším dvorkem, napojen na veškeré inženýrské sítě. Pozemku je 190 m2.
CENA k jednání v RK.
PROSTĚJOV
- RD 4+1, momentálně v rekonstr., provedeny nové
rozvody instalací, nová střecha, nové podlahy, okna, omítky. Pozemek 122 m2.
CENA v RK

Kralice na Hané - zděný
RD 5+1 s prostornou halou
a garáží z roku
2005. Celková už. plocha domu vč. garáže
je 279 m2, ob. plocha je 224 m2. Pozemek
238 m2.
CENA k jednání V RK
URČICE RD 4+1, po
část. rek z r.
2009, obytná
plocha 126
m2, výměra pozemku 211m2.
CENA: info v RK

Prodej RD s průjezdem a velkou zahradou
v Mostkovicích. Plynové vytápění, studna,
el. e. 220/380V. Zast. plocha 425m2, zahrada
Cena: 2 200 000 Kč
3092m2.

Prodej RD 4+1 v Klenovicích na Hané s
garáží a zahradou 823m2 - stavební místo.
Cena: 890 000 Kč

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

SLEVA!

MOSTKOVICE - novostavba RD
5+1 s garáží a
terasou, pozemek 906 m2. K předání 05/2011.
CENA: info v RK
BRODEK u
PV - řadový
celopodskl.
RD 5+1,
z roku 1993,
pozemek 268 m2. CENAk jednání v RK

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

tel.:
mobil:

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

Nabízíme:
RD – PRODEJ

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

RD Doloplazy
Tel: 777 231 606
RD 2+1, lokální plynové topení, el. bojler, obecní
vodovod, kanalizace, střecha sedlová, krytina tašky. Za domem dvorek, zahrada o výměře 337 m2.
Cena: 400.000 Kč

1+1 M. Pujmanové, PV
Tel: 777 231 606
OV, 34 m2, II. patro, panel, balkon, dálkové vytápění.
Dům po celkové rekonstrukci, byt v původním stavu.
Volné ihned.
Cena: 450.000 Kč

Plumlov, okr. Prostějov
Chata na pozemku 579 m2. Vhodné i jako
stavební místo.
Cena: Kč 590.000,BYTY – PRODEJ:
1+1, Olomouc, ul. V hlinkách Kč 849.000,2+1, Pv, Okružní ul.
Kč 599.000,2+1, Pv, ul. U spořitelny
Kč 750.000,2+1, Pv, Družstevní ul.
Kč 930.000,2+1, Pv, Krapkova ul. Kč 1.495.000,- SLEVA!
BYTY – PRONÁJEM:
2+1, Biskupice
Kč 1.800,-/měsíc + inkaso (3.500,-)
2+kk, Školní ul.
Kč 4.500,-/měs + inkaso (2.500,-)
2+kk, zařízený, nám. Sv. Čecha
Kč 7.000,-/měsíc vč. inkasa
GARÁŽE – PRONÁJEM:
Krasická ul.
Kč 1.000,-/měsíc
Šmeralova ul.
Kč 1.500,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

Prodej POZEMKŮ:
Na stavbu RD:
- Stražisko 1616 m2
Kč 300.000,- Ptení 1212 m2
Kč 395.000,- Konice 910 m2
Kč 430.000,- Plumlov 579 m2
Kč 590.000,- Prostějov 1512 m2
Kč 3.090.000,___________________________________
Zahrádka 387 m2, Prostějov Kč 89.000,Zeměděl. půda 38.275 m2, Stražisko
Kč 235.000,PRONÁJEM POZEMKU:
Pv, Plumlovská
3326 m2 - dohodou

Exkluzivní vydavatel

BYT 1+kk, Okružní, část. zaříz., 4. p.
Cena: 5.300,- Kč/měs. vč. ink.
BYT 2+1, Pod Kosířem, 1. patro, vl. topení,.
CENA 5000 Kč+ink.

PRONÁJEM NEBYT. PROSTORY:
Prodejna v
centru města
na ul. ŠKOLNÍ, u centrálního parkoviště, 90 m2
CENA: 18.000,-Kč/měs.

Byty - prodej
BYT 2+1 Mojmírova v RD, 50 m2,
možnost rozš. do
podkroví, dvorek.
SLEVA 530.000,-Kč
PV-BELGICKÁ 3+1, OV, 1. NP,
73 m2, lodžie.
CENA 1.240.000,-Kč
PV- B. Šmerala, DB 3+1 s lodžií v 1.NP, 77
m2. Dům po revitalizaci.Pokoje jsou situovány na S a V. CENAK JEDNÁNÍ V RK.
PV - Moravská - BYT 1+1 v OV, 38
m2, 1. NP panelového domu. Bytový
dům po revital.. Byt je ihned volný.
CENA k JEDNÁNÍ V RK.
PV - Šárka, DB byt 2+1, 2.NP, panel, 65
m2. Bytový dům po revitalizaci, neprůch.
pokoje sit. na J a Z. CENAk jednání v RK
Bohuslavice - DB 3+1, 71 m2, 3.patro, možno do OV, k bytu zahrádka a zahr. chatka. CENA v RK

STAVEBNÍ POZEMKY pro RD:
OTASLAVICE, k výstavbě RD, IS na
hranici poz.
CENA 300,-Kč/m2.
ALOJZOV - výměra 3332 m2, možnost
rozdělení poz. na tři parcely. IS u hranice
pozemku.
CENA 450,-Kč/m2
STAV.POZEMKY PRO RD - MOSTKOVICE - pozemky od 480 m2,
CENA od 510.000,-Kč
Kralice - 1 000 m2, inž. sítě,
CENA: 635.000,-Kč
Zdětín - 1 064 m2, inž. sítě
CENA: 530.000,-Kč
Biskupice - 1 027 m2 CENA: 530.000,-Kč
Olšany u PV - inž. sítě
CENA: 1.400,-Kč/m2

RD 3+1 Stínava - Přízemní rodinný dům se dvorkem a zahrádkou, podsklepený, prošel kompletní
rekonstrukcí, celková výměra pozemku 859 m².
Cena: 1.590.000 Kč
RD 4+1 Kralice na Hané
řadový, dvoupodlažní, podsklepený, pozemek
497m2, zahrada 482m2, garáž, vlastní studna, ÚT na
tuhá paliva a plynovým kotlem. Cena 1.190.000 Kč

RD 5+1 Prostějov – Čechůvky
patrový rodinný dům se dvorem , zahrádkou a garáží, částečně podsklepený, prošel rekonstrukcí, celková výměra pozemku 359 m2 Cena: 2.650.000 Kč

Chata Záhoří
Tel: 777 231 606
Vlastní studna, elektřina, suché wc s odpadem do
septiku, nová hliníková střecha, oplocený pozemek, zahrada 600 m2, příjezd autem až k chatě.
Cena: 400.000 Kč
RD 7+kk Plumlov – Žárovice - rodinný zděný
přízemní dům s podkrovím a dvojgaráží, atypicky
řešený, rozsáhlá okrasná zahrada, celková výměra
Cena informace v RK
pozemku 3 073 m2.

2+1 A. Slavíčka,
PV Tel: 777 231 606
DB, panel, 2. patro, dům po revitalizaci, lodžie, výtah.
V bytě šatna, nová koupelna i kuchyň, plastová okna
se žaluziemi. Orientace sever, jih. Cena: 790.000 Kč
RD 7+1 Hrochov – patrový rodinný dům se zahrádkou a garáží, celková plocha pozemku 517m²
cena 1.650.000 Kč
RD + mlýn Dobromilice - patrový rodinný dům
se zahradou, stodolou a bývalým mlýnem
cena 1.250.000 Kč

3+1 B. Němcové, PV
Tel: 777 231 606
OV, 80 m2, 2. Patro, cihla, po částečné rekonstrukci,
plastová okna, balkon, sklep. Orientace sever - východ. Velmi nízké náklady na bydlení (do 3.000,Kč vč. inkasa).
Cena: 1.240.000 Kč

PRONÁJMY
Hradčany – Kobeřice, okr. Prostějov
Usedlost 5+kk, po rek., průjezd, 2 garáže.
Zast. plocha 693 m2, zahrada 1506 m2,
stodola 220 m2.
Cena: Kč 2.790.000,-

RD 1+1 Ptení - Prodej rodinného domu k rekonstrukci,
možnost rozšíření, vhodný k bydlení i k rekreaci, celkoCena: 550.000 Kč
vá výměra pozemku 1 039m2.
RD 3+1 Tučín – prodej řadového přízemního domu
3+1 určeného k rekonstrukci. Celková výměra pozemku 240m²
Cena 890.000 Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!!

CHATY
RAKOVÁ U
KONICE rekreační chalupa včetně
selského zařízení se zahradou a zemním sklepem. Pozemek 584 m2.
CENA 580.000Kč

· 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

RD Hrubčice
Tel: 777 231 606
Dvougenerační RD se dvěma byty 2,5+1 a 2+1.
Rekonstruováno v roce 2005, byty mají vlastní
vchod jak z ulice, tak na zahradu o výměře 500m2,
dvě garáže.
Cena: 2.000.000 Kč

CHATY – PRODEJ
Seč – zděná chata 3+1 se zahrádkou o výměře
350 m2
Cena 650.000 Kč

BYTY – PRODEJ
Byt 1+1 Prostějov, Sídl. Svobody – OV, 5.NP-panel, 35
m²,důmpokompletnírekonstrukci cena650.000Kč

Byt 1+1 Prostějov, V. Outraty, DB, cihlový,
1.NP, 32 m2, plastová okna, vl. plyn.topení.
Cena 750.000 Kč
Byt 2+1, Prostějov, V. Špály - DB, 67 m2,
v 6.NP panel, (zateplení domu, plastová okna).
Komora, lodžie.
Cena: 850.000 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
Cena 1.450.000 Kč
sklep 9m2.
Byt 3+1 Prostějov, Západní - DB, cihlový,1.
NP, 77 m2, dům i byt po kompletní rekonstrukci
cena 1.490.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM
Byt 1+kk, Prostějov, M.Pujmanové
cena 5.000 Kč/měsíc
Byt 3+1 Prostějov, Dolní cena 6.500 Kč + inkaso
Byt 2+1 Prostějov, Rejskova
cena 7.000 Kč/měsíc + inkaso

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Chata Lutotín
Tel: 777 231 606
Zděná, samostatně stojící chata, krb, koupelna se
sprch. koutem, splachovací wc, el. bojler, elektřina
220/380, vlastní studna, podsklepeno. Zahrada 550
Cena: 690.000 Kč
m2.

Pozemek Vřesovice
Tel: 777 231 606
K prodeji stavební pozemek v obci Vřesovice, rovinatý terén, obdélníkový tvar o výměře 900 m2,
veškeré inženýrské sítě na pozemku. Dálnice Brno
- Olomouc 2 km.
Cena: 480Kč/m2

EXKLUZIVNĚ!

RD Prostějov – Mozartova
Tel: 777 231 606
RD o dvou bytových jednotkách 3+1 a 4+1 v klidné a žádané lokalitě, zahrada 257 m2, garáž, altán, tři
balkony, terasa, plynové topení, vlastní studna i obecní
vodovod.
Cena: 3.500.000 Kč

Kosmetický salon Prostějov – Krasická ul.,
43 m2, prodej i s vybavením cena 450.000 Kč

Penzion Kubíček, Prostějov
prodej penzionu s restaurací v klidné části Prostějova, po kompletní rekonstrukci. Penzion se nabízí
včetně zařízení, celkem 9 pokojů. Náleží k němu
parkovací plocha.
Cena informace v RK

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: 3.500.000 Kč

BYTY PRONÁJEM:
1+kk, n/z, Rejskova, PV
1+kk, n/c, Krasická, PV
2+1, n/c, Šlikova, PV
2+1, n/c, Svatoplukova, PV
4+1, n/c, Centrum PV

4.500,-/měs.+ink.
6.500,-/měs.vč.ink.
5.800,-/měs.vč.ink.
6.000,-/měs.+ink.
8.000,-Kč/měs.+ink.

BYTY PRODEJ:
1+1, ov/p, Libušinka, PV
2+1, db/p, Šárka, PV
2,5+kk, db/c, Joštovo nám., PV
3+1, db/p, Belgická, PV

570.000,- Kč
800.000,- Kč
550.000,- Kč
1.250.000,- Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY - PRONÁJEM
Prostějov, Olomoucká – pronájem, 3. NP,
700 m², sklad nebo lehká výroba Cena 400 Kč/m²/rok

POZEMKY PRODEJ

POZEMKY:
Němčice, 846 m2
Kraličky, 500-1500m2,
Olšany, 900m2

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.

250,-/m2
580,-Kč/m2
1.000,- Kč/m2

RODINNÉ DOMY
RD Kostelec na Hané
780.000,- Kč
RD Nezamyslice
860.000,- Kč
RD Klenovice na Hané
1.800.000,- Kč
Široká nabídka kanceláří, nebytových a obchodních prostor

VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
NA PROSTĚJOVSKU, PENÍZE IHNED

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

Zahrada Ptení – celková výměra 3395m², možnost
prodeje i po částech
Cena 120 Kč/m²
STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Prostějov – Vrahovice – inženýrské sítě na hranici,
celková výměra1665 m² , studna Cena 600 Kč/m²
Lázně Skalka – pozemek určený k výstavbě dvou rodinných domů
o celkové výměře 1633 m2, 9 km od Prostějova. Cena 800 Kč/m2
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného na stavbu RD,
inženýrské sítě na hranici.Celk.výměra cca 1500 m2.Cena 900,- Kč/m2
Kompletní nabídku naleznete také
na www.reality-kocourek.cz

Nabídka realit a nemovitostí

V NOVÉM

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

Supernovinky :

A) 1+kk OV, Sídl.E.Beneše, 29 m2
B) 3+1 OV, Sídl.Svornosti, 92 m2
C) 3+1 OV, Sídl.E.Beneše, 64 m2
D) 2+1 DR, Bulharská, 52 m2
E) 2+1 OV, Síd.Svobody, 55 m2

450 tis.Kč
1.250 tis.Kč
1.039 tis.Kč
750 tis.Kč
790 tis.Kč

Pronájmy :

1+1 Šlikova, zaříz.
7 tis.vč.ink.
1+1 E.Husserla, zrekonstr.
6 tis.+ ink.
1+1 Krasická
6,5 tis.vč.ink.
1+1 Sídl.Svobody
5,3 tis.+ ink.
2+1 Krasická, podkroví
9 tis.+ ink.
2+1 Pražská
5 tis.+ inkaso.
2+1 Belgická
6,8 tis.+ elekt.
2+kk Jezdecká, podkr., zrek.
5,8 tis. + ink.
2+1 Čelechovice
4,5 tis.+ inkaso
2+1 Krasická
7,9 tis.vč.ink., možno i garáž
2+1 Vrahovická
5,5 tis. + inkaso
2+1 Krasická,
6,5 + ink., ne kuřáci
3+kk Krasická, s garáží
9 tis.+ ink.
3+kk Vápenice, 2x koupel., krb
8 tis.+ ink.
3+1 Krasická
8 tis.+ ink.
3+1 Belgická
8,5 tis.vč.ink.
3+1 A.Slavíčka, zaříz.
8 tis.+ ink.
3+1 Švýcarská
7 tis.+ ink.
3+1 Sídl.Svobody, alkovna
9 tis.vč.ink.
3+1 Moravská.
7 tis.+ ink.
3,5 +1 v centru Pv, 92 m2
7 tis.+ inkaso
3+1 Olomoucká
7,8 tis.vč.ink., trv.pobyt
3+1 Anglická
4 tis.+ inkaso, 2x kauce
2
3+1 Daliborka, 107 m
7 tis.+ ink., trv.pobyt
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
Byty :

3+1 okál, Pěnčín
390 tis.Kč
3+1 okál, Přemyslovice
390 tis.Kč
2
1+kk, OV, E.Beneše, 29 m
450 tis.Kč
1+1 OV, E.Beneše
539 tis.Kč
1+1 OV, Moravská
640 tis.Kč
1+1 OV, Sídl.Svobody
610 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
780 tis.Kč
2+1 DB cihla, Svatoplukova, 58 m2
699 tis. Kč
2+1 DR, Zrzavého, 61 m2
835 tis.Kč
2+1 DB panel, Holandská
850 tis.Kč
2+1 OV, 55 m2, Síd.Svob
790 tis.Kč
2+1 OV, cihla, Bulharská, 52 m2
750 tis.Kč
2+1 Ambrose, cihla
850 tis.Kč
2+1 Dolní, panel
890 tis.Kč
3+1 OV, panel, Sídl.Svobody
1.185 tis.Kč
3+1 OV panel, Mozartova, 72 m2
1.350 tis.Kč
3+1 DR, Belgická
1.220 tis. Kč
2
3+1 PV, cihla, Svatoplukova, 70 m
1.299 tis.Kč
3+1 OV panel, Anglická, zaříz., 74 m2
1080 tis.Kč
2
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 76 m , garáž 1.350 tis.Kč
2
3+1 DR panel, Anglická, 79 m , (lux.kuchyně)1.350 tis.Kč
3+1 OV panel, A.Slavíčka, 75 m2, krásný byt 1.350 tis.Kč
3+1 OV panel, Moravská, 77 m2
1.200 tis.Kč
3+1 OV panel, Tylova, 78 m2
1.250 tis.Kč
2
3+1 OV B.Němcové, 79 m
1.699 tis.Kč
2
3+1 OV Západní, 70 m
1.350 tis.Kč
2
3+1 OV Mozartova, 72 m
1.350 tis.Kč
RD :

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.
800 tis.Kč
3+1 Husovo nám., před rekonstr.
865 tis.Kč
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem, 101 m2
1.020 tis.Kč
3+1 Otaslavice, zahr., 870 m2
1.300 tis.Kč
4+1 Kralice n/H, 250 m2, garáž
1.310 tis.Kč
3+kk Klenovice, 352 m2, zahr.
1.150 tis.Kč
4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr. 1.350 tis.Kč
5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
1.350 mil.Kč
2+1 Melantrichova, 100 m2
1.600 tis.Kč
3+1 Krasice s dvorkem, pěkný
1.880 tis.Kč
5+2 Vrchoslavice, zahr.516 m2
1.950 tis.Kč
6+1 Určice, se zahr., garáží
2.190 tis. Kč
3+1 Prostějov u Aquaparku, se zahr., garáží 2.575 tis.Kč
4+1 Hrdibořice 2.570 tis.Kč (nový, s garáží, zahradou)
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.880 tis.Kč
4+1 Kostelec n/H, dvůr, zahrada
1.360 tis.Kč
8+3 Rumunská, zahrada, garáž
2.870 tis.Kč
5+1 Čehovice, zahr.
2.300 tis.K4
Další byty a RD - viz web RK.
Komerční prostory :

- Prodej krásného penzionu - Karlov pod Pradědem,
10 pokojů, restaurace, kuchyně, lyžárna, byt 3+kk pro
správce, obrovský pozem., vlek za domem
cena 3.400 tis.Kč
- 2 x trafika - prodej,
cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Prodejny - pronájem : Plumlovská, Svatoplukova, Kostelecká ul.
Další komerční prost. - viz. web RK.
Garáže:

- Pronájem i prodej v lokalitách Určická (
89 tis.Kč),
Šafaříkova, Šmeralova, u nové nemocnice, Brněnská, u
Cílu, Lidická, viz. web RK.
Chaty a chalupy :

3+1 Seč, pěkná chata, celor.obyv., 400 m2
490 tis.Kč + prov.
4+1 Chata ve Ptení, krásné prostř., 234 m2 750 tis.Kč
Penzion v Jeseníkách - vl.kuchyně, ubyt.kap., pozemek,
cena v RK.
Pozemky :

Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
Bělecký mlýn - 766 m2,
350 Kč/m2
2
Bělecký mlýn - les, 1.805.m ,
60 Kč/m2
Vícov - 450 Kč/m2, 25 parcel 797 - 1578 m2
Parcela - Kralice n/H
12 tis.m2, velmi levně.
Stav.poz. - Držovice, 3389 m2,
450 Kč/m2
Stav.poz. - blízko centra 2 tis.m2, 1.800 Kč/m2
Stav.poz. - Bělecký mlýn,
2.532 m2, 350 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti :
Prostějov, Vrahovice, Ohrozim, Plumlov, Stražisko,
Otonovice, Ohrozim, Alojzov, Lešany, Otinoves, atd.
- viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ
FOTOGRAFIÍ NA WEB.STRÁNKÁCH

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
1+1 Joštovo nám. OV 42m2
530.000Kč
1+1 Tylova 39m2 atraktivní lokalita 580.000Kč
1+1 Určická cihla 36m2
600.000Kč
1+1 Libušinka OV 39m2 k jednání 630.000Kč
1+1E.Beneše 44m2
620.000Kč
1+1 Sidl. Svobody 39m2 + lodžie
630.000Kč
2+kk Olomoucká 61m2 OV po rek.
990.000Kč
2+1Sidl. Svobody 60m2 OV
799.000Kč
2+1 V.Špály OV zděné jádro
839.000Kč
2+1 Šárka OV 60m2 po rekonstrukci 950.000Kč
3+1 Francouzská 72m2 OV
989.000Kč
3+kk V.Špály po celkové přestavbě 1.000.000Kč
3+1 Moravská 81m2 OV
1.200.000Kč
3+1 Anglická 75m2 OV
1.100.000Kč
3+1 Plumlov OV cihla 80m2+garáž v ceně
1.139.000Kč
3+1 Moravská OV 78m2k jednání 1.149.000Kč
3+1 Belgická
1.200.000Kč
3+1 Krokova 83m2 OV
1.249.000Kč
3,5+1 Sidl. Svobody 82m2 OV
1.260.000Kč

Volejte: 723 335 940
1+1 Libušinka 34m2 lodžie
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
2+1 Šárka 68m2
3+kk Svatoplukova 197m2 OV
3+1 A.Slavíčka po rek.75m2

690.000Kč
550.000Kč
700.000Kč
1.295.000Kč
1.245.000Kč

Volejte: 732 285 189
2+1 St. Manharda cihla OV
2+1 Waitova cihla DV. 2 sklepy
2+1 Šárka DV po část rek.
3,5+1 sidl. Svobody OV
3+1 Francouzská OV po rek.

799.000Kč
890.000Kč
900.000Kč
900.000Kč
1.270.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 2,5+1 Konice výhodná cena
499.000Kč
Chata 5+1 Plumlovská přehrada 539.000Kč
Chata 3+1 Ptení zánovní
719.000Kč
RD 3+1 Alojzov dvůr zahrada
740.000Kč
RD 4+1 Brodek u Konice zahrada 845.000Kč
RD 3+1 PV-Krasice
1.850.000Kč
RD 6+2 Lidická k rekonstrukci
1.650.000Kč

Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
170.000Kč
RD 2+1 Myslejovice
320.000Kč
RD 2+1 Otinoves
399.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky
495.000Kč
RD 3+1 Kostelec
549.000Kč
RD 3+kk Kostelec po celk.rek. cena k jednání
RD 4+1 Němčice
799.000Kč
RD 2,5+1 Smržice 60m2 po rek. 1.100.000Kč
RD 6+1 Výšovice zahrada
1.050.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
1.350.000Kč
RD 2+1 Dub nad Moravou
1.500.000Kč
RD 4+1 PV po rek. garáž, krb
1.565.000Kč
RD 4+1 Kralice + výrobní hala
info v RK
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
1.799.000Kč
RD 2x2+1 PV zahrada
2.000.000Kč

Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada
380.000Kč
Chata 4+1 Bělák zahr. 2500 m2
700.000Kč
RD 4+1 Prostějov u centra
1.950.000Kč
Novostavba PV Vrahovice zahrada 3.900.000Kč
RD Prostějov s byty 2x 3+1, dvůr 2.790.000Kč
RD 4+1 Čelčice zahrada
1.680.000Kč
RD 4+kk Skalka novostavba+ zahr.1.790.000Kč
RD 3+1 Okružní zahrada
1.790.000Kč
Novostavba 4+1 Čelčice gar. zahrada 3.300.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Vrahovice obytná plocha 81m2
1.860.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice obytná plocha 97, 3m2
2.270.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice obytná plocha 105m2
2.280.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice ob.plocha114m2 garáž,
zahrada
2.970.000Kč
RD 3+kk Žešov ob. plocha 60m2, zahrada 560m2
1.734.000Kč
RD 3+kk Žešov ob. plocha 71m2 zahrada 500m2
1.951.000Kč
RD 4+kk PV-Žešov ob. plocha 87m2, zahrada
2.277.000Kč
RD 4+kk Bystročice obytná plocha 87m22.510.000Kč

Volejte: 732 285 189

RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.690.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané
2.459.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+kk Šafaříkova cihla 60m2
4.600Kč +ink
1+1 E.Beneše 44m2 lodžie sklep 5.800Kč vč. ink
1+1 Sidl. Svobody po rek, část zař. 6.000Kč vč.ink
2+kk Kostelecká 63m2
3.000Kč+ink
2+kk Krasická 69m2 novostavba 6.500Kč+ink
2+1 Šlikova po rekonstrukci 5.800Kč+ 1.500ink
2+1 Svatoplukova 95m2
5.800 +ink
2+1 Vrahovická 70m2 cihla zařízený 5.600Kč+2.400ink
2+1 Západní 60m2 cihla
7.900Kč vč. ink
2+1 Mozartova po rek. zařízený
7.500Kč vč.ink
3+1 Švýcarská 68m+lodžie
6.000Kč +ink
3+1 Milíčova cihla 98m2 po celk rek 7.400Kč +ink
3+1 Krokova 83m2 zařízený
7.500Kč +el.
RD 1+1 Ohrozim zahrada, dvorek 6.000Kč vč. ink

REALITY

REALITY

REALITY

REALITY

Hledám ke koupi byt 1+1, 2+1. Platím hotově. 777 231 606

Prodám stavební pozemek v Určicích,
1100m2, sítě na hranici. Cena 390 000
Kč. Tel.: 602 513 619. RK nevolat.

Hledáme chatu ke koupi na okrese PV. Stav ani cena nerozhoduje.
Tel.: 732 630 663

Pronajmu garáž za Mechanikou.
1.000 Kč/měs. Tel.: 737 772 802.

Koupím chatu, chalupu, nebo pozemek na stavbu RD v okolí PV, platba v hotovosti. Tel.: 737 613 617.

Nabízím k pronájmu 1+1 v PV.
Tel.: 607 919 040

Muž 43 let hledá levný podnájem
1 místnosti nebo garsonky, PV a
blízkém okolí. 734 694 194

Hledám byt 2+1, 2+kk k pronájmu
v Prostějově. Za nabídky děkuji.
777 231 606

Pronájem bytu 3+1, ul. Moravská
po rekonstrukci. Levný nájem.
Tel.: 777 862 900

Prodáme chatu, zahradu, Stražisko.
Cena 340 000 Kč. Tel.: 776 878 002

Prodám kompletně opravený vybavený byt na ulici Šmeralova.
Velikost 2 + 1 se šatnou přestavěnou na ložnici, cca 60 m2. Okna
na jih, lodžie. Tel.: 721 378 237

Vykoupíme váš byt, platba v hotovosti do 48 hodin, exekuce nebo zástava není překážkou. Zaplatíme až
90% tržní ceny. 777 231 606
Koupím RD v PV a okolí, stav ani
cena nerozhoduje. Rychlé jednání.
Děkuji za nabídky. Tel.: 605 011 310.
Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriózní jednání. Platba v hotovosti.
774 851 606
Koupím byt 3 + 1 v osobním vl.
Platím hotově 777 602 873.
Mladá rodina hledá ke koupi rodinný dům v Prostějově. Děkujeme za
nabídky. 777 231 606
GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
- realitní kancelář Prostějov
aktuálně nabízí:
* Byt 3+1, 70 m2
1.000.000 Kč
* Byt 1+1, 37 m2
580.000 Kč
* Byt 3+1,75 m2
1.250.000 Kč
* RD 3+1, PV
1.450.000 Kč
* RD 6+2, PV
3.950.000 Kč
* pozemek vč. sítí v Prostějově
* pronájem 2+1, 5000/měs +ink.
* pronájem prodejny 260 m2
Pro naše klienty hledáme:
* dům 4+1 se zahradou v PV
* byt 3+1, zděný, platba ihned
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ
Kontakt: GFB, Ing.Zuzana Kučerová,
Wolkerova 3 (1. patro nad Botanico
Café),
774 409 430, prostejov@byty-gfb.cz
Nabízím odměnu 3-10.000 Kč
tomu, kdo mi „dohodí“ jakoukoliv
nemovitost k prodeji. Případnou
exekuci vyplatím. 731 541 589
KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV. Tel.
775 158 894
Hledám byt 2 - 3 + 1, DB, OV,
v PV. Stav ani cena nerozhoduje.
Rychlé jednání. Příp. dluh vyplatím. Tel.: 724 906 630.
ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5 km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. RYCHLÁ PLATBA. Tel.
775 151 681

Pronájem garáže v PV, Poděbradovo nám., uzamykatelný vjezd. Tel.:
777 862 900
Prodám starší rodinný dům v
Plumlově s garáží a zahradou.
Tel.: 603 177 531
Prodám RD 3+kk. Smržice - po
kompl. rekon., garáž, terasa. Cena
2 050 000 Kč. Tel.: 776 878 002

Volejte: 732 285 189
2+1 Belgická
6.900 Kč vč.ink
3+1 Olomoucká cihla 78 m2 po rek. 8.500Kč+el.

Hledám pozemek ke koupi nebo k
pronajmutí, min. 100 m2, nejlépe
oplocený, ale není podmínkou. Pro
uložení stavebního materiálu. PV a
blízké okolí. Tel.: 605 864 140
Prodám byt 2+1, lodžie, po rek.,
Moravská ul., PV. 1 140 000 Kč.
Tel.: 776 878 001
Prodám privátně jednopatrový
dům v PV v blízkosti centra 3+1
a 4+1, plně podsklepený, s dvougaráží, zahrada 250 m2 + předzahrádka. Info od 14 – 17.00 hod.
na tel. č. 602 188 782. Zn. Bez RK.
Prodám chalupu k rek. 2+1, zahrada, Konice. Cena 279 000 Kč.
Tel.: 776 878 002.

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940

Prodám byt
y 1+1 OV,, výtah,
ý , I. kategog
rie, s balkonem, Žeranovská ul., cena
dohodou. RK ne! Tel.: 605 985 664.

Pronájem garážového stání v autoparku sídl. Západ, Francouzská ul.,
PV. Tel.: 604 430 934.
Hledám ke koupi stodolu, velkou
garáž, zbořeniště, zemedělské stavení v Prostějově a okolí do 10 km,
rychlá platba. Tel. 775 150 529.

Prodám RD 2+1 v PV, blízko centra, malá zahrádka. Stavební pozemek 1000m2 u lesa, 13 km od PV.
Tel.: 608 776 089

IMPULS REALITY hledá pro
klienty s hotovostí cihlový byt
2+1 v přízemí nebo1.patro, nejl.
OV, po rek. Spolupráce s jinými
RK vítána. Tel.: 775 246 321,
impulsreality@email.cz

Pronajmu byt 2+1 na Sídl. svobody
od 1.9.2011. Tel.: 731 820 207

Pozemek stavební Otinoves 2.000m2 399.000Kč
Pozemek stavební Vícov 950m2
450Kč/m2
Pron. obchod Plumlovská 30m2 5.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 70m2 8.000Kč+ink
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem kom. objektu Kralice 30.000Kč+ink
Kom. objekt Čelechovice 1.200m2 cena v RK

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
Volejte: 739 322 895

Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská a
okolí. Platba hotově

Pronájem nebytových prostor v centru PV: 67m2, 63m2, 73m2, 350m2.
Tel.: 725 549 790, 602 787 096.
Pronajmu 3+1,7000 Kč. 723565897
Prodám stavební pozemek v obci
Hluchov, výměra dle dohody, cena
dohodou. Tel.: 776 878 001.
Pronajmu cihl. byt 2 + 1, ul. Krapkova, PV. Tel.: 774 914 561.

Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

NAB Í Z Í M E
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

ODMĚNU AŽ 10.000,-Kč ZA TIP NA NEMOVITOST NA PRODEJ


VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

NEJVĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ
V PROSTĚJOVĚ

VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ
NA KLÍČ

VYPLÁCÍME DLUHY A EXEKUCE NA
NEMOVITOSTECH

PŮJČKY NA COKOLIV OPROTI
ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI
BEZPLATNÉ REALITNÍ PORADENSTVÍ

RK, INFO ZODPOVÍME TEL.

VOLEJTE: 739 322 895

ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

www.realitypolzer.cz

Prodám RD 3+1 k rekonstrukci v Určicích. Cena 380 000 Kč. RK nevolat.
Tel.: 721 817 009
Pronajmu garáž 7x3m, ul. Lidická naproti st. nemocnice. Tel.: 724 411 714

Pronajmu
j
novou ggaráž s elektřinou
na Sídl. svobody-Šmeralova ul. u kotelny. Volná ihned. Tel.: 724 194 187.

Prodám byt 2+1 v OV, Sídl. svobody, v pův. stavu, nová plast. okna,
lodžie, elektrika, nově zrekonstr.
dům, volný od 1.9.2011. Levně.
Tel.: 731 820 207
Pronajmu 1+1 a garáž. Tel.: 608
752 315

Prodám byt 2 + 1, 72 m2, zvýšené
přízemí, na ul. Dvořákova, panel, 4patrový dům. Info na tel.:
773 644 105.

Stav. pozemek ve Vrahovicích o výměře 621m2, rozměr 20 x 31m2 .
Ing. sítě a komunikace na hranici pozemku na ulici Hrázky. V klidné části obce, na hranici pozemku vzrostlé
stromy z druhé strany plánovaná
odpočinková zóna – park. Cena:
357.075 Kč + podíl na ing. sítích.
Pronajmu byt 3 + 1 s garáží v Soběsukách. Tel.: 739 988 916

Prodám pěkný byt 3+1 (zděné
jádro, plast. okna). 774 409 430

Reality BEZ - STAROSTI
Mlýnská 16, 796 01 Prostějov
Tel.: 77 44 222 60
*Byt 3+1, OV, 80 m2,
Kostelec n/H
1.100.000 Kč
*Byt 3+1, OV, po rekonstrukci
A. Slavíčka,
1 .350.000 Kč
*Byt 3+1, Šárka,
1.060.000 Kč
*Byt 2+1, OV,
E.Beneše
*Novostavba RD 4+kk,
Držovice
4.950.000 Kč
*Dvougenerační RD
Přemyslovice
920 000 Kč
*chalupa/penzion v Jeseníkách
*Pronájem bytu 2+1|
5.500Kč
*Pronájem garáže, Prostějov
*Pronájem reklamní plochy, PV
www.bez-starosti.cz

Pronajmu byt 1+1, 39m2 část. zařízený, ul. Krasická. Nájem 6 500 Kč
vč. inkasa. Tel.: 775 968 419

Pronajmu byt 2+1 v PV. Tel.: 605
535 194

Pronajmu zrekonstruovaný byt 2 +
kk, 6.500 Kč vč. ink., zahr., možná
garáž, internet zdarma, 4 km od PV,
777 885 251
Prodám pozemek - pole o výměře 19.986m2 a rozměrech cca.
230 x 80m, obdélníkového tvaru,
k.ú.Smržice na hranici s katastrem
Prostějov, příjezdová komunikace
z rozcestí ulice Kostelecké směr
Smržice, pozemek sousedí s cyklostezkou Prostějov - Smržice.
Cena: 695.000 Kč (35 Kč/m2),
mobil 608 601 717
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrové řízení na prodej nemovitostí v k.ú. Vřesovice u Prostějova
- pozemků parc.č. 187/4 a parc.č.
215/4 – orná půda o celkové výměře 6782 m2 za minimální kupní
cenu 520.000,00 Kč. Další informace poskytne p. Hudcová na adrese
Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582
302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronajmu menší rodinný domek
1+1 v Brodku u PV. Možnost dlouhodobého pronájmu i trvalého pobytu. Tel.: 739 174 723
Pronajmu byt 2,5+1 v PV, 64m2,
Okružní ul., rekonstr. jádra, lodžie,
sklep, výtah. Cena 6 000 Kč + inkaso. Tel.: 724 702 939

Pronajmu zrenovovaný byt 2 + 1,
cihla, 5000/měs. + ink., ihned volný. 774 409 430

Nabízím pronájem bytu 2+1 po
rekonstrukci v RD, kompletně zařízený + internet.70m2, nájem 5
600 + záloha na energie. Tel: 582
360 184

Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na
C. Boudy v přízemí. Cena včetně
inkasa 5.500 Kč. Tel.: 776 810 375.

Prodám byt 2 + 1 OV, ul. Špály,
RK nevolat! T.: 724 296 614

Prodám novostavbu RD 4+1
v Bedihošti, pozemek 1000 m2.
Výrazná sleva z 5 500 000 na 4
850 000 Kč. Tel.: 777 797 341

Pronajmu byt 3+1 v PV, ul. Belgická, cena 8 400 Kč vč inkasa.
Volný hned, možno trvalý pobyt.
Tel.: 724 246 570

Pronajmu byt 2+1 v I. patře panel.
domu na Okružní ul. v PV. Cena
6 800 Kč vč inkasa. Vratná kauce
dva nájmy. Tel.: 728 890 522 nebo
607 799 761

Pronajmu ihned pěkný velký byt
1+1 v centru T.: 732 864 744

Prodám 3 + 1s lodžií, OV, ul. Západní. Tel.: 608 839 131.

Prodám byt 3+1 v OV, 83m2, původní jádro i kuchyň, blízko centra-Krokova ul. Dům po celkové
rekon. Cena 1 200 000 Kč. Tel.:
601 542 557. Po 18. hod.
Koupím zemědělský pozemek v
okrese PV. Tel.: 608 073 347.

koutkem a pod. Tel.: 776 711
11 876

Prodáme DB 2+1, 52m2 v ul. J.
Zrzavého v PV. Cena 650 000 Kč.
Tel.: 725 228 085

Obec Hrubčice prodá 2 stavební pozemky o výměře 317m2 a 617m2
v k.ú. Hrubčice. Cena 850 Kč/m2.
Bližší informace na www.hrubcice.cz
nebo na tel. 582 368 517

Nabízím pronájem bytu po rekonstrukci 3+1 v RD, obec Suchdol u
Prostějova, nájemné 4000 Kč/měsíc. Nastěhování možné ihned. Tel.:
515 336 321

Pronájem bytu 1+1, Sídl. svobody, přízemí. Ihned volný. Tel.: 603 560 836.

Koupím pole nebo les v Bílovicích,
Kostelci na Hané, Lutotíně a okolí.
Tel.: 607 918 046.

Pronajmu byt 2+1 v Prostějově,
Krasická ul. T.: 602 775 607

Volejte: 723 335 940
1+0 Hvězda 20m2 suterén
3.000Kč+el.
Garsonka Hvězda 20m2
4.000Kč vč. ink
1+kk Hliniky 25m2
3.500Kč+ink
1+1 Česká 56m2 cihla
5.000+ink.
1+1 Kostelecká 34m2 zařízený 6.000Kč vč.ink.
2+1 A.Slavíčka 60m2
6.000Kč +ink.
2+1 Okružní 60m2
6.900Kč vč. ink
2+1 Olomoucká 80m2 podkrovní
6.000+ink.
3+1 u Němčic 70m2
4.000Kč+ink.
3+1 Olomoucká 70m2 cihla
6.000Kč+ink
3+1 Kostelec 72m2 po rek.
7.900Kč vč. ink
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Pronajmu cihl. byt 2+1 ul. Šlikova, PV,
50m2, po rek., vl. plyn. kotel a měřidla,
nájem 5 800 Kč + 1 500 Kč ink. Tel.:
604 820 358
Prodám DB 1+1, 530 000 Kč, levný
ý

Prodám budovu pro podnikání s nákl.
rampou, soc. zázemím, po celk. rekonstrukci, blízko centra. Vhodné pro
sklad, výrobu apod. 850m2. Cena 5
mil. Kč. Tel.: 608 887 539. RK nevolat.

Hledáme RD v PV nebo na okre
okrese PV. Stav ani cena nerozhoduje.
Tel.: 732 630 663

Pronajmu zrekonstr. byt 2 + kk,
6.500 Kč vč. ink., zahr., možná garáž, internet zdarma, 4 km od PV,
777 885 251

Prodáme byt 2+1, cihla, plast.
okna, Kralice. Cena 450 000 Kč.
Tel.: 776 878 002

Hledám byt 2+1 nebo 3+1 v PV
PV,
cena ani stav nerozhoduje. Tel
Tel.:
732 630 663

Pronajmu byt 2+1 od 1. 10., ul. Vl..
Ambrose, 6.800 Kč vč. ink., zvířataa

Nejširší
nabídka realit
a nemovitostí!
Chcete se přidat?
Volejte:
608 960 042
Pište:

inzerce@vecernikpv.cz

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo

je v PÁTEK 9. září
v 10.00 hodin

Nabídka realitních kanceláří, inzerce

V NOVÉM

TEL: 775 246 321,
776 294 498
TIP TÝDNE

Prodej patrového RD 2x2+1 s terasou, garáží a velkou zahradou v Kostelci na Hané.
Cena 2.190.000 Kč
Prodej patrového podsklep. domu 3+1+Z s
teras. ve Vrahovicích. Cena 2.100.000 Kč

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

Prodej zrekon. cihl. přízem. částeč. podsklep. RD 3+1 v klid. části Prostějova.
Cena 1.950.000 Kč
BYTY PRODEJ
Prodej DB 3+1 s balkonem, PV-A.Slavíčka
Cena 1.090.000 Kč
69m2, 5. patro s výtah.
DB 4+1 s balkonem v PV-Belgická, po rek.,
panel., výtah., 4.p., 78m2, možno přikoupit garáž
Cena 1.490.000 Kč

Netušilova 6, Prostějov
Tel: 582 333 187
Mob: 777 039 653
E-mail: info@kk-reality.com
◘ Prodej RD 2+1 Měrovice n/H voda, plyn,
elektřina, zastavěná pl. 106m2, zahrada 604m2
Cena 230 000Kč

Tel.: 606 922 838

RD v rekonstrukci ve Studenci.
Cena 250.000 Kč
Prodej zrekonstruovaného RD 3+1
Hamry.
Cena 1.195.000 Kč
Prodej RD 6+1 Otaslavice.
Cena 1.990.000 Kč
Prodej přízem. RD 2+1 k rekonstr. PVJihoslovanská
Cena v RK
Prodej řadového dvougeneračního RD 2x3+1
sezahradouavlast.stud.vAlojzově.
Cena1.390.000Kč
Prodej1/2RDvHrušcevčetnězahrady.
Cena225.000Kč
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Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

RODINNÉ DOMY
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PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA- rekreační chata 3+kk
s garáží, zděná, užitná plocha 70m2, terasa 15m2, pozemek 680m2, vrtaná studna.
CENA: 1.150.000Kč.

RD 3+1 se zahradou, PV – ul.
Libušinka. Prodej RD se zahradou,
po rekonstrukci interiérů
cena 2.990.000,- Kč

Restaurace – Brodek u Prostějova

+420 585 203 382,
infolinka zdarma 800 22 44 64
Lazecká 94/2 Olomouc 779 00

M A L É
HRADISKO RD 3+1, pozemek
celk. 320m2, vodovod,el.220V/380V,
plynové ÚT, garáž, klenutý sklep. Dům je
udržovaný a v dobrém stavu.
CENA: 690.000Kč.

Prodej panel. bytu 3+1 OV ul. Novosady, Litovel o celkové výměře 78m2. Byt v původním stavu, velmi udržovaný,
pěkný se dvěma balkóny. Dům po kompletní revitalizaci.
Byt se nachází v klidné lokalitě obce, parkování před domem. Nízké náklady.Cena 1.000.000 Kč. Tel: 775 343 333

Prodej
zavedené
restaurace
v centru Brodku u Prostějova,
cena dohodou

RD – Bedihošť
Nabízíme k prodeji cihl.RD 5+2 s dvorem a velkou
zahradou v obci Hluchov,okr.PV,po rekonstrukci r.2006.
Celková výměra 1646m2.Dům ihned obyvatelný. Cena:
1.190.000 Kč.
Tel:775 343 333

RESSLOVA UL. BYT 3+1, 72m2,
cihla, OV, 3.patro,
sklep, oplocený
dvůr, byt je z 80%
po rekonstrukci, dům po rekonstrukci.
CENA: 1.400.000Kč.

◘ Prodej bytu 1+kk, 1. patro ze 4. cihlového
domu s výtahem, Kotěrova ulice. Byt je po
kompletní rekonstrukci. Byt o celkové výměře
30 m2.
Cena 705 000Kč

◘ Prodej bytu 2+1, 68m2, 1. patro, neprůchozí pokoje. Dům po rekonstrukci, byt původní.
Cena 739 000Kč

Prodej dvougeneračního RD s pěknou zahradou, cena 2.990.000,- Kč

Byt 1+1 PV – ul. Česká, OV
◘ Prodej bytu 3+1, 75m2,lodžie, sklepní kóje,
šatna dům po kompletní rekonstrukci, zateplení, plastová okna, nový výtah, nová kotelna,
nízké měsíční náklady cca. 3500Kč. Byt původní.
Cena 950 000Kč.

Prodej RD 5+1 ve Vrahovicích, dům po rekonstrukci.
Zastavěná plocha 156m2, celková 1145m2. Dům je udržovaný prostorný, s dvorkem, garáží a venkovním posezením. Za domem zahrada a zděná stavba s příjezdovou cestou. RD napojen na veškeré IS. Dům vhodný i jako sídlo
firmy s bydlením. Cena 3.990.000 Kč. Tel: 775 343 333

HUSOVO NÁM. BYT 2+1, 74m2,
cihla, OV, 3.patro,
byt po celkové rekonstrukci, lodžie +
malý balkon, sklep, dům po rekonstrukci.
CENA: 950.000Kč.

Prodej cihl. bytu 1+1 (38 m2) po
rekonstrukci,
cena 690.000,- Kč

Byt 3+1 se zahradou, garáží a saunou
Prodej řad. přízemního, část.podsklepeného RD
v Tovačově, zastř. sedlovou střechou o dispozici 2+1,
chodbou, koupelnou, WC, kůlnou a hospodářskou budovou.
Cena: 1199000,-Kč

TYLOVA UL. BYT 1+1, 36m2,
panel, DB, 4.patro,
orient. na západ,
původní stav,
lodžie, výtah, dům po kompl. revitalizaci.
CENA: 555.000Kč.
Plumlov - stav. poz., 1200m2
CENA: 1.750.000Kč.
Krumsín - stav. poz., 1370m2
CENA: 470.000Kč.
Prostějovičky - stav. poz., 2800m2
CENA: 500.000Kč.

ÚVĚRY OD 300.000 Kč
zástava nemovitostí podmínkou s nejnižší
možnou splátkou, např. úvěr 400.000 Kč =
měsíční splátka 3.667 Kč
(uvedený příklad = splátka úroku, úroková sazba
11% p.a., RPSN 18.57 %, splatnost 5 let, jistina splatná
jednorázově, nemovitost nutno pojistit, v částce úvěru
jsou zahrnuty běžné náklady na vyřízení úvěru, tyto se
mohou lišit dle okolností)

www.reality-domino.cz

¤ Pro oddlužení a konsolidaci půjček
¤ vyplacení exekucí – vyřešíme za vás
¤ hotovost na cokoliv
¤ bez poplatků předem
¤ s pozdějším převodem na bankovní úvěr

EVA VORRETHOVÁ

Prodej bytu 3+1, 100m2, atraktivní
lokalita,
cena 1.600.000,- Kč

◘ Prodej cihlového bytu 1+kk po celkové rekonstrukci,1.patro,34m2,lodžie.Sídl Svornosti,
cena 699 000Kč+provize R.K.
◘ Prodej bytu 1+kk, 30m2, po rekonstrukci,
zvýšené přízemí, lodžie. Cena 530 000Kč

Byt 2+kk mezonet, PV, Tylova

Prodej dr. mezonetového bytu 2+kk
po rekonstrukci, cena 1.290.000,- Kč

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 s lodžií, pěkný,
klidné místo
Nová cena 790 000Kč
◘ Pronájem rodinného domu 5+1 s garáží a
zahradou v Držovicích. Cena 13 000Kč+ink

Tel.: 605 011 310

WWW.SRDCEREALIT.CZ

Kancelář:Vojáčkovo nám. 3,79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

INZERUJTE ZDARMA ! ! ! EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !

Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m2
1.300.000 Kč
GARÁŽE
Prodej zd. garáže 19m2, s bezp. závorou a
el. v PV za Močidýlkami. Cena 120.000 Kč
BYTY PRONÁJEM
Pronájem 2+kk v RD v Seloutkách.
Cena 6.000 Kč vč. ink
Pronájem 1+1Wolkerova.
Cena 5000 Kč + ink.
Pronájem samostat. bytu 1+1 v RD se zahr. v
Ohrozimi.
Cena 3.000 Kč+3.000 Kč/en.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Prodejbytovéhodomus5bytovýmijedn.vPVŠafaříkovaul.
Cena4.150.000Kč

Prodej komerčního obj. v centru PV, 140m2.
Cena 2.100.000Kč
Prodej přízemního komer. objektu 139m2
na pozem. o rozl. 1335m2 v Myslejovicích. El.
230/380V,garáž,2studny. Cena1.260.000Kč
Prodejvýr.halyskanc.prostory,skladyapodkr.bytemvprům.částiPV,ZPcelkem1765m2,
nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou, vinotékou a dvěma obchody v historickém
centru Prostějova.
Cena v RK.
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!
POZEMKY PRODEJ
PROSTĚJOV, 7x st. poz. od 450 do 890m2
1290 Kč/m2
PROSTĚJOV, orná půda 2,8 ha 70Kč/m2
ALOJZOV, st. poz. 2918m2
390Kč/m2
PV-Držovice 3389 m2,
480 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 1876 m2 1000 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 2163 m2 1000 Kč/m2
Otaslavice, orná půda 8000 m2
25 Kč/m2
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2 490.000 Kč
Vřesovice parcela 744 m2
350.000 Kč
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP

Kompletní nabídka v kanceláři

www.realitycz.net

N O V I N KA!
3+1,Dobrochov,432m
RD 3+1,Dobrochov,
,
,432m
m2,zahrada,po kompletní
rekonstrukci
info v RK
B Y T Y prodej
p
j
1+1,OV,Žeranovská,32m2
599.000,-Kč
1+1,OV,Cyrila Boudy,32m2,3.patro,cihla, vlastní topení
640.000,-Kč
1+1,DB,Kostelecká,32m2
560.000,-Kč
1+1,DB,Dobrovského,34m2
685.000,-Kč
1+1,DB,Třebízského,49m2
info v RK
2+1,OV,Dolní,53m2
860.000,-Kč
2+1,OV,E.Beneše,56m2
699.000,-Kč
2
2+1,DB,A.Slavíčka,65m
890.000,-Kč
3+1,OV,Moravská,73m2,2.patro,lodžie, sklep1.199.000,-Kč

Poptáváme pro klienty
Byty,
y y, domy,
y, chaty,
y, p
pozemky…Prostějov
y
j a okolí….
y i k rekonstrukci
rodinné domy
PLATBA V HOTOVOSTI
Děkujeme za nabídky, za případný tip…….ODMĚNA!!!
Aktuální poptávka:
p p
- Rodinný dům v Prostějově nebo okolí
- Byty 2-3 +1, OV i DR, stav ani cena nerozhoduje ! ! !

Tel: 605 011 310
3+1,DB,Kostelecká,75m2,2.patro,lodžie,po část.
rekonstrukci, prostorný byt se čtverc.předsíní, VOLNÝ !
1.199.000,-Kč
3+1,DB,Holandská,71m2
990.000,-Kč
3+1,Belgická,70m2
1.250.000,-Kč
2
3+1,OV,Plumlov,80m
Cena dohodou!
3+1,DB,Mozartova,75m2
1.299.000,-Kč
3+1,OV,sídl. Svorn.,87m2
1.299.000,-Kč
3+1,OV,Resslova, 68m2,
1.299.000,-Kč
3+1,OV,Svatoplukova,200m2,3.patro, cihla,garáž,zahrada,
MOŽNÁ VÝMĚNA ZA 2+1,CIHLA S BALKONEM
N O V I N KA! ! !
3+1,DB,B.Šmerala,71m
3+1,DB,B.Šmerala
, ,
,71m
m2,šatna,sklep,
lodžie,nízké náklady
1.150.000,-Kč
3+1,OV,Anglická,75m
3+1,OV,Anglická
, , g
,,75m
m2,p
,po částečné
rekonstrukci, VOLNÝ!
1.100.000,-Kč
3.5+1,sídl. Svobody,3.patro
1.199.000,-Kč

DOMY prodej
p
j
RD 4+1,Brodek u PV
RD 4+kk, Plumlov

590.000,-Kč
1.699.000,-Kč

RD PROSTĚJOV,
Ě
, LIDICKÁ,
Á, 4 byty
yy
podskl.,zahrada,k rekonstr.
p

1.650.000,-Kč

RD 5+1,Brodek u PV,464m2,dvůr,zahrada po část.
rekonstrukci
1.450.000,-Kč
RD Brodek u PV,, k rek.
590.000,-Kč
,
RD PROSTĚJOV,, nájemní
dům- 5 bytů
j
y v centru,
INVESTICE ! ! ! DOHODA !
RD 3+1,1+1,Výšovice,vjezd,dvůr,zahrada, hospodářské
budovy
1.050.000,-Kč
RD 5+1,Vřesovice,dvůr,garáž,klidná část obce
CENA DOHODOU!
RD 4+1,Kralice na Hané,dvůr,garáž,ihned k nastěhování
SLEVA! 1.150.000,-Kč
,
NABÍDNĚTE
Í Ě CENU !
RD 4+1,Dolní,dvůr,zahrada,k
4+1,Dolní
,
í,dvůr,zahrada,k bydlení i podnikání
SLEVA ! ! ! info o ceně v RK!
RD 2+1,5+1,Vřesovice,1315m2,zahrada, dvůr,vjezd,velmi
prostorný,ihned k nastěhování i PRONÁJEM info v RK
Ptení,zděná,koupelna,WC,krb,4
Chata Ptení,
,zděná,koupelna,WC,krb,4
, , , ppokoje
j
VELMI PĚKNÁ! 680.000,-Kč
,
Chata Prostějovičky,po rekonstrukci, možnost pozemku
1200m2
290.000,-Kč
Pozemky- Čechovice, Čelechovice na Hané Otaslavice,
pozemek na stavbu rd či chaty ve Ptenském Dvorku 3.000 m2
750.000,-Kč
,
PRONÁJMY 1+1,, 2+1,, 3+1
1+1,Vápenice,32m2,cihla
4.800,-Kč
1+1,Sídliště Svobody,36m2
6.000,-Kč
3+1,Vrlova,100m2,cihla
7.000,-Kč
Další nabídka na našich stránkách

www.srdcerealit.cz
….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
A PORADENSTVÍ V REALITÁCH
STĚHOVÁNÍ , VYKLIZENÍREKONSTRUKCE
PRÁVNÍ SLUŽBY
Výkup a oddlužení bytů, domů……
Vyplacení24hod.VOLEJTE!/sms

Tel: 605 011 310

PROVÁDÍME
FINANČNÍ POMOC
PROVÁDÍME ODDLUŽENÍ DLE INSOLVENČNÍHO
ZÁKONA (OSOBNÍ BANKROT)

dWsʹ^ĞƌǀŝƐŶş͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘
ŽůŶşϯϭϯϳͬϭϬϬ
ϳϵϳϭϭWƌŽƐƚĢũŽǀ

• ZASTAVÍME PENÁLE, POKUTY, EXEKUCE
• PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI ŘEŠENÍ VAŠICH DLUHŮ
• NEJŠIRŠÍ SÍŤ KAMENNÝCH POBOČEK V ČR

DǇƐĞŽsĄƐƉŽƐƚĂƌĄŵĞ

ABIVIA s.r.o
nám. T. G. M. 18, Prostějov

TEL.: 606 790 687
Zaplaťte nejméně 30 % Vašich závazků,
zbytek soud promine!

www.abivia.cz

ANI PO PRÁZDNINÁCH NA VÁS NEZAPOMÍNÁME!
Během podzimu 2011 jsme pro vás připravili řadu výhodných nabídek
pro osobní i firemní inzerci. Těšit se můžete nejen na zajímavé slevy.

ČTĚTE UŽ
V PŘÍŠTÍM
VYDÁNÍ!

Řádková inzerce

V NOVÉM

5. září 2011

SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

PRODÁM

Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb,
renovace koupelen, kuchyní, atd.
Tel.: 774 062 253.

PENÍZE VŠEM BEZ POPLATKŮ A TO JEŠTĚ DNES.
PŘIJEDEME AŽ K VÁM. VYŘEŠÍM VŠE DO HODINY.
Tel.: 602 511 353.

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

Přijmeme strojníka na kolový
a pásový bagr. Strojnický a
profesní průkaz podmínkou.
Tel.: 603 53 28 01.

P
Přijmeme
kuchaře na HPP, pro
menu i minutková jídla. Nutm
nná praxe. Životopisy zasílejte:
iinfo@bowlingpalace.cz, informace na tel.: 602 553 222
m

Pila K+L s.r.o., Doloplazy u
Nezamyslic nabízí k prodeji
bukové palivové dříví, krácené. 1prm. /600 Kč. Doprava zajištěna. Kontakt: 582 388 101.

Firma přijme na 1- 2 měsíce
brigádníka na práce va výškách. Tel.: 724 261 147

Prodám
brambory
na
uskladnění. Tel.: 731 209 035

Firma Fedor přijme natěrače
na ŽL. Praxe na opalování a
nátěry oken výhodou. Odbornost při zasklívání oken. Práce prováděné Praha, Brno,
BOMBA KŠEFT!!! Zajímavá Olomouc. Tel.: 777 00 99 66.
práce bez vstupních investic,
pružná pracovní doba 20 hod. Hledám učitelku/-e pro doučotýdně, vysoký výdělek (nad 30 vání chlapce 8. třídy-1. ročník
tis. korun). Zaškolení zdarma, gymnázia českého jazyka. Od
rychlý kariérní postup. Nevá- září 2011. Tel.: 605 302 129
hejte a volejte 737 465 727.
Firma HANAKOV spol. s r.o.
přijme do HPP zámečníka svářeče. Svářečský průkaz podmínkou. Nabízíme zázemí stabilní
společnosti, dobré platové podAž 5 000 Kč měsíčně! Poskyt- mínky. Životopisy posílejte na
něte auto, dům, plot či pozemek adresu: Jaromir.Fiala@hanakov.
pro reklamu. Volejte ihned cz Osobní kontakt pouze po tel.
841 111 148 za místní sazbu.
domluvě. Tel. 608 555 278, p.
Fiala Po - Pá 9-16
Obec Hrubčice vypisuje konkurzní řízení na obsazení funk- Firma LANKWITZER ČR
ce ředitele/-lky Mateřské školy s.r.o hledá brigádníka na pozici
Hrubčice, příspěvkové organi- skladník a obsluha míchárny
zace. Bližší informace na www. barev, možno i na poloviční
hrubcice.cz, nebo na tel. 582 úvazek nebo ZTP. Nástup od
368 517. Termín podání přihlá- 1. 10. 2011. Tel.: 773 647 626
šek do 8. 9. 2011 včetně.
Oděvy Hradec Králové a.s.,
jjem,, ppožadavek a okres.
Přijmeme lakýrníka. Nástup ih- pracoviště Prostějov přijme:
ned. Tel.: 733 340 484.
samostatnou účetní. PožaduRychlá půjčka 5 - 20 000 Kč.
jeme: SŠ vzdělání ekonom.
Peníze ještě dnes. Tel.: 603 SEMO a.s., přijme strojníka balící zaměření, znalost práce na PC,
218 330
linky. Požadujeme vzdělání tech- zkušenosti s účtováním malonického zaměření (mechanik seři- obchodních prodejen vítány.
zovač nebo strojař výhodou) a zákl. Platové podmínky: dle praxe
znalost práce na PC. Nutná pečli- 12 000 až 16 000 Kč. Životovost, zodpovědnost, bezúhonnost. pis zasílejte na: Oděvy Hradec
Strukturovaný životopis zašlete na Králové a.s., Olomoucká 37,
e-mail.: personal@semo.cz nebo 796 01 Prostějov, nebo e-mail:
volejte na tel.: 582 301 911.
personal@hdas.cz.
Nabízíme oddlužení se zástavou i bez! Půjčky do 60 tis. Přijmu asistenta/-ku v oboru PŘIJMEME PRO pobočky v
Nebankovní hypotéky, exedopravy pro práci na PC. Něm- regionu pracovníky-ce. Nakuce, insolvence. Zeptejte se,
čina výhodou, komunikativ- bízíme rekvalifikaci, 26 – 50
rádi vám pomůžeme. Volejte
000kč/měs. Nehledáme dealenost. Tel.: 777 882 644.
na tel.: 608 939 658.
ry. Věk a praxe nerozhodují.
Hotovostní půjčka 5.000 – Podnikání z domu - expandující Tel 728 958 301
firma. Perfektní zaškolení, vhodné
pro každého. Tel.: 723 978 274
Hledáme vhodného uchazeče
Přijmu dlouhodobého brigád- na pozici: Operátor výrobní linníka pro chemický provoz. Pod- ky. Práce v mužském kolektivu,
Až 40.000 Kč půjčka, vyplá- mínkou jakýkoliv výuční list. směnný nepřetržitý provoz –
harmonogram. Požadavky: SŠ
cená na ruku v domácnosti, od Tel.: 602 792 729.
vzdělání. Požadujeme: Pečlivost,
firmy Rilex Traders. Vyřízeno
Česká fa hledá prac. na pozice flexibilita,
komunikativnost.
do 24 hod. Tel.: 739 230 298
telefonista/-ku, asistenta/-ku a Nekuřák výhodou. Nabízíme:
Negativ č:36,37,38,39
David Přikryl á 125,
125,- akce 22+2
2 další. Zaškol., 20 000 Kč/měs.+ Zajímavé platové ohodnocení,
výhody. Tel.: 775 204 909
práci v moderním závodě, perspektivu-Strukturované životopisy zasílejte na adresu firmy:
BAR HERNA TRIGA 777- PROFROST a.s., J.B.Pecky 15,
HANÁ, Sídl. svobody, PV 796 01 Prostějov nebo e-mailem:
přijme servírku, číšníka. Tel.: sekretariat@profrost.cz
602 588 617

PENÍZE DO 30 MIN. BEZ POStěhování, vyklízení. Tel.: PLATKŮ PŘEDEM. POMŮŽE775 132 134.
ME VŠEM I BEZ DOLOŽENÍ
PŘÍJMŮ. DŮCHODCŮM I
Stolařství V. JANČÍK, Doma- PODNIKATELŮM. 724 573 950.
myslická 104, PV, tel.: 604 820
358. Zakázková výroba nábyt- Z vlastního kapitálu od více
ku, obložení a plotů (i všechny investorů, pro schválení zašlete
stol. práce vč. oprav).
na 775 727 160, jm., př., rč., tel.,
příjem a požadavek. Obratem
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Há- obdržíte výsledek.
jek 721 344 771. Zemní práce
strojem UNC, výkopové a te- Plíseň neničí jen rostliny, ale
rénní práce.
i peněženky. Půjčíme skoro
každému 5 - 15.000 Kč. PraČištění hrobů z terasa - cuji jen pro jednoho věřitele.
přebroušením přímo na místě. Tel.: 607 275 496.
Tel.: 721 817 009
Půjčím peníze oproti zástavě
TESAŘSTVÍ NIESNER nabí- nemovitostí. Vyplatím vaše
zí výrobu a montáž krovů, vaz- dluhy. Vykoupím vaši nemoviníků, pergoly, altány, zahradní tost i s exekucí. Peníze ihned.
domky, bednění schodů přímých, Tel.: 603 560 836.
točitých. Obklady říms, montáže
WPC teras. Tel.: 737 706 643, Rychlá půjčka pro všechny,
vyřízení za pár hodin. Tel.:
www.strechy-niesner.cz
604 603 644
Doučím matematiku ZŠ a SŠ.
Tel.: 737 711 889.
STOLAŘSTVÍ FILOUŠ
tel.: 605 905 087, vyrábíme kuchyně, vestavěné skříně, posuvné dveře, schody, obkládaní schodů. Provádíme i opravy starož. nábytku

email: nutritrio@seznam.cz čii
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel. 774 368 343

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

Stěhování bez pomoci zákazníka a vyklízecí služby. Rychle,
levně. Prostějov 604 389 367
Veškeré stavební práce/ zed-nické, elektro i malířské), lev-ně, rachle se zárukou. Tel.: 602
2

Vím, že máme nějaký problém!
Finance! Je dobré udělat to nejlepší řešení pro klid a pohodu života. Nejsme 900, ani poplatek
nehrozí! Pokusíme se společně
vyřešit a udělat dobrou věc!
Máme možnosti, jak poradit,
probrat, pomoc jistá! Nebojte se
zeptat, zavolat a sejít! Tel.: 773
579 975 Děkuji, čekám, rád pomůžu. Seriózní a slušné jednání!

Firma HANAKOV, spol. s r.o.
hledá subdodavatele svářečských prací. Patřičná certifikace
podmínkou. Nabídky posílejte
na adresu: Jaromir.Fiala@hanakov.cz tel. 608 555 278, p. Fiala Přijmeme pracovníky/-ce pro
práci v kanceláři, administrativu,
Po až Pá 9-16
jednání se zákazníky po telefonu
i osobně.Výdělek 22-50 000 Kč
měs. Info na tel. 605 254 556

Autoservis Minx přijme autoA

Ž
Životopisy
na email: zdenek.
minx@seznam.cz
m
Reality BEZ STAROSTI, přijmou makléře s praxí. Volejte
773 500 528

NEW FACE 2011 hledá nové
tváře pro modeling. T.: 605 427
271, 9 - 12h. www.studio365.eu
Česká fa hledá referenty/-ky
pro práci v kanceláři. Plat 25
000 Kč. Zapracování, další
výhody. Tel.: 603 218 330

Exmoore Reality s.r.o. – realitní a finanční společnost vypisují výběrové řízení na pozici
obchodník s realitami pro PV
a OL. Požadujeme příjemné
vystupování,
samostatnost,
časovou flexibilitu, ŘP, praxe
není podmínkou. Nabízíme
zajímavé odměňování, zázemí
prosperující společnosti, školení. Vaše CV posílejte na email.
adresu sarka.krupasova@exmoore.eu, dotazy na tel. 604
821 312 Vránová

Prodám brambory na krmení. T.: 731 209 035

Přijmeme řidiče taxi, informace na www.me-taxi.cz, nebo na
tel.: 777 140 499

Vydal ses cestou,
jíž chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek
jsi nechal dokořán.
Děkujeme za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den,
jenž jsi s námi žil.
Dne 5. září 2011
by oslavil 75. narozeniny
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan
Arnošt SCHINDLER
z Kralic na Hané.
S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

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

KOUPÍM
Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
lustry, lampy, porcelán, sklo,
stříbro, šperky, staré hračky a
další. Tel.: 605 138 473.
Koupím obrazy předních českých a moravských malířů,
ale i méně hledané regionální
umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 603 161 569.

Dne 6. září 2011
by se dožil 75 roků
pan Drahoslav
PŘECECHTĚL
z Kralic na Hané.
15. září 2011
si připomeneme
dvanácté smutné výročí
jeho úmrtí.
Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou s námi.
Manželka Ludmila,
dcera Darja a syn Stanislav
s rodinami.

DARUJI
Daruji koťata. Tel.: 777 862 829

AUTO - MOTO
PRÁCI HLEDÁ

SOBRA – AUTO.CZ, Žeranovská 3, PV. Tel.: 608 93 30
Vyučená dámská krejčová hle- 33, 582 331 800. Provádí veškeré
dá práci na jednosměnný prac. opravy vozidel, diagnostika, ME
provoz. Šití, úklid, pom. práce. a TK, náhradní díly - prodejna,
Od 19. 9. Tel.: 606 374 340
PNEUSERVIS.

RŮZNÉ
Dovolená v Chorvatsku! RIVIÉRA SEGET. Apartmány
od 10-ti metrů od moře v
soukromých vilách, klidná
lokalita, klimatizace, vlastní
pláž, terasa s výhledem, internet WI-FI, TV+sat.
www.vranjica.eu

SEZNÁMENÍ
65-letá důchodkyně hledá kamarádky svého věku na posezení u kávy či různé akce. Tel.:
739 420 843.
K vážnému seznámení hledám
ženu přiměřeného věku. Vdovec
61/167 z PV. Tel.: 774 809 845
Hledám ženu kolem 50 let k
občasným schůzkám. Telefon
v redakci.

NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
Koupím Škodu Felicia. Tel.:
603 710 012
Koupím Škodu Fabii, uvítám
1. majitele, není podmínkou.
Tel.: 608 710 468
Koupím Škodu Octavia, jakýkoliv stav. Tel.: 775 506 285

S časem se mnohé změní,
i pláč ustane,
v srdci však vzpomínání
a bolest zůstane.
Dne 11. září 2011
uplyne třetí rok,
co nás
navždy opustila
naše milovaná maminka
a dcera, paní
Věroslava SMRŽOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami
a maminka.

OZNÁMENÍ

Prodám skůtr Babeta classic,
50cm3, 2 roky stará, původní
cena 24 000Kč, nyní po do- Palírna Otaslavice přijímá
objednávky pěstitelů na zpramluvě. Tel.: 602 502 129
cování letošní úrody ovoce na
H&Z Auto - moto
tel.: 582 370 058, 777 340 485
Drozdovice 87
(naproti sv. Anny)
H&Z pivotéka – vinotéka
Firma s 18-ti letou tradicí
Drozdovice 87
nabízí ND na tuzemské
(naproti sv. Anny)
i zahraniční vozy.
Nabízí:
Nejširší sortiment
plnění piva do 5l soudků
zboží skladem
sudová piva 10 – 50 l
v PV za příjatelné ceny.
půjčování chlazení
Při větším odběru
sudová a lahvová vína
smluvní slevy.
při větším odběru
Tel.: 774 945 952.
smluvní ceny
H&Z
Tel.: 775 992 262.
autoservis - rychloservis
Nabízí:
opravy vašeho vozu
za smluvní ceny
povedení STK
servis klimatizace
Tel.: 776 457 444.
Prodám Škodu Felicii, cena
dohodou. Tel.: 604 668 754

773 493 394

VZPOMÍNÁME

Prodám černé pianino zn.
Proksch. Tel.: 608 073 347.

Zdarma odvezu a zlikviduji
železný odpad - vany, sporáky,
pračky apod. V PV a okolí do
100
10
0 % práce z domova! Provi- 20 km. Tel.: 608 621 942

PŮJČKY od přímého poskytovatele. Nejsme 900…( Pracuji pro
jednoho věř. ).Tel:605 254 131.

ZD MORAVAN
DOMAMYSLICE
zahájilo v sadě v Mostkovicích
prodej
KVALITNÍCH JABLEK.
Prodejní doba
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Informace na tel.: 602 510 465.
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Prodám Peugeot 206, 1.6.,
rv. 99, modrá metal., 5dv.,
klima, 138000 km, prav. servis, 67000 Kč, výborný stav,
pravidelný servis, foto po dohodě zašlu, prohlídka vozu
možná, rychlé jednání - sleva, důvod prodeje: bohužel
je nám automobil malý. Bližší info na tel.: 739 445 153.

Kultura v Prostějově a okolí

V NOVÉM

O víkendu vypuknou Hanácké slavnosti
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5. září 2011

Galerista a keramik

DUŠAN KAMZÍK ZEMŘEL!

Oslavy hodů táhnou. Přijďte se podívat na soubory z Prostějovska!
Prostějov/ mls Folklórní soubory z našeho regionu čeká jejich každoroční domácí vrchol. V sobotu 10. října o půl čtvrté na hlavním prostějovském náměstí odstartují Hanácké slavnosti. Na nedělní dopoledne je pak od půl desáté
plánováno vystoupení sedmi dětských národopisných souborů Jaro Hané.
V rámci něj se představí i tři družiny z Prostějovska. „Bude mezi ně patřit
například soubor Valentýnek z Prostějova, který vedou manželé Špačkovi.
Ten divákům ukáže, jak to chodí v Ptačí škole. Jde o program, s nímž v červnu
soubor úspěšně reprezentoval hanácký folklór na celostátní přehlídce dětských souborů v Jihlavě,” uvedla Alice Gregušová z pořádajícího Kulturního
klubu Duha. Valentýnka pak doplní soubory Kláseček z Kralic na Hané a
Sasanka ze Dzbele.
V hlavním galaprogramu
se v neděli od půl třetí mezi
celkově devíti představí i tři
soubory z Prostějovska. Postupně vystoupí kralický Klas,
prostějovský Mánes a Kosíř z

Kostelce na Hané. „První dva
v únoru vystoupily na prestižním Národním krojovaném
plese v Praze, který byl letos
věnován právě Hané. Byl to
pro ně zatím asi vrchol jejich
snažení. Pečlivá příprava je
stála spoustu času i energie.
Část z tohoto výjimečného
programu bude k vidění i na
letošních Hanáckých slavnostech,” doplnila Alice Gregušová.
Určitou kuriozitou letošního
programu Hanáckých slavností bude jistě návštěva souboru
Hanáci z Prahy. „Jedná se o
lidi, kteří pochází z Moravy.
Přestože žijí v hlavním městě,
na svoji rodnou Hanou nezapomněli a v milionové metropoli prezentují náš folklór,”
vysvětlila Alice Gregušová.
Převážně folklórní soubory

letos doplní hudební skupina
Bezobratři, která se minulý rok
stala držitelem ceny Anděl za
hudební počin v oblasti world
music. Bude to její prostějovská premiéra.
Program Hanáckých slavností orámuje vystoupení dvou
romských kapel. V případě
obou se mohou diváci těšit na
příval úžasné a bezprostřední
energie. Na úvod v sobotu
od pěti hodin vystoupí soubor
Romano Stilo Ensemble. Na
úplný závěr se v neděli od půl
šesté předvede skupina Čarovné ostrohy z Bratislavy, kterou
doprovodí Diabolské husle
Berky Mrenicu. Tento taneční
soubor se díky svému profesionálně zvládnutému představení probojoval až do finále
televizní show Talentmania.
Již nyní se dá předpokládat, že

Partneři i přátelé. Ještě v pátek Dušan Kamzík s Jindřichem
Skácelem znovuotevřeli galerii v baště.
Foto: archiv
Prostějov/mls

Návrat k historii. Také letošní prostějovské hody se ponesou v
duchu let minulých, přičemž k vidění budou například tyto krásné
houslistky v krojích.
2x foto: archiv
obrovský zájem bude i o svezení kočárem Václava Obra.
Ten bude v neděli od desíti do
pěti hodin pravidelně vyjíždět
ze Smetanových sadů. „Škoda jen, že těch kočárů nebude

více,” posteskl si jeden z pravidelných návštěvníků hodů.
Na Hanácké slavnosti letos
kromě prostějovské radnice
finančně přispěl i Olomoucký
kraj.

Židovská hudba mění Prostějov v Hanácké Jeruzalém
MOJŠE BAND posluchače nadchl hudbou zvanou klezmer

„Každý je tak trochu Žid, jen někteří o tom neví,“
prohlásil s nadsázkou cimbalista a frontman kapely Mojše band Michal Paľko. Ten zároveň vyslovil
naději, že se mu při příležitosti pátečního koncertu
konaného v přednáškovém sále Národního domu
podaří spáchat nějaký skandál, jaký by měl být
součástí každé správné židovské svatby...
Prostějov/mls

sedmidílný seriál koncertů
konaných pod hlavičkou HuMojše band zaměřený prá- debního festivalu židovských
vě na židovskou - nejen - inspirací „Hanácké Jeruzasvatební hudbu odstartoval lém“. Právě tuto přezdívku

získal kdysi Prostějov v souvislosti s početnou židovskou
komunitou, která ve městě
žila. Hudební přehlídku ve
spolupráci s městem Prostějov pořádá prostějovská kapela Létající Rabín.
„Náš člen a hlavní dramaturg
festivalu Vojta Pospíšil si přál
zůstat v šortkách a bylo mu
žinantní v nich před vás předstoupit. Proto mě poprosil,
abych festival zahájil,” prohlásil na úvod směrem k publiku Vojtěch Pešťuka hrající v

kapele na housle. Přestože se
nikde v tóře nepíše o tom, že
by šortky patřily mezi tradiční židovské rituální oblečení,
klarinetista Létajícího Rabína
Vojta Pospíšil v nich zůstal
po celou dobu vystoupení
spřízněného Mojše bandu.
Mojše band pak posluchače
nadchl temnou i veselou, snivou i rozvernou, starodávnou
i veskrze moderní lidovou
hudbou východoevropských
Židů zvanou klezmer.

Foto: Mojše band. Slovenská kapela nabídla temnou i veselou, snivou i rozvernou, starodávnou i veskrze moderní hudbu východoevropských Židů.
Foto: Martin Zaoral

Radnice ke svým stým narozeninám dostane knihu
Věž se v pondělí otevře veřejnosti, hodové prohlídky jsou ale plné
Prostějov/mls - Hodové prohlídky radnice už nestihnete. Jejich
kapacita je totiž beznadějně
plná. Postupně by však na řadu
měl přijít každý, kdo o výhled
z 66 metrů vysoké věže projeví
zájem. Hlavní vyhlídka je pak
umístěna do devátého podlaží ve
výšce 46 metrů. „Připravujeme
harmonogram běžných prohlídek i pro další období,“ ubezpečila všechny ty, na které se v
těchto dnech nedostane, tisková
mluvčí prostějovské radnice
Jana Gáborová. Zatímco hodové prohlídky budou zdarma, do
budoucna se ovšem uvažuje o
tom, že za vstup na věž se bude
platit přibližně desetikorunové
vstupné.
Kdo se včas nestihl objednat na
prohlídku radniční věže, může se o
hodovém víkendu (v sobotu 10. a v
neděli 11. září) zúčastnit tradičních
komentovaných prohlídek historic-

kých prostor prostějovské radnice.
Na ně se není nutno předem objednávat. „V sobotu začnou v 15.00,
16.00 a 17.00 hodin, v neděli pak
každou hodinu od devíti do sedmnácti hodin,” prozradila dále Jana
Gáborová.
Již v roce 2014 oslaví prostějovská
radnice své kulaté sté narozeniny.
K této příležitosti by měla vyjít
kniha o historii budovy. „Vznikla
devítičlenná redakční rada, která
by publikaci měla připravit. Její
předsedkyní bude ředitelka Státního okresního archivu v Prostějově
Dagmar Roháčková, výkonným redaktorem František Říha. Spolupracovat chceme například s ředitelem
prostějovského muzea Miroslavem
Chytilem a dalšími,” uvedl starosta
města Miroslav Pišťák.
Motiv radnice se objevuje i na
nových poutačích, které by měly
vítat návštěvníky Prostějova při
vjezdu do města. Ty v těchto dnech

nahrazují staré cedule s fotografií
prostějovské radnice s nápisem
„Město Prostějov Vás vítá“. Za
tímto projektem stojí filmař a výtvarník Tomáš Vincenec, který
oslovil žáky prvního stupně prostějovských základních škol, kteří
ztvárnili právě radniční věž. Prvních pět nejpovedenějších návrhů
se stalo předlouhou pro poutače.
Na poutačích se tak objeví díla
Jana Grulicha, Veroniky Jurčíkové,
Veroniky Řehořkové, Radka Rinda
a Martina Nedbala. „Všechna díla
na téma radniční věž budou vystavena právě přímo ve věži, a to po
jejím zpřístupnění,” upřesnila místostarostka města Prostějova Ivana
Hemerková.
Úpravy a zpřístupnění radniční
věže přišly na zhruba 6,5 milionu
korun. Bezmála 5,5 milionu zaplatily zdroje Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava.

INZERCE

Příští koncert festivalu Hanácké Jeruzalém se bude
konat v sobotu 24. září opět
v přednáškovém sále Národního domu. Tentokrát se
na něm představí brněnský
kvartet Klezmehrin. Seriál
zakončí tradiční předvánoční koncert Létajích rabínů,
který ve středu 21. prosince
rozezní divadelní sál Národního domu. Kapela při této
příležitosti oslaví své desáté
narozeniny.

Bolestná zpráva zasáhla o
víkendu celou prostějovskou
kulturní veřejnost. Ve věku
nedožitých šestapadesáti let
zcela nečekaně zemřel známý
galerista a keramik Dušan
Kamzík. Stalo se tak včera, tj.
v neděli 4. září ráno...
Ještě v pátek přitom proběhlo slavnostní znovuotevření
galerie v prostorách bašty
prostějovských hradeb, která
byla několik měsíců zavřená.
Právě s ní Dušan Kamzík spojil posledních dvacet let svého
života. Při otevření galerie byl
prý plný elánu a plánů do budoucna. Novou éru plánoval
provozovat společně s fotbalo-

vým brankářem Jindřichem
Skácelem. Jeho představy
však už bohužel nedojdou naplnění...
Výtvarník a kurátor Dušan
Kamzík se narodil 17. listopadu 1956 v Příklepech v okrese Kroměříž. V letech 1973
- 1977 vystudoval Střední
uměleckoprůmyslovou školu
v Uherském Hradišti, obor
výtvarné zpracování keramiky. Byl i aktivním umělcem.
Vernisáž jeho poslední samostatné výstavy Hlavy hlavně
z hlavy proběhla v prostorách
prostějovského muzea koncem listopadu minulého roku.
Kromě svého působení v oblasti výtvarného umění byl
znám i jako muzikant a textař.

V NOVÉM

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Divize, skupina „E“
5. kolo: MFK Havířov - Nový Jičín 1:2 (1:1), Loko Petrovice
- Lískovec 3:1 (3:0), Mohelnice - Slavičín 0:1 (0:1), Dolní
Benešov - FK Krnov 2:1 (0:1), SFC Opava B - Mikulovice
3:3 (2:1), Brumov - Val. Meziříčí 2:1 (0:1), Kravaře - Slavia
Orlová 0:1, FK Šumperk - 1.FK Prostějov 2:0 (2:0)
1.Orlová-Lutyně 5 5 0 0 13:0 15
2.Šumperk
5 3 1 1 6:3 10
3.1.FK Prostějov 5 3 1 1 8:5 10
4.FK Nový Jičín 5 3 1 1 9:9 10
5.FC TVD Slavičín 5 2 3 0 7:3 9
6.FK Mikulovice 5 2 2 1 11:9 8
7.Valašské Meziříčí 5 2 1 2 10:8 7
8.Petrovice
5 1 3 1 6:7 6
9.FC Brumov
5 2 0 3 8:10 6
10.SK Kravaře
5 1 2 2 6:6 5
11.Sokol Lískovec 5 1 2 2 9:9 5
12.MFK Havířov 5 1 2 2 6:7 5
13.Dolní Benešov 5 1 2 2 2:5 5
14.FC Opava B
5 1 1 3 7:13 4
15.FK Krnov
5 0 2 3 4:8 2
16.FK Mohelnice 5 0 1 4 3:13 1

Přebor Olomouckého KFS
předehrávané 14.kolo: Kozlovice - Dolany 2:2 (1:1)
Šolín,Dohnal J. - Holly,Zachar. Litovel - Kralice 1:1
(1:0) Fišara - Bukovec. Konice - Loštice 3:1 (1:1)
Dvořák 2,Schon - Vinkler. Troubky - Zlaté Hory 0:1
(0:1) Škoda. Velké Losiny - 1. HFK „B“ 4:1 (3:0)
Šimák,Šinogl,Václavský,Maňka - Grézl. Hněvotín
- Ústí 3:1 (2:0) Marek,Šulc,Novák - Palacký. Oskava Želatovice 6:0 (5:0) Sokol 3,Mičuda,Veselský,Janíček.
Určice - Hranice 0:2 (0:2) Modelský,Málek p.k..
6. kolo: Zlaté Hory - Kralice 1:1 (0:0) Sklenařík - Vybíhal.
Troubky - Oskava 3:0 (1:0) Němčák,Stoklasek,Vala.
Kozlovice - Hranice 2:3 (1:0) Dohnal J.,Král Mich. Pecha,Kundrát,Kušner. Konice „A“ - Želatovice 6:1
(4:1) Novotný 2,Bílý,Kryl,Schon,Ullmann p.k. - Havlík.
Loštice - Ústí 1:2 (0:1) Hlaváč - Černotský,Pecha. Velké
Losiny - Určice 0:2 (0:0) Peka,Skopalík. Dolany - 1.
HFK „B“ 2 . 2 (1:1) Čapek,Zacha - Grézl,Jíša. Litovel Hněvotín 0:0.
1. Kralice
6 4 2 0 12:3 14
2. Hranice
6 4 1 1 14:6 13
3. Litovel
6 3 3 0 10:3 12
4. Zlaté Hory
6 3 2 1 8:7 11
5. Určice
6 3 1 2 10:5 10
6. Oskava
6 3 1 2 13:9 10
7. Konice
6 3 0 3 15:12 9
8. 1. HFK ‘”B”’ 6 2 2 2 12:10 8
9. Troubky
6 2 2 2 10:8 8
10. Hněvotín
6 2 2 2 7:8 8
11. Kozlovice
6 2 1 3 11:13 7
12. Ústí
6 2 1 3 11:15 7
13. Velké Losiny 6 1 2 3 8:13 5
14. Dolany
6 0 4 2 6:11 4
15. Želatovice
6 1 1 4 4:19 4
16. Loštice
6 0 1 5 5:14 1

I.A sk. “A” muži:
5. kolo: Medlov - Jeseník 2:2 (0:2) Král 2 - Kubík,Glac
P.. Leština - Štíty 2:0 (0:0) Puchr,Sladek. Mor. Beroun
- Konice 3:2 (0:1) nehl.. Vikýřovice - Mohelnice „B“ 4:1
(2:1) Tomášek,Silný,Kubíček,Uvízl - Knýř. Šumvald Písečná 2:0 (1:0) Horn,Los. Štěpánov - Šternberk 0:3 (0:1)
Hlaváček,Jurečka,Šrámek. Troubelice - Bludov 5:0 (1:0)
Domes 3,Šenk.Lolek T..
1. Šternberk
5 5 0 0 17:5 15
2. Štíty
5 4 0 1 17:6 12
3. Leština
5 3 0 2 11:7 9
4. Bludov
5 3 0 2 12:13 9
5. Písečná
4 2 1 1 8:6 7
6. Mor. Beroun 5 2 1 2 10:10 7
7. Vikýřovice
5 2 1 2 7:13 7
8. Šumvald
5 2 0 3 9:9 6
9. Troubelice
4 1 2 1 9:5 5
10. Jeseník
5 1 2 2 11:10 5
11. Medlov
5 1 2 2 7:10 5
12. Štěpánov
5 1 1 3 4:7 4
13. Konice
5 1 0 4 10:24 3
14. Mohelnice ‚“B“‘ 5 0 2 3 5:12 2

I.A třída, skupina “B”
5. kolo: Medlov - Jeseník 2:2 (0:2) Král 2 - Kubík,Glac
P.. Leština - Štíty 2:0 (0:0) Puchr,Sladek. Mor. Beroun Konice “B” 3:2 (0:1) nehl.. Vikýřovice - Mohelnice “B”
4:1 (2:1) Tomášek,Silný,Kubíček,Uvízl - Knýř. Šumvald Písečná 2:0 (1:0) Horn,Los. Štěpánov - Šternberk 0:3 (0:1)
Hlaváček,Jurečka,Šrámek. Troubelice - Bludov 5:0 (1:0) .
dohrávka 2.kola. Hlubočky - Dub nad Mor. 2:1 (0:1).
1. Hlubočky
5 5 0 0 15:4 15
2. Opatovice
5 3 0 2 18:11 9
3. Plumlov
5 3 0 2 11:7 9
4. Kojetín
5 3 0 2 9:5 9
5. Čechovice 5 3 0 2 11:10 9
6. Dub nad Mor. 5 3 0 2 6:5 9
7. Bělotín
5 2 2 1 9:9 8
8. Nové Sady 5 2 1 2 14:14 7
9. Klenovice
5 2 1 2 4:7 7
10. Jesenec
5 2 0 3 8:10 6
11. Slatinice
5 1 2 2 6:8 5
12. Lipník
5 1 0 4 12:17 3
13. Náměšť na Hané5 1 0 4 9:17 3
14. Bělkovice
5 0 2 3 4:12 2
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Přebor OFS Prostějov
II.třída

Ve středu 7. září 2011 se dožívá významného životního jubilea

70 let dlouholetý rozhodčí OFS Prostějov
Jan Albrecht.
Hodně životní pohody a pevné zdraví do dalších
let přejí kolegové rozhodčí a funkcionáři OFS Prostějov.

Divizní FK Prostějov premiérově podlehl na hřišti Šumperka Víkend ve fotbalové I.A třídě: z pěti zástupců Prostějovska bodoval jediný
Víkend ve fotbalové I.A třídě: z pěti zástupců Prostějovska bodoval jediný

Až
páté
dějství
Moravskoslezské divize,
skupiny „E“ přineslo fotbalistům 1.FK Prostějov
první porážku v této soutěži. Ambiciózní nováček ji
utrpěl na stadionu silného
SAN-JV Šumperk, který tím srovnal s Hanáky
bodový krok, ovšem na
skóre zůstal právě za nedělním soupeřem třetí. Do
výrazného vedení se utrhla zatím suverénní Orlová.

Šumperk, Protějov/son

Bitvu dvou aspirantů na postup do MSFL notně ovlivnil
lepší začátek domácích. „Měli
jsme špatný vstup do zápasu a
doplatili na to rychle inkasovaným gólem. Ani ne po deseti
minutách vedla série našich
chyb k faulu ve vápně a nařízené penaltě, kterou sice Kofroň
vyrazil, ale exekutor vzápětí
doklepl. Potom jsme byli půl
hodiny jasně lepší, měli tři velké šance a mohli vývoj otočit.
Bohužel Janoušek, Svozil i
Zatloukal své tutovky zahodili

a vinou nezvládnutého závěru
první půle jsme navíc podruhé
inkasovali takříkajíc do šatny,“
rekapituloval výsledkově nepovedený duel kormidelník 1.FK
František Jura.
Ve druhém poločase jeho svěřenci s nepříznivým stavem pohnout nedokázali. „Hráli jsme
sice docela dobře, jenže branku
bychom asi nevstřelili, ani kdyby utkání trvalo do rána. Soupeř si vedení zkušeně pohlídal.
My jsme celkově nebyli horším týmem a svedli se silným
Šumperkem vyrovnaný boj.
Rozhodly zkušenosti protivníka

a to, že na rozdíl od nás je už
dlouho pohromadě a tím pádem
lépe sehraný,“ zmínil Jura.
Premiérová prohra ho samozřejmě mrzela. „Je to škoda, ale
jde o naši první porážku, navíc
na hřišti asi největšího favorita
soutěže. Podle toho musíme situaci brát. Teď je potřeba se co
nejrychleji otřepat, dál makat
a zvládnout anglický týden se
dvěma zápasy za sebou,“ myslel už Jura na domácí střetnutí
s Petrovicemi (středa 7. září,
17.00 hodin) i venkovní mač
v Novém Jičíně (neděle 11. září,
16.00 hodin).

2:0

FK SAN-JV Šumperk
1.FK Prostějov

(2:0)

Branky: 9. Pinkava, 43. Szöcs
Rozhodčí: Vojkovský – Cieslar, Adamec
Žluté karty: Szöcs, Opravil, Křepelka – Kocourek, Papoušek
Diváků: 300

Sestava Prostějova:
Kofroň
Klimek
Kocourek
Hunal
Dostál
Hirsch
Papoušek
Svozil
Fabiánek
Zatloukal
Janoušek
Střídání: 56. Matula za Fabiánka, 74. Dočkal za Hunala, 86.
Šmíd za Svozila. Trenér: František Jura.

FINCENTRUM Přebor Olomouckého KFS: Regionálním týmům se daří

Fandové, v neděli pojďte na velkou parádu: prestižní derby mezi Určicemi a Kralicemi
Prostějov/son, jim - Přebor Olomouckého KFS měl v uplynulém týdnu hned dvě dějství, které přinesly do prostějovského regionu hned spoustu radosti. Dvěma výsledkově totožnými remízami v Litovli a Zlatých Horách udrželi fotbalisté
FC Kralice na Hané jak vedení v krajském přeboru KFS Olomouc, tak sérii utkání bez porážky. Tím lákavější bude příští
zápas lídra tabulky, neboť půjde o okresní derby v Určicích (neděle 11. září, 16.00 hodin). Na šňůru najeli také hráči
Konice, kteří vyhráli již třikrát v řadě.

KRALICE STÁLE DRŽÍ NEPORAZITELNOST!
TATRAN LITOVEL
FC KRALICE NA HANÉ

FK ZLATÉ HORY
FC KRALICE NA HANÉ

1:1
(1:0)

Branky: 15. Fišara – 60. Bukovec
Rozhodčí: Krobot – Válek, Ráb
Žlutá karta: Valtr
Diváků: 250
Sestava Prostějova:

Sestava Prostějova:
Winkler – O. Petržela, Trnavský, Skoupil, Smýkal (75. Kratina)
– Valtr, Cetkovský, Růžička (55. Neoral), Vybíhal – Z. Petržela,
Lisický (87. Suchomel). Trenér: Roman Popelka.

úvodní poločas lodivod FC Roman Popelka.
O přestávce provedl hned dvě
změny v sestavě, což pomohlo.
„Po změně stran už jsme domácím byli vyrovnanějším soupeřem, trpělivě čekali na jejich
chybu a dočkali se díky trefě
Bukovce. Litovel byla celkově
lepší a fotbalovější, jenže Winkler chytil další tutovku a my tak
získali v oslabeném složení hodně cenný bod. Potvrdilo se, že
máme výbornou partu, soudržný
kolektiv a sice ne početně moc
široký, ale kvalitní kádr kluků,
jež umí máknout,“ konstatoval
Popelka spokojeně.

SOKOL LÁZNĚ VELKÉ LOSINY
SOKOL URČICE

(0:0)

Sestava Určic:
Nejezchleb – Coufal, Skopalík, Peka, Mlčoch (46. Cibulka) –
Bokůvka, Vaněk, Vodák, Rec (89. Javořík) – Kiška, Trajer
Trenér: Evžen Kučera.

I.B třída, skupina “A”

Také
k Zlaté
l
Hory momentálně
l patří
do širší špičky soutěže a rovněž na
jejich pažitu hanácká štika nebyla
ulovena. „V prvním poločase jsme
opět působili trochu zakřiknutě a rozvláčně, tím se domácí dostali do dvou
slibných příležitostí. Ty jsme naštěstí
přestáli, někdy od dvacáté minuty vyrovnali hru a též měli dvě šance, které
kluci neproměnili,“ ohlížel se za sobotním střetnutím kouč Popelka.
Po obrátce jeho družina neměla daleko k tříbodovému exportu. „Ve
druhé půlce jsme byli lepší a vstřelili
Cetkovským vedoucí gól, který však
sudí neuznali kvůli údajnému ofsajdu. Chlapci se nenechali rozhodit
a dál tlačili, jenže v době největšího
náporu soupeř utekl do brejku a otevřel skóre. My jsme stále pokračovali
ve své aktivitě, načež Vybíhal srovnal
a v závěru pak mohly rozhodnout

Ř se tomu půjčka za oplátku. FotŘíká
bbalisté TJ Sokol Určice okamžitě dokkázali odčinit klopýtnutí z vlastního
ttrávníku, když po středeční prohře
s Hranicemi v neděli stejným poměrrem zvítězili na půdě Lázní Velké
Losiny. To je po šesti kolech krajského
L
ppřeboru KFS Olomouc vyneslo zpět na
ppáté místo tabulky.
Proti hranickému favoritovi neměP
li šanci, naopak v Losinách se muži
Sokola sami obsadili do role domi-

DIVIZE, SKUPINA „D“
starší dorost

DIVIZE, SKUPINA „D“
mladší dorost

5. kolo: FC Veselí - SFK Vrchovina 6:3
(2:0), Velké Meziříčí - Líšeň B 5:1 (4:0),
Vikt. Otrokovice - Humpolec 6:2 (1:1),
Blansko - MSK Břeclav B 0:0 (0:0), Havl.
Brod - Žďár n.Sázavou 1:2 (0:2), Prostějov
- FK Pelhřimov 6:2 (3:1), Bohunice Sparta Brno 1:7 (1:3)

5. kolo: Blansko - MSK Břeclav B 2:2 (1:1),
Havl. Brod - Žďár n.Sázavou 4:0 (1:0), FC
Veselí - SFK Vrchovina 2:2 (1:0), Velké
Meziříčí - Líšeň 1:2 (1:1), Vikt. Otrokovice
- Humpolec 4:2 (1:2), Prostějov - FK
Pelhřimov 0:0 (0:0), Bohunice - Sparta
Brno nehlášeno.

1. Blansko
2. Sparta Brno
3. FC Otrokovice
4. 1.SK Prostějov
5. Veselí nad Mor.
6. Žďár n.Sázavou
7. Havlíčkův Brod
8. Velké Meziříčí
9. FK Humpolec
10. FK Pelhřimov
11. Brno Bohunice
12. SFK Vrchovina
13. SK Břeclav B
14. SK Líšeň B

1.Havlíčkův Brod
2.SK Líšeň
3.Sparta Brno
4.Otrokovice
5.Brno Bohunice
6.FK Pelhřimov
7.Blansko
8.SFK Vrchovina
9.FK Humpolec
10.1.SK Prostějov
11.Žďár n.Sázavou
12.Veselí nad Mor.
13.SK Břeclav B
14.Velké Meziříčí
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14:6
19:9
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13:7
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oba
b celky.
lk To se nestalo,
l utkání
k tudíž
d
skončilo zaslouženou plichtou. Ale
kdybychom šli do vedení, věřím, že
bychom zvítězili,“ pravil Popelka.
S bilancí čtyř výher a dvou remíz
půjdou Kraličtí do nedělního derby v Určicích. „Chceme tam svést
vyrovnaný boj. Sokol má kvalitní
mančaft a může se tak hrát dobrý
fotbal, zajímavý pro diváky. Rádi
bychom opět bodovali, ale dopředu
se v tomhle derby nedá absolutně
nic odhadovat. V posledních letech
končily vzájemné zápasy většinou
opačně, než papírově měly. Takže
uvidíme,“ uvažoval Popelka, pro
kterého možná půjde o derniéru
na lavičce FC. „V nejbližší době
se rozhodnu, jestli dám přednost
postu hlavního trenéra Kralic nebo
asistenta 1.FK Prostějov,“ potvrdil
Roman Popelka své dilema.

Hranice i v deseti

Patrně nejlákavější bitvou předehrávaného 14. dějství krajského přeboru mužů bylo střetnutí
Určic s Hranicemi. Na jedné
straně stál Černý kůň soutěže a
na straně druhé její asi největší
favorit, který nakonec zaslouženě triumfoval, byť víc než polovinu času musel bojovat v oslabení po vyloučení svého hráče.
Duel otevřeli lépe hosté, kteří šli po čtvrthodině do vedení
Vaňkem nešťastně tečovanou
střelou Modelského. Velkou
šanci na vyrovnání nevyužil
Trajer, jehož sólo zastavil gólman Matůšů, a Hraničtí pak
ještě před přestávkou zvýšili na
rozhodující rozdíl. Smolař Vaněk ve vápně fauloval Kušnera,
z nařízené penalty se nemýlil
Málek – 0:2.
Naději dala domácím krátce po
druhém inkasování červená karta Wojnarovského, díky čemuž

hráli víc než poločas proti deseti.
Využít toho však nedokázali, naopak mohli být rádi, že neutrpěli
debakl. SK si totiž i v oslabení vypracoval několik tutovek a pouze
Nejezchlebovy zákroky nechaly
v platnosti stávající výsledek.
„Soupeř byl o třídu lepší než
my, prostě jsme na něj neměli.
Nedokázali jsme se prosadit
dokonce ani v početní převaze,
oslabené Hranice nás i tak přehrávaly. Nechtěli jsme vsadit
na defenzivní taktiku, protože
k tomu nemáme vhodné typy
fotbalistů a navíc by to nebavilo nás ani diváky. Škoda dvou
zahozených šancí v první půli,
druhý poločas už byl jasný a
doma jsme poprvé padli zcela
po právu. Hosté byli díky lepšímu pohybu všude dřív, což
rozhodlo,“ shrnul nevydařené
utkání smutný kouč Sokola
Evžen Kučera.

TJ SOKOL URČICE
SK HRANICE NA MORAVĚ

0:2
(0:2)

Branky: 17. Modelský, 37. Málek z penalty
Rozhodčí: Tomeček – Lakomý, Polanský
Žluté karty: Vodák, Peka – Wojnarovský
Červená karta: 38. Wojnarovský Diváků: 200

Sestava Určic:
Nejezchleb – Coufal, Skopalík, Peka, Mlčoch – Bokůvka (74.
Hochman), Los, Vodák, Vaněk (46. Plajner) – Trajer (63. Rec),
Kiška Trenér: Evžen Kučera.

Určičtí přivezli ztracené body z Velkých Losin

0:2

Branky: 60. Peka, 70. Skopalík
Rozhodčí: Kubec – Kouřil, Válek

5.kolo:Pivín - Beňov 0:3 (0:1) Hrabovský 2,Ďopan.
Radslavice - Hustopeče 5:0 (2:0) Samohýl 2,Zich
2,Matyáš Pa.. Nezamyslice - Býškovice 4:0
(0:0) nehl.., Haná Prostějov - Želatovice
“B” 4:2 (2:1) Cibulec 2,Strouhal,Konečný Němec 2. Vrchoslavice - Kostelec 2:2 (2:1)
Zatloukal,Polášek - Chytil,Menšík. Všechovice
- Lipová 0:0. Hor. Moštěnice - Mostkovice 1:1
(0:1) Fabián - Milar.
1. Mostkovice 5 3 1 1 14:5 10
2. Radslavice
5 3 1 1 11:5 10
3. Lipová
5 3 1 1 15:10 10
4. Všechovice 5 3 1 1 9:4 10
5. Hor. Moštěnice 5 3 1 1 8:4 10
6. Haná Prostějov5 3 1 1 8:7 10
7. Beňov
5 3 0 2 11:7 9
8. Nezamyslice 5 2 1 2 11:5 7
9. Vrchoslavice 5 2 1 2 15:11 7
10. Býškovice
5 2 0 3 5:7 6
11. Kostelec
5 1 1 3 5:14 4
12. Želatovice ‘”B”’ 5 1 0 4 5:13 3
13. Pivín
5 1 0 4 3:16 3
14. Hustopeče
5 0 1 4 4:16 1

(0:0)

Branky: 65. Sklenařík – 80. Vybíhal
Rozhodčí: Machala – Kouřil, Juřátek
Diváků: 200

Winkler – O. Petržela (86. Suchomel), Trnavský, Skoupil, Losman
– Valtr, Cetkovský, Růžička, Kratina (46. Lisický), Bukovec – R.
Petržela (46. Neoral). Trenér: Roman Popelka.
Předehrávané čtrnácté kolo zavedlo rozjetou kralickou mašinu
ve středu na horkou půdu Litovle, v tu dobu druhého mužstva
přeboru. „Bez tří členů základu,
kteří chyběli kvůli zaměstnání či studiu, jsme nemohli hrát
s kvalitním soupeřem otevřenou
partii. Proto jsme zahustili střed
pole i prostor před vápnem a
chtěli chodit do brejků. V první
půli nám však tahle taktika nevycházela, protože nasazení kluků
nebylo stoprocentní. Tím pádem
jsme se dostali pod tlak a ze standardky poměrně brzy inkasovali,
dalším gólům v naší síti zabránil
jen výborný brankář,“ popsal

1:1

Šlágr v Určicích ovládly
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nantního diktátora. „Zápas jsme od
začátku až do konce měli jasně ve své
režii. Přesto dlouho trval nerozhodný
stav 0:0, protože nám sudí neuznal
dva góly, jeden byl podle mě naprosto
regulérní, a neproměnili jsme šest vyložených příležitostí,“ kroutil hlavou
určický lodivod Evžen Kučera.
Naštěstí se jeho ekipa kýženého a naprosto zaslouženého rozhodnutí nakonec dočkala. „Za útočníky však museli
zaskakovat obránci, když Peka hlavou

a Skopalík dorážkou shodně skórovali
po rohových kopech. Šlo o spravedlivé korunování skvělého výkonu celého mužstva, v němž nechyběla herní
kvalita útočná i obranná, bojovnost,
nasazení ani taktická vyzrálost. Prostě
jsme předvedli po všech stránkách
komplexní fotbal a na té naší houpačce
jsme se tentokrát zhoupli nahoru,“ konstatoval nadmíru spokojený Kučera.
Nyní se svými svěřenci vyzve velkého
rivala a současně lídra KP, derby proti

FC Kralice na Hané je na programu
v neděli 11. září od 16.00 hodin na
určickém pažitu. „Těším se hodně a
myslím si, že nejsem sám. Kralice jsou
v laufu, nám se taky docela daří a oba
mančafty mohou být v klidu, protože
mají nahraných dost bodů. Tím pádem
se dá očekávat pěkný ofenzivní fotbal,
snad vyjde i počasí. Pokud ano, mohla
by přijít početná divácká návštěva. My
pochopitelně toužíme doma zvítězit,“
nepřekvapil Kučera svým přáním.

Prostějovsko/son

Minimum radosti zažili fotbaloví zástupci našeho
okresu ve víkendovém 6. kole I.A třídy mužů KFS
Olomouc. Na vítězství dosáhl pouze tým Sokola
Klenovice na Hané, který v derby taháku přemohl SK Jesenec. Různě vysoké porážky pak
zaznamenaly výběry Sokola Čechovice, Sokola
ORESVO Plumlov i Sokola Konice B.
Klenovice na Hané – Jesenec
1:0 (1:0)
Branka: 20. Přikryl. Rozhodčí: Reich
– Kubec, Kopecký. Sestavy – Klenovice: Špalek – R. Cetkovský (30.
Sigmund), T. Cetkovský, Rušil, Šubrt
(55. Martinec) – Suchánek, Přikryl,
Rozehnal, Všianský (75. Schreiber)
– Labounek, Borovský. Jesenec: K.
Laštůvka – Horák, Konečný, Klicpera, Zajíček – Tyl (70. Továrek), Čížek,
M. Laštůvka, P. Tichý ml. – J. Tichý,
Křeček.

Prostějovsko/jim

Sokol Horní Moštěnice – Sokol
Mostkovice 1:1 (0:1)

Krajský přebor mladší dorost

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
5. kolo: Nezamyslice - Hlubočky nehlášeno.
Nové Sady - Litovel 2:11 (0:6). Velký
Týnec - Nemilany 10:1 (2:1) Kovařík 4,Hello
2,Vereš,Majer,Horák,Ehrenberger - Zdražil.
Kralice - Určice 2:3 (1:1) Trávníček,Nguyen Josif 2,Kaláb. Náměšť na Hané - Lipník 3:1 (1:0)
Dohnal,Fibich,Ridinger - Bouda. Tovačov - Kostelec
3:0 (1:0) Machálek,Třasoň,Černý. Brodek u Př. Želatovice 3:3 (3:2) Němec 2,Rychlý - Kyselák 3.
1. Litovel
5 5 0 0 46:13 15
2. Určice
5 5 0 0 18:7 15
3. Tovačov
5 3 1 1 29:9 10
4. Velký Týnec 5 3 1 1 27:10 10
5. Náměšť n/H 5 3 0 2 21:12 9
6. Lipník
5 2 2 1 14:7 8
7. Hlubočky
4 2 0 2 18:16 6
8. Nemilany
5 1 2 2 13:20 5
9. Kostelec
5 1 1 3 10:16 4
10. Nezamyslice 4 1 1 2 10:20 4
11. Želatovice
5 1 1 3 12:30 4
12. Brodek u Př. 5 1 1 3 10:32 4
13. Kralice
5 1 0 4 12:21 3
14. Nové Sady 5 0 0 5 6:33 0

Hodnocení trenéra Mostkovic Jiřího
Kamenova:
„Vzhledem k tomu, že se nám v posledních zápasech dařilo, nastoupili
jsme s vírou ve vítězství. Byli jsme lepší, ale zklamala nás koncovka. Po prvním poločase i i v nástupu do druhého
dějství mohlo být skóre daleko výraznější, Ondra Milar šel sám na brankáře,
Venca Dadák a Martin Vojtíšek trefili
břevno. To nás zabrzdilo v tom, abychom odskočili aspoň na 2:0. Domácí
z jedné náhodné akce zahráli na 1:1,
což je udrželo nad vodou. Tři čtvrtiny
zápasu jsme byli jasně lepším týmem,
ale když neproměníme šance, nemůžeme vyhrát. Byl to zcela jiný mančaft
než proti Kostelci. Jsou kombinačně
zdatní, důrazní v osobních soubojích,
napadali naše hráče, ale hráli od vápna
k vápnu. Výkon rozhodčího byl docela
slušný, jen paradoxně v poslední minutě neodpískal jasnou penaltu proti domácím. Bod musím skousnout, i když
jsme měli na tři.“
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1.Mohelnice
2.Šumperk
3.1.FC Vikt. Přerov
4.Černovír
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Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou zástupci jednotlivých
oddílů i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

SOKOL KONICE
SK LOŠTICE

3:1
(1:1)

Branky: 32. Schön, 64. a 80. Dvořák – 30. Vinkler
Rozhodčí: Kouřil – Boháč, Reich.
Žluté karty: Bednář (49.), Ullmann (55.) – Hlaváč (66.), Josef Mikeš (80.), Petruška
(76.), Salamon (22.) Diváků: 115.

Sestava Konice:
Kmecik – Klobáska, Ullmann, Řehák, Bílý (72. Růžička) – Dvořák, Škoda – J. Navrátil, Bednář (86. Vydržel), Schön – Novotný (60. Kryl). Trenér: Svatopluk Kovář

Stejný hráč mohl ještě do přestávky otočit,
ale po neúmyslném sklepnutí od loštického
obránce pálil z jedenáctky nad.
Po změně stran domácí ještě přidali na
obrátkách, začali mnohem více využívat
Jonáše Navrátila na pravé lajně a jen díky
hostujícímu gólmanovi vydržel nerozhodný stav až do čtyřiašedesáté minuty. To se
k zakončení z osmnácti metrů odhodlal
Radim Dvořák a s tečovaným pokusem
nemohl Morávek vůbec nic dělat – 2:1.
Loštičtí se k první střele ve druhé půli dostali až v sedmdesáté minutě a až do konce
utkání již nebyli nebezpeční, přičemž Konice ještě jednou skórovala. A opět to stálo
za to. Z přibližně třiceti metrů se k rozehrání přímého kopu postavil Dvořák a může
litovat jen toho, že chybí videozáznam. Od
spojnice pravé tyče a břevna se míč odrazil
do levé tyčky a teprve odtamtud zamířil do
brány – 3:1. Tři body pro domácí a posun

Beze změny zůstalo čelo „A“-skupiny I.B třídy Olomouckého KFS po pátém kole. Vedoucí
Mostkovice remizovaly u čtvrtých Moštěnic stejně jako druhá Lipová ve třetích Všechovicích. Na všechny
se tak bodově dotáhla vítězná Haná Prostějov, výhrou
4:0 si polepšily i Nezamyslice.

5. kolo: Konice - Čechovice 0:2 (0:0)
Pospíšil,Bontempo. Černovír - 1.FC Vikt.
Přerov 4:3 (2:1) Slouka 2,Křístek,Koupil
- Petráš,Bouchalík,Herman. Šternberk
- Mohelnice 4:3 (2:1) Balogh 2,Sláma 2
- Ryba 2,Pauliny. Šumperk - Opatovice
nehlášeno.
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Branka hostů: 90. Hladký. Rozhodčí:
Januš – Dömisch, Slota. Sestava hostů:

do blízkosti horní poloviny tabulky byly
zpečetěny.
„První půle byla z naší strany hodně špatná
a trochu jsem musel v kabině zvýšit hlas. To
nebylo nasazení na mistrovské utkání, tak
jsem si to nepředstavoval. Hráli jsme hodně
kombinačně na naší polovině, přihrávky, jež
nic neřešily. Chyběl moment překvapení,
chtělo to více odvahy, aby na sebe hráči vzali
odpovědnost a šli do soubojů. Koledovali
jsme si o branku, tu jsme také inkasovali.
Naštěstí se nám podařilo rychle vyrovnat,
což bylo hodně důležité. Ve druhé půli jsme
to chtěli strhnout za každou cenu, takže to
mělo úplně jinou dimenzi. Samozřejmě to
nebylo ono a rozhodnout jsme mohli již v
první půli, ale důležité je, že jsme vstřelili
branky, všechny byly pěkné. Spadla z nás
nervozita, která po třech kolech byla, a budeme hrát trošku uvolněněji,“ uvedl po utkání
Svatopluk Kovář, kouč konických fotbalistů.

Opatovice – Plumlov 4:1 (3:0)

Moravský Beroun – Konice B
3:2 (0:0)
Branky hostů: 47. Jurník, 65. Mohelník. Rozhodčí: Šmíd – Petr, Urbášek.
Sestava hostů: Nakládal – Studený (70.

Burget), Antl, Rus (46. F. Drešl), Jurník
– Blaha, Vydržel, Kornel, Kořenovský,
P. Křeček (85. M. Drešl) – Mohelník.
Hodnocení trenéra
Martin Slezák (Sokol Konice B):
„Venku jsme v letošní sezóně zatím
dvakrát padli 2:8, z toho důvodu jsme
to v Berouně postavili defenzivněji se
zhuštěným středem hřiště. Do přestávky jsme drželi vyrovnanou hru i stav,
přičemž se nám ze standardky povedlo
trefit břevno. Krátce po změně stran
Jurník dokonce otevřel skóre, domácí
jsme dál měli na distanc a navíc Mohelník nádhernou ranou z pětatřiceti
metrů zvýšil už na 0:2. Pak bohužel
přišel zkrat střídajícího F. Drešla, jenž
ve vápně zahrál rukou a z penalty
soupeř snížil. To jej nakoplo, v závěru
nás zmáčkl a otočil výsledek na konečných 3:2. Na jednu stranu mám radost
z herně zvládnutého zápasu venku, na
stranu druhou cítím smutek z toho, že
jsme výborně rozjeté střetnutí nedotáhli
do úspěšného konce. Kluci zkrátka nevydrželi se silami, škoda.“

Další vítězství, Koničtí vyhráli již třetí utkání v řadě
14:5. Přesně takové je skóre
konického áčka z posledních tří
utkání. Zatímco do konce srpna
se tým kolem Svatopluka Kováře trápil v koncovce a marně
čekal na body, nyní se rozjel naplno. Po Ústí a Lošticích to nyní
odnesly i Želatovice. Z Konice
odjely s výpraskem 1:6.
Konickým se povedl druhý
úspěšný obrat během čtyř dní.
Opět to byli oni, kdo jako první prohrával, tentokrát již po
čtvrthodině hry, ještě do přestávky ale přišla jejich čtyřgólová smršť a zbylé dva zásahy ve
druhé půli již pouze dokrášlili
výsledek. „Já bych to v žádném
případě nepřeceňoval, kvalita
soupeře není až taková. I když
nás zpočátku potrápil a dostal
se do vedení,“ upozornil trenér Konice Svatopluk Kovář
na podstatný fakt, že jeho tým
nastoupil proti momentálně nejslabšímu duu v župě. O vyrovnání se postaral Novotný, který
využil Navrátilovy přihrávky.
Asistent se ale zranil a musel
brzy střídat. Zásah do sestavy
ale konický mančaft neoslabil,
naopak čerstvý Kryl se také za-

Sokol Konice
FC Želatovice

6:1
(4:1)

Branky Konice: 25. a 67. Novotný, 29. Bílý,
35. Kryl, 38. Schön, 64. Ullmann z penalty
Rozhodčí: Křepský – Vodák, Knoll.

Sestava Konice:
Kmecik – Klobáska (70. Růžička), Ullmann, Řehák, Bílý – Dvořák, Škoda – J. Navrátil (26. Kryl), Bednář, Schön (77. Kořenovský) – Novotný
Trenér: Svatopluk Kovář.

Haná Nezamyslice – FK
Býškovice/Horní Újezd 4:0
Branky Nezamyslic: Oulehla, Musil,
Mariánek, Moravec
Rozhodčí: Slota – Valouch, Jelínek.
Sestava Nezamyslic: Buriánek – Hájek
(73. R. Fialka), Pavelka, Miroslav Lakomý, V. Fialka – Přidal, Přikryl, Mariánek (70. Michal Lakomý), Šteflovič –
Musil (87. Moravec), Oulehla. Trenér:
Drahomír Crhan.
Hodnocení trenéra Nezamyslic Drahomíra Crhana:
„Tentokrát to vyšlo. Bylo to dobré
fotbalově a po dlouhé době i střelecky. Prvních pět minut jsme hráli
dobře, pak na čtvrt hodinu převzal
iniciativu soupeř. Zbytek zápasu
jsme měli navrch my a spoustu dalších šancí jsme nedokázali proměnit.
První branku dával Kamil Oulehla po
obhození stopera, kdy proměnil sólo
na branku. Druhou branku vstřelil z
obdobné situace po Oulehlově akci
Musil do prázdné branky, třetí Mariánek hlavičkou do prázdné branky,
při čtvrté si Moravec položil brankáře i stopera a zakončil do prázdné.
Soupeře jsme dostupovali, byli jsme
u balonu rychlejší. Měl jsme z Býškovic větší strach. Největší rozdíl byl
v dravosti, naše srdíčko bylo daleko
větší. Měli bychom se bodově dostat
doprostřed tabulky a ne jako loni, že
jsme se třepali až do konce sezony.
Kádr na to má.“

SOKOL VRCHOSLAVICE – FC
KOSTELCE NA HANÉ 2:2 (2:1)

Branky: Zatloukal, Polášek – Chytil, T.
Menšík
Rozhodčí: Lasovský – Motal, Milar.
Sestavy: Vrchoslavice: Jurčík – Olšanský, Hradil, Zdražil, Trávníček – P. Horák ml., Polášek, Zatloukal, Novák (70.
Hamala) – Lacina, Holub (60. P. Horák
st.). Trenér: Roman Šmíd.
Kostelec na Hané: L. Menšík – Dobeš,
Navrátil, Hon (46. Zelinka), Horák –
Chytil, T. Menšík, Walter, Baláš – Kamenov, Vyhlídal (35. Vařeka).
Hodnocení vrchoslavického oddílu:
„Mohlo to skončit 5:1, ale klidně i 2:3.
První poločas jednoznačná záležitost z
naší strany, soupeř se dostal možná dvakrát k bráně. Z jednoho přetaženého míče
dali gól, ale do té doby i poté jsme hráli
my. Šancí na dva zápasy, minimálně pět
gólů jsme měli dát. Druhý poločas jako
když utne, zaslouženě lepší Kostelec.
Přehrával nás a byli jsme rádi, že to nakonec skončilo remízou. Z naší strany
velice špatná hra, úplně jsme to vypustili.
Poslední šanci jsme po pěkné kombinaci
měli my, kdy to Lacina netrefil, v podstatě
jsme se ale báli o výsledek.“
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Vladimíra Doležela:
„Dva rozdílné poločasy. První hráli excelentně domácí, druhou přestali hrát a
hráli jsme my. Začali jsme jako vždycky. Vedli jsme 1:0 a do čtyř minut jsme
dostali do branku a do konce poločasu
ještě jednu. Hráli jsme velice špatně a o
poločase jsme si řekli, že s tím musíme
něco dělat, nebo tu dostaneme pět šest
gólů a pojedeme domů. To se naplnilo a druhý poločas jsme byli lepší. Po
krásné akci jsme srovnali na 2:2 a pokud by se hrálo o pět minut déle, možná bychom i vyhráli. Bod ale bereme, s

tím jsme tam jeli, takže jsme spokojeni.
Mají dobře poskládaný mančaft, což se
projevilo již v Lipové.“

Tatran Všechovice
SK Lipová 0:0
Rozhodčí: Petr.
Sestava Lipové: J. Abrahám – Žilka,
Barák (50. Vlček), Ohlídal, Takáč – P.
Koudelka, Macourek, Spáčil, Z. Koudelka – Ullmann, Přikryl (70. Burget).
Trenér: Jaroslav Ullmann.
Hodnocení trenéra Lipové Jaroslava
Ullmana:
„Hrálo se kvalitní a vyrovnané utkání.
Myslím si, že jsme měli o jednu tutovou šanci, kterou jsme neproměnili,
víc, ale s bodem z Všechovic jsme spokojeni. Remíza je spravedlivá. Chtěli
bychom pozvat všechny fanoušky,
kteří nám doma vytvářejí skvělou atmosféru. Čeká nás velmi těžký zápas,
derby s Hanou Prostějov.“

Sokol Pivín – FC Beňov 0:3
Rozhodčí: Šebesta – Langhammer,
Fojtek.
Sestava Pivína: Procházka – Sedlák,
Zbožínek, Mlčoch, R. Švéda (65.
Glouzar) – Vrba, Tydlačka (46. Václavík), Slamenec, Spisar (46. Šišma) –
Vláčilík, Filka. Trenér: Jaroslav Svozil.
Hodnocení trenéra Pivína Jaroslava
Svozila:
„Výsledek odpovídá. Hosté chtěli hrát
a my ne. Tři čtvrtiny mančaftu přesvědčeny, že to přijde samo. A ono to nepřišlo. Hratelný soubor. Hráli jsme do
plných, absolutně jsme se neprosadili
ani do gólové šance. Ve dvaačtyřicáté
minutě z brejku správně nařízený pokutový kop a 0:1. O poločase přišla trochu bouřka v kabině, ani to nepomohlo.

III. třída
5.kolo: Němčice-Kostelec B 10:2 (5:1), SmržiceKladky 3:0 (2:0), Nezamyslice B-Horní Štěpánov
2:0, Zdětín B-Tištín 0:2 (0:0), Vyšovice-Haná
Prostějov B 2:2 (1:2), 1.SK Prostějov A-Bedihošť
7:1 (2:0), Vícov-Pavlovice 3:1.
1. 1.SK Prostějov A5 5 0 0 23:4 15
2. Nezamyslice B 5 4 1 0 15:6 13
3. Tištín
5 4 1 0 11:5 13
4. Vyšovice
5 3 1 1 12:7 10
5. Haná Prostějov B 5 2 2 1 12:6 8
6. Smržice
5 2 1 2 12:10 7
7. Němčice
5 2 0 3 15:10 6
8. Horní Štěpánov 5 2 0 3 6:11 6
9. Bedihošť
5 2 0 3 11:17 6
10. Kladky
5 1 1 3 6:10 4
11. Vícov
5 1 1 3 5:9 4
12. Kostelec B
5 1 1 3 7:17 4
13. Pavlovice
5 1 0 4 7:22 3
14. Zdětín B
5 0 1 4 4:12 1
Kanonýři: 6 - Kocourek Michal (1.SK Prostějov
A), 4 - Kyselák Vlastimil (Nezamyslice B), 3 Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov B), Musil Martin
(Bedihošť), Olbert Luděk (Vyšovice), Ošlejšek
David (1.SK Prostějov A),

IV. třída skupina A
psal mezi střelce. Nejprve ale po
akci Schöna převážil vedení na
domácí stranu svoji první brankou v dresu áčka po Schönově
akci Bílý. Na 3:1 zvýšil o několik řádků výše zmíněný Kryl a
do poločasu se trefil ještě Martin
Schön po samostatné akci. Definitivně pak rozhodla tříminutovka po hodině hry. Nejprve faulu
na Kryla využil proměněnou
penaltou Petr Ullmann, vzápětí
se po jeho přihrávce podruhé v
zápase prosadil Adam Novotný.
„Mužstvo si trošku sedá, už to
není tak nahodilé jako ze začátku. Kluci se pomaličku poznávají a rýsuje se to. Už to začíná mít

kvalitu. Jsme rádi, že nám to tak
vyšlo, jdeme zápas od zápasu.
Musíme se snažit vymazat v tabulce pravdy minus trojku a ta se
maže venku,“ dívá se Kovář po
domácích výhrách opět směrem
k venkovním střetnutím.
To nejbližší čeká na Konické v
sobotu od šestnácti hodin v aktuálně druhých Hranicích. Ty dosud ztratily jen remízou v Litovli
a domácí prohrou s Troubkami.
„Bude to prubířský kámen. Vyhráli v Určicích i teď v Kozlovicích, kvalita tam bude hodně
velká. Potom si můžeme říci,
jak na tom jsme,“ uvědomuje si
Kovář.

VYSOKÁ VÝHRA NEZAMYSLIC, VEDENÍ UDRŽELY MOSTKOVICE

Krajský přebor starší dorost

3
3
2
2
2
2
2
1

Rozhodčí: Kratochvíl – Straka, Přikryl. Sestava domácích: Švéda
– Mach, Šťastný, Zacpal, Peka – Urbánek (30. Jansa), Hatle, Vinklárek,

Kovařík – Kutný (25. Ježek), Staněk,
Hladký, P. Kiška (40. Vrána) – Kroutil,
Hrstka, Ševcůj, Bureš – Frýbort, Křupka.
Hodnocení trenéra
Jan Pešek (Sokol ORESVO Plumlov): „Kluci vůbec nesplnili to, co jsme
si řekli před utkáním: to znamená vydržet co nejdéle s čistým štítem. Hned
ve druhé, páté a osmnácté minutě jsme
třikrát inkasovali po hrubkách krajních
obránců, čímž byl celý zápas v podstatě
hotový. Beci na stranách prostě vyhořeli, doplatil na to celý tým a vznikla
zbytečná porážka, navíc vysoká. Druhý poločas už byl přitom vyrovnaný,
ale bez šancí. Domácí si to v klidu
hlídali a zaslouženě zvítězili. S lepším
přístupem jsme v Opatovicích mohli
něco uhrát, takhle bohužel ne. Holt není
každý den posvícení.“

Okénko do I.B třídy Olomouckého KFS aneb jak si vedly regionální týmy ve skupině „B“:

5. kolo: Černovír - 1.FC Vikt. Přerov 2:6
(0:2) Kachýnek,Šrámek - Tomek 2,Štěrba,R
ytíř,Vychodil,vlastní. Šternberk - Mohelnice
3:3 (3:2) Vrablík 2,Poláček - Skřivánek
2,Kutal. Konice - Čechovice 5:0 (3:0) Antl
2,Vydržel 2,Kováč. Šumperk - Opatovice
nehlášeno.
Opatovice
4
1.FC Vikt. Přerov5
Mohelnice
5
Šumperk
4
Šternberk
5
Konice
5
Čechovice 5
Černovír
5

Čechovice – Hlubočky
0:2 (0:1)

Kolečkář – Kvapil (70. Chmelík), Jáhl
(80. Hodulák).
Hodnocení trenéra
Stanislav Bilík (Sokol Čechovice):
„My jsme hráli a soupeř dal dva góly.
Ve výborné divácké atmosféře jsme
předváděli krásný fotbal, ale hned v 8.
minutě kluci propadli ve středu hřiště
a bylo to 0:1. Pak jsme ve zbytku prvního poločasu zahodili čtyři tutovky,
když hosty držel vynikající brankář. Ten
nás doslova vychytal a v podstatě sám
rozhodl o dalším vítězství Hluboček,
které ještě v soutěži neztratily ani bod.
Rozhodující gól jsme dostali z akce po
neodpískaném faulu na našeho hráče,
ovšem to si nechci stěžovat, jen konstatuji. Každopádně celý tým podal skvělý
výkon, chyběly jen ty trefy do černého a
tím pádem i lepší výsledek, což se někdy
stává. Nesmíme z toho dělat vědu a domácí ztrátu vynahradit venku.“

KONICE SE DOČKALA LETOŠNÍ PRVNÍ VÝHRY „POD KUČERÁKEM“!
Deset a půl měsíce to trvalo. Po dvou remízách a sedmi porážkách v divizi a dalších
dvou bezbodových utkáních v krajském
přeboru fotbalisté konického A-mužstva
konečně zvítězili na vlastním trávníku.
Přestože opět prohrávali, dokázali nepříznivý stav otočit a navázali tak na předchozí
výhru v Ústí.
V předehrávaném čtrnáctém kole krajského přeboru zavítaly na konickou umělku
poslední Loštice. Domácí nastoupili v naprosto shodné sestavě jako o tři dny dříve
a stejně jako tehdy to bylo složení vítězné.
Do výrazného vedení se mohli Koničtí
propracovat hned v úvodních minutách, ale
to by se Adamu Novotnému muselo více
dařit v koncovce. Do vedení se tak zničehonic dostali hosté. Výbornou přihrávku
mezi couvající obránce využil Winkler,
jenž si poradil i s vybíhajícím Kmecikem a
z levého rohu vápna ho s přehledem přeloboval – 0:1. A to se ještě o osm minut dříve
marně dožadovali penalty po nesprávném
odhadu Klobásky, jehož kiksu využil k
postupu sám na brankáře Salamon. Na
hranici vápna ho Kmecik poslal k zemi, ale
místo standardky a karty proti Konici vyfasoval žluté napomenutí za filmování loštický útočník. S vyrovnáním domácí dlouho
neotáleli. Dříve než stačil hlasatel oznámit
jméno střelce úvodní branky, bylo už
srovnáno. Do odraženého míče se naplno
ze zhruba pětadvaceti metrů opřel Martin
Schön a Zdeněk Morávek plachtil marně,
konické křídlo vymetlo pravý vinkl – 1:1.

Branka Mostkovic: 35. Milar
Rozhodčí: Tomášek – Kašpárek, Koláček.
Sestava Mostkovic: Lukáš – Hanák,
Karafiát, O. Milar, V. Vojtíšek – Musil
(70. Kapounek), M. Vojtíšek, Chmelař
(70. Bureš) – Dadák, Šlambor – Pospíšil (70. Kazda). Trenér: Jiří Kamenov.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hodnocení trenérů
Zdeněk Válek (Sokol Klenovice na
Hané): „Prvních dvacet minut jsme
měli hru pod kontrolou a z několikáté
šance vstřelili vedoucí gól. Po něm se
ale poměr sil na hřišti vyrovnal, náš
výkon opět poznamenaly zdravotní
potíže několika hráčů. Po přestávce byl
soupeř dokonce lepší a přestože jsme
celkově měli víc vyložených příležitostí, o vítězství jsme se třepali až do
konce. Cenné tři body nám pomohou
v tabulce, jenže herně to pořád není

ono. Dáváme strašně málo branek, protože z řady tutovek proměňujeme minimum. Hlavně tohle musíme zlepšit.“
Petr Tichý starší (SK Jesenec): „Jsem
rád, že kluci udrželi morálku a nenechali se vyhecovat k nějakým červeným
kartám, jako před námi v Klenovicích
například Plumlov. Věděli jsme, že to
bude hodně těžké, a skutečně jsme hráli
proti čtrnácti lidem. Úvodní půle nám
moc nevyšla, domácí vedli zaslouženě.
Po přestávce jsme však ukázali svou
sílu, zápas odedřeli a měli několik šancí, které bohužel zůstaly nevyužity. I za
daného řízení sudích jsme měli na bod
a velká škoda, že jsme jej nezískali. Za
výkon ve druhém poločase ale kluky
moc chválím, předvedli skutečně velmi
kvalitní fotbal.“

5.kolo: Kralice-Určice B 3:0 (1:0), Bross 2,
Bukovec, Brodek u PV-Vrahovice 0:1 (0:0), Dvořák, Otaslavice-Otinoves 5:3 (4:1), Kaláb 3,
Rušil 2 - Flek, Konečný, Petržel, Zdětín-Hvozd
1:3 (1:1), Kalvach - Vánský 2, Bílý, Čechovice
“B”-Držovice 5:1 (2:0),
Chmelík, Drešr,
Hodulák, Klváček, Nakládal - Rolný, OlšanyDobromilice 2:2 (1:0), Hošák, Mucha - Makiš,
Špaček, Přemyslovice “A”-Protivanov 2:3 (0:1),
Bezslezina, Kolář - Nejedlý, Pospíšil, Vybíhal.
1. Hvozd
5 4 1 0 18:6 13
2. Protivanov
5 4 0 1 15:7 12
3. Brodek u PV 5 3 1 1 11:6 10
4. Čechovice “B” 5 3 1 1 10:7 10
5. Vrahovice
5 3 0 2 10:6 9
6. Kralice
5 3 0 2 10:9 9
7. Přemyslovice “A”5 2 2 1 8:5 8
8. Otinoves
5 2 0 3 9:11 6
9. Otaslavice
5 2 0 3 14:18 6
10. Držovice
5 2 0 3 9:15 6
11. Olšany
5 1 2 2 10:11 5
12. Zdětín
5 1 0 4 10:10 3
13. Dobromilice 5 0 2 3 8:17 2
14. Určice B
5 0 1 4 4:18 1
Kanonýři: 5 - Bílý Vojtěch (Hvozd), Pospíšil František
(Protivanov), Rušil Petr (Otaslavice), 4 - Bukovec
Svatopluk (Kralice), Keluc Lubomír (Zdětín),
Kolečkář František (Čechovice “B”), Petržel Aleš
(Otinoves), 3 - Dokoupil Jakub (Držovice), Fialka
Petr (Brodek u PV), Kaláb (Otaslavice), Mucha
Josef (Olšany), Poles Zbyněk (Hvozd), Studený
Jan (Vrahovice), Vánský Jiří (Hvozd),

Opět bez důrazu, prakticky jsme neměli gólovou šanci. Na pouť by se hráči
měli chtít ukázat a zabojovat za Pivín.
Bylo tu čtyři sta lidí, bojoval možná
ale pouze vedoucí mužstva Sedlák.
Ani jeden hráč tomu nechtěl dát víc a

s takovým přístupem I.B třídu nezachráníme. Vizitka Pivína byla vždy ve
srdíčku a bojovnosti, to se teď ztrácí. Je
to smutné, vyhráli tu zaslouženě. Naši
hráči nechtěli vyhrát, naši hráči chtěli
tančit ve Skalce.“

5.kolo: -Malé Hradisko, Ptení-Přemyslovice B 3:0,
Mostkovice B-Čechy pod Kosířem 0:0, Brodek u
Konice-Drahany 3:2, Jesenec B-Plumlov 1:2.
1. Ptení
3 3 0 0 12:0 9
2. Plumlov
3 2 1 0 12:4 7
3. Malé Hradisko 2 2 0 0 4:1 6
4. Mostkovice B 3 1 2 0 4:3 5
5. Brodek u Konice3 1 1 1 5:11 4
6. Jesenec B
3 0 1 2 2:5 1
7. Čechy p/K
2 0 1 1 0:4 1
8. Přemyslovice B 2 0 0 2 1:5 0
9. Drahany
3 0 0 3 3:10 0
Kanonýři: 4 - Frýbort Jaroslav (Plumlov), 3 - Šmída Vlastimil
(Ptení), 2 - Gavrylchuk Yevgen (Plumlov), Popovych
Volodymyr (Ptení), Pospíšil Zdeněk (Malé Hradisko),

IV. třída skupina B
5.kolo: Doloplazy-Biskupice 2:0, Želeč-Vrahovice
3:8, Otaslavice B-Hrubčice 1:1, Tvorovice-Brodek
u PV B 5:2, Ivaň-Pivín B 1:7.
1. Vrahovice
3 3 0 0 14:4 9
2. Pivín B
3 3 0 0 15:6 9
3. Doloplazy
3 2 0 1 7:4 6
4. Hrubčice
3 1 1 1 9:5 4
5. Biskupice
3 1 0 2 6:6 3
6. Tvorovice
3 1 0 2 7:8 3
7. Ivaň
3 1 0 2 4:13 3
8. Želeč
3 1 0 2 8:18 3
9. Otaslavice B 2 0 1 1 4:6 1
10. Brodek u PV B 2 0 0 2 6:10 0

Zápasové meníčko
Moravskoslezská divize, skupina E – předehrávané 15. kolo
Středa 7. září (17.00 hodin): 1.FK Prostějov –
Petrovice (rozhodčí Kneisl – Kypr, Kneisl).
Moravskoslezská divize, skupina E – 6. kolo
Neděle 11. září (16.00 hodin): Nový Jičín - 1.FK Prostějov (Hanák – Mikula, Mrázek).
Přebor Olomouckého KFS – 6. kolo
Sobota 10. září (16.00 hodin): Hranice – Sokol Konice
(Kubec – Boháč, Pospíšil). Neděle 11. září (16.00 hodin):
Sokol Určice – FC Kralice na Hané (Slabý – Vičar, Vedral).
I.A třída, skupina A Olomouckého KFS – 6. kolo
Neděle 11. září (16.00 hodin): Sokol Konice B – Šternberk (Lepka – Langhammer, Vachutka).
I.A třída, skupina B Olomouckého KFS – 6. kolo
Sobota 10. září (16.00 hodin): Sokol ORESVO Plumlov –
Bělotín (Zemánek – Boček, Přecechtěl), Sokol Klenovice na
Hané – Dub nad Moravou (Vičar – Vachutka, Zika), Bělkovice – Sokol Čechovice (Sigmund – Lakomý, Navrátil). Neděle 11. září (16.00 hodin): SK Jesenec – Lipník nad Bečvou
(Ráb – Krpec, Žvátora).
I.B třída, skupina A Olomouckého KFS – 6. kolo
Sobota 10. září (16.00 hodin): FC Kostelec na Hané –
Všechovice (Vyroubal – Kaňok, OFS PV), Horní Moštěnice – Sokol Vrchoslavice (Slota – Menšík, OFS PV),
Želatovice B – Nezamyslice (Kulička – Částečka, Štětka).

Neděle 11. září (10.15 hodin): Býškovice – Sokol Pivín
(Balún – Kubec, Zavřel). Neděle 11. září (16.00 hodin):
SK Lipová – Haná Prostějov (Kreif – Janků, Vodák),
Sokol Mostkovice – Hustopeče (Valouch – Polanský,
Fojtek).
II. třída OFS Prostějov – 6. kolo
Sobota 10. září (16.00 hodin): Vrahovice – Otaslavice,
Hvozd – Čechovice B, Držovice - Olšany. Neděle 11. září
(14.00 hodin): Protivanov – Určice B. Neděle 11. září
(16.00 hodin): Kralice B – Brodek u Prostějova, Otinoves
– Zdětín, Dobromilice - Přemyslovice.
III. třída OFS Prostějov – 6. kolo
Sobota 10. září (16.00 hodin): Haná Prostějov B – 1.SK
Prostějov. Neděle 11. září (10.00 hodin): Bedihošť - Vícov.
Neděle 11. září (16.00 hodin): Němčice – Smržice, Kladky
– Nezamyslice B, Horní Štěpánov – Zdětín B, Tištín – Výšovice, Kostelec B - Pavlovice.
IV. třída, skupina A OFS Prostějov – 6. kolo
Sobota 10. září (16.00 hodin): Čechy pod Kosířem –
Brodek u Konice. Neděle 11. září (16.00 hodin): Malé
Hradisko – Plumlov B, Drahany – Jesenec B, Přemyslovice B – Mostkovice B.
IV. třída, skupina B OFS Prostějov – 6. kolo
Sobota 10. září (16.00 hodin): Brodek u Prostějova B Ivaň. Neděle 11. září (16.00 hodin): Doloplazy – Želeč,
Biskupice – Pivín B, Hrubčice – Tvorovice, Vrahovice
B – Otaslavice B.
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ringu
4. KOLO B1 LIG
LIGY
GY

RY-KI GRIZZLIES - PROSTĚJOV BULLS

11:4

Výsledky jednotlivých vah:

do 56 kg:Burzyňski – Shakaldaev 3:1 na body
do 60 kg: Cichocki – Aperjan 1:3 na body
do 64 kg: Legowski – Šerban 2:2 na body
do 69 kg: Kot – Šátek 4:0 na body
do 75 kg: Gromadzki – Pauer 4:0 na body
do 81 kg: Sadloň – Špringl
r.s.c. ve 2. kole pro Sadloně
do 91 kg: Kowalski – Beníček
k.o. v 1. kole pro Kowalskiho.
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Nepříjemné klopýtnutí boxerů v mezinárodní B1 lize:

Vysoká porážka v Rybniku zkomplikovala Prostějovu

BOJ O SEMIFINÁLE MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
Mohli slavit téměř jistý postup mezi nejlepší čtyři celky B1 league, místo toho se jim semifinále prestižní
mezinárodní soutěže vzdálilo. Boxeři Bulls Prostějov
totiž jasně prohráli ve čtvrtém kole své základní skupiny na půdě polského Rybniku a průnik do elitního
kvarteta teď pro ně bude hodně složitý...
Rybnik (Polsko),
Prostějov/son
Ve svém ringu boxeři
Prostějova před časem Poláky
zdolali 10:5 a na vítězství si
troufali i před cestou na sever.
„Věděli jsme, že výhra nám
dává téměř jistotu postupu do
semifinále. S tím jsme do Rybniku jeli a celý tým stavěli tak,
aby uspěl. Bohužel to nevyšlo,“
litoval manažer rohovníků z
hanáckého oddílu Tomáš Rak,
který na polské půdě zaskočil

za zdravotně indisponovaného
kouče Radoslava Křížka.
Úřadujícím mistrům České republiky ke kýženému triumfu
nepomohl ani dobrý vstup do
zápasu. „Soupeř výrazně posílil, využil domácího prostředí a
navíc měl i štěstí. To vše vedlo
k naší vysoké porážce, která
mančaft vrátila zpátky na zem.
Přesto není postup zdaleka ztracen, o klíčové druhé místo se
porveme právě s Rybnikem a
šance jsou v tuhle chvíli naprosto vyrovnané,“ odtušil Rak.

Vzápětí alespoň stručně okomentoval všechny duely sobotního večera.
„Šakaldajev v nejnižší váhové
kategorii zaboxoval pod své
možnosti a rozhodčí přisoudili
vyrovnaný souboj domácímu
borci. Aperjan naopak podal
skvělý výkon a Cichockého
vybodoval, když protivníka
loučícího se s kariérou dokonce poslal ve třetím kole
k zemi. Další super utkání
absolvoval vzápětí Šerban
s Legowským, na němž vydřel
cennou remízu a tím udržel
naše průběžné vedení 4:3.
Šátek poté svedl další vyrovnanou bitvu, kterou sudí opět
přiřkli zástupci pořádajícího
klubu. V pětasedmdesátce
nenastoupil Besaljan, protože
neudělal váhu a s týmem do
Polska vůbec neodcestoval.

B1 LEAGUE – MEZINÁRODNÍ INTERLIGA BOXERŮ
Průběžné pořadí základní skupiny „A“: 1. Komárno Sharks
15, 2. Ry-Ki Grizzlies 14, 2. Prostějov Bulls 11, 4. Patent Gladiator Györ 7.
Průběžné pořadí základní skupiny „B“: 1. Temešvár Lions
15, 2. Arad Motorul 14, 2. Debrecín Thunders 12, 4. Galanta
Kids 8.
Zbývající zápasový program odvetné části základních skupin:
15. října Debrecín – Temešvár, 16. října Prostějov – Komárno,
22. října Galanta – Temešvár, 23. října Rybnik – Komárno, 5.
listopadu Prostějov – Györ, 12. listopadu Galanta – Debrecín,
19. listopadu Arad – Debrecín, 26. listopadu Györ – Rybnik,
10. prosince Temešvár – Arad, 17. prosince Komárno – Györ.
Do ringu tak musel náhradník, jenž logicky neměl šanci.
Nepříznivé skóre 7:4 jsme
pořád ještě mohli zvrátit, od
dvou nejvyšších vah jsme totiž
očekávali vítězství. Bohužel
Špringl při svém vedení dostal
ve třetím kole pecku na spodek

a krátce před koncem musel
vzdát, Beníček pro změnu tak
dlouho vodil slabšího soupeře
po ringu s rukama dole, až
inkasoval náhodnou bombu
přímo do tváře a bylo z toho
okamžité k.o.,“ popsal Tomáš
Rak.

PROSTĚJOVŠTÍ NOHEJBALISTÉ ZVÍTĚZILI VE DRUHÉ LIZE a budou hrát baráž!
Uplynulou sobotu 3. září 2011 byl na kurtu u prostějovské sokolovny odehrán poslední a současně rozhodující zápas o prvenství mužů ve skupině
„B“ druhé nohejbalové ligy. Domácí družstvo Sokola I přivítalo na své půdě
SDS Exmost Modřice „B“ - tým, který je prakticky celou základní část soutěže těsně na druhém místě za Hanáky. Kolo před koncem tomu tak bylo
o jediný bod, což znamenalo, že k udržení prvního místa stačila v tomto
zápase Prostějovanům i remíza. Svěřenci trenéra Beneše však neponechali
nic náhodě a rezervu Modřic, byť po boji, zdolali v poměru 6:4 na zápasy.
Tím si výběr Sokola zajistil první příčku ve skupině a právo startu se druhým
celkem protější grupy „A“. Semifinále play off na dva vítězné mače o postup
do finále proti vítězi druhého semifinálového dvojutkání proti Startu Prahu
startuje už tuto sobotu.

Sokol I Prostějov - Sokol SDS Exmost Modřice „B“ 6:4
Prostějov/pk
Lodivod domácího výběru
Richard Beneš měl v sobotu s
výjimkou Pacejky k dispozici
osvědčenou šestku základní
sestavy, jejíž složení se v průběhu týdne řádně trénovalo. A
na kurtu to bylo znát. V první
„dvojce“ domácí hráči Klaudy s
Husaříkem po velmi kvalitním

výkonu ve dvou setech zvítězili a získali tak pro Prostějov
důležitý první bod – 1:0. Druhá
„dvojka“ Prostějova ve složení Procházka - Valenta svedla
se svým soupeřem bitvu jako
hrom a vedla nakonec k zisku
dalšího bodu pro Prostějov po
výhře 2:1, přičemž rozhodující set skončil poměrem 10:9.
První trojice Prostějova ve slo-

žení Valenta-Klaudy-Pluháček
ovšem nečekaně o jediný míč
svůj zápas prohrála a soupeř
snížil stav utkání na 2:1 Druhá „trojka“ v sestavě Drobil-K.Husařík-Procházka vzápětí
kontrovala a po výhře 2:1 zvýšil
tým domácích průběžné vedení
na 3:1 Ve třetí „dvojce“ nastoupil sehraný pár Sokola I Prostějov ve složení Drobil-Pluháček,

ovšem snaživý soupeř po velkém boji vyhrál a opět byl stav
velmi těsný 3:2 pro Sokol I.
V singlu měl domácí singlista
Klaudy velmi těžkou úlohu
proti velmi zkušenému Janebovi, bojoval jako lev, ale
závěr setů již přesnější soupeř
zvládl a vyrovnal stav zápasu
na 3:3. V dalších utkáních trojic nejprve Klaudy-Pluháček a
Valenta zvítězili a opět dostali
svůj tým do těsného vedení
(4:3) a hned v následující trojici Drobil-Husařík-Procházka
ve dvou setech rozhodli o zvýšení stavu na 5:3 a již nyní bylo
jasné, že Sokol I Prostějov se
stal vítězem 2. ligy a postoupil
do play-off z prvního místa!
Zbytek utkání už se tak jen
dohrával. V odvetných zápasech „dvojic“ nejprve Husařík
s Pacejkou podlehli 0:2 a v
závěrečné rozhodující dvojici
Valenta s Procházkou zabojovali a odměnou bylo vítězství
ve dvou setech a celkové vítězství nad rezervou Modřic 6:4.
„Jsem plně spokojen s výko-

nem svých svěřenců,“ usmíval se po skončení posledního
mače Richard Beneš, kormidelník TJ Sokol I Prostějov.
„Ve všech utkáních kluci bojovali, jak mohli a odměnou je
jednak vítězství a pak i celkové
prvenství ve své skupině druhé ligy! Nechci nikoho příliš
vyzvedávat, byl to kolektivní
výkon s výborným Husaříkem, který vybojoval v zápase
tři body, i Procházkou. Pacejka nastoupil ještě nedoléčen
vzhledem k tomu, že Klaudy
musel na noční směnu do práce,“ dodal Beneš.
Boj o postup do 1. ligy nohejbalu začíná již tuto sobotu
10.září, kdy se na domácím
kurtu u sokolovny tým Sokola
I Prostějov střetně od 10.00 hodin se Startem Praha. „Zveme
všechny nohejbalové příznivce
do hlediště, naši borci to budou
proti vynikajícímu soupeři s
hráči se zkušenostmi z extraligy mužů určitě potřebovat,“
vzkázal lodivod prostějovských nohejbalistů.

Nohejbal - obchodní partneři:
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22.. LIGA MUŽŮ, SKUPINA
I N A „„B“
Jak se hrálo...
..
..
14. kolo: TJ Sokol Třebíč - TJ Slavia Orlová 2:6, TJ Peklo
nad Zdobnicí - SK Šacung VHS Benešov 1947 „B“ 6:2, TJ
Sokol I Prostějov - TJ Sokol SDS Exmost Modřice „B“
6:4, TJ Sokol Bedřichov - NK Bajda Kroměříž 4:6

KONEČNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI

1. TJ Sokol I Prostějov
14
2. TJ Sokol SDS Exmost Modřice „B“ 14
3. TJ Peklo nad Zdobnicí
14
4. SK Šacung VHS Benešov 1947 „B“ 14
5. NK Bajda Kroměříž
14
6. TJ Sokol Bedřichov
14
7. TJ Slavia Orlová
14
8. TJ Sokol Třebíč
14

11
9
7
6
7
1
2
0

2
3
3
4
2
6
3
3

1
2
4
4
5
7
9
11

78:33
77:45
67:54
65:59
64:62
53:73
47:73
29:81

24
21
17
16
16
8
7
3
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K
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m ....
..
SEMIFINÁLE PLAY OFF: TJ Sokol I Prostějov - SK Start
Praha (sobota 10.9., 10:00 hodin), TJ Dynamo České Budějovice - TJ Sokol SDS Exmost Modřice „B“

INZERCE

HLEDÁ SE NOVÝ
BERDYCH A KVITOVÁ

Černoškova filozofie pokračuje: Starší žactvo TK AGROFERT vystoupalo

na mistrovský Olymp, ve finále tým přemohl pražskou Spartu
V areálu Cafex v Rakovníku se odehrál SYNOT TIP
TOUR - Mistrovství České republiky družstev staršího
žactva. A k velké radosti Prostějovanů se opět vše odvíjelo jakoby podle stejného scénáře. Finále šampionátu
mělo znovu stejné obsazení, když do závěrečného duelu se dostaly týmy TK AGROFERT Prostějov a pražská Sparta. Znovu si připomeňme, že na obou stranách
finálového duelu stála Černoškova klubová filozofie,
která je dvacet let prosazovaná na Hané a už druhou
sezonu přináší dokonalé výsledky i sparťanským mládežnickým týmům ve Stromovce!
Rakovník/pk
Jak vrchol klubové sezony staršího
žactva probíhal? Ve čtvrtfinále porazil TK AGROFERT Prostějov Severočeskou tenisovou zcela přesvědčivě 7:0, přičemž poražení získali
jeden jediný set. V dalších utkáních
zdolal TK DEZA Valašské Meziříčí
Lokomotivu Plzeň 6:0, TK Sparta
Praha přehrála TK NERIDÉ 8:1 a
I. ČLTK Praha těsně TK SK Zlín
5:4. Stejným výsledky 7:2 skončily
zápasy, které rozhodly o finalistech TK AGROFERT Prostějov vyřadil
ze hry o zlaté medaile starší žactvo I.
ČLTK a TK Sparta Praha nepustila
dál tým TK DEZA Valašské Meziříčí. V zápase o 3. místo vyhrál celek I.
ČLTK nad TK DEZA Valašské Meziříčí 5:4, o 5. místo tým TK NERIDÉ porazil SK Zlín 6:3 a Lokomoti-

Vážení rodiþe, milé dĆti
v pondĆlí

19. 9. 2011

se koná zápis

od

16 hod.

do tenisové školy

pĔi TK AGROFERT ProstĆjov

Sraz je u cviþné tenisové zdi v tenisovém areálu za hotelem
TENNIS CLUB, ul. Za Velodromem 49a. SrdeþnĆ zveme všechny
dĆti narozené v roce 2006 a mladší, které mají chuĜ si zahrát tenis. Sportovní obleþení a obuv s sebou, bĆhem zápisu probĆhne
úvodní lekce. Tenisové rakety budou na zápise k dispozici! Zápis
se koná za každého poþasí. V pĔípadĆ deštĆ se uskuteþní na centrálním dvorci v tenisovém areálu . Tenisová škola bude organizována formou skupinového tréninku 2x týdne. Školné þiní 400,Kþ mĆsíþnĆ. Kdo nemĞže k zápisu pĔijít, ale má zájem, aĜ zavolá
na tel. 602 766 866 trenérovi tenisové školy ing. Ivo Mullerovi.

Od 17.00 hod probĆhne ukázka tréninku
za úþasti Tomáše Berdycha a wimbledonské
vítĆzky Petry Kvitové s výbĆrem dĆtí TK
Agrofert ProstĆjov. V 17.30 se uskuteþní

AUTOGRAMIÁDA pro všechny se zmiĎovanými svĆtovými tenisty.

VECERNIK.indd 1

26.8.11 14:15

va Plzeň odsoudila na poslední osmé
místo tým Severočeské tenisové 6:3.
Ve finále vyhrál TK AGROFERT
nad Spartou Praha 5:3.
„Dominik Starý sice nastoupil k finále ne úplně zdravý, na prostějovském mistrovství světa do čtrnácti
let musel odstoupit kvůli zranění
břišního svalu, sestava se ale jeho Mistři ČR. Tým prostějovského TK Agrofert ovládl rakovnický šampionát
účastí ve finále mistrovství repub- staršího žactva a pod vedením Ivo Šilhánka získal zlaté medaile.
liky posunula a byli to starší žáci
Foto: archív TK Agrofert
Pobořil, Hájek, Orlita a v deblu s
Pobořilem také Starý, kteří rozhodli
FINÁLE MČR STARŠÍHO ŽACTVA 2011:
o pěti mistrovských bodech. Velice
kvalitní výkony odvedla ve fináloTK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 5:3
vé skupině SYNOTTIP Tour o rok
mladší Tereza Kolářová, která tak
potvrdila, že její nedávné vítězství výsledky jednotlivých utkání: Starý – Krstev 3:6, 2:6, Pobořil –
na šampionátu jednotlivců neby- Hrubý 6:4, 6:0, Bencicová – Komardinaová 6:0, 2:6, 6:7, Kolářová
lo náhodné,“ uvedl Ivo Šilhánek, – Žovincová 6:7, 3:6, Hájek – Motl 6:2, 6:4, Orlita – Rikl 6:1, 6:1,
trenér a kapitán družstva nových Starý, Pobořil – Krstev, Šimek 6:4, 6:4, Hájek, Orlita – Hrubý, Motl
6:3, 6:1
tuzemských šampionů.
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VOLEJBALOVÝ URČICE CUP 2011: obhájili Narvalové
Rok od roku vyšší úroveň má volejbalový turnaj smíšených družstev Určice
Cup. Letošní čtvrtý ročník se opět uskutečnil koncem letních prázdnin na
venkovních kurtech v areálu určické základní školy a stejně jako loni vyhrál
tým s názvem „Narvalové“.
Určice/son
Dvanáct zúčastněných družstev
bylo rozděleno do čtyř základních skupin po třech kolektivech.
Dva nejlepší z každé grupy postoupili do play off, třetí celky se
utkaly o nižší posty. Vyřazovací
fáze obsahovala čtvrtfinále, semifinále, finále i všechny další zápasy o konečná umístění.
Ve startovním poli nechyběli
všichni tři vítězové z předchozích
let; TJ Sokol Brodek u Prostějova,
„Tučňáci“ a „Narvalové“,
ovšem tentokrát uspěli pouze
posledně jmenovaní. Zatímco
Brodek i Tučňáci zůstali v poli
poražených, „Narvalové“ navz-

dory jedné prohře ve skupině
se Sokolem I prošli až do finále
a tam právě svému jedinému
přemožiteli vrátili porážku v rozhodujícím duelu celého turnaje.
Bronz pak získali Anonymní
alkoholici díky triumfu v utkání o
třetí příčku nad Rumíky.
„Podruhé ve čtyřleté historii se
nám podařilo zajistit maximální
možný počet dvanácti družstev.
Úroveň hráčů i hráček byla letos
různá, ale obecně se hrál krásný
volejbal plný rychlých smečí
a záludných balónů. Počasí se
vydařilo až na občasný vítr měnící
dráhu letu míče během výměn.
Po celkově povedeném čtvrtém
ročníku Určice Cupu mohu kon-

statovat potěšení ze zájmu o náš
turnaj a rovněž víru, že se budeme
potkávat pravidelně koncem srpna
ještě mnoho let,“ zhodnotil ředitel
akce Luděk Svoboda.

Poděkování zaslouží:

Děkujeme všem partnerům!
Šampioni. V prestižním volejbalovém klání, které bylo k vidění v
Určicích se nejvíce dařilo družstvu s výstižným názvem Narvalové.
Foto: M. Sonnevend

generální partner – firma
JANČA V. M., mediální partner – Prostějovský Večerník,
Konečné pořadí Určice Cupu 2011:
oficiální partneři – firmy DD
Sport, Hanácké železárny a 1. Narvalové, 2. Sokol I, 3. Anonymní alkoholici, 4. Rumíci, 5.pérovny, Železářství U věžiček, 6. SK K2 a Volej 93, 7.-8. Galaxie a Sokol Brodek u Prostějova,
Truhlářství Hanzelka, J.K.S. 9. Kaktusáři, 10. Tučňáci, 11. Sorbon, 12. Bazinga.
Haná, Automechanika, Semo,
Autoservis Ing. Hrdlička, ZŠ a
MŠ Určice, Park Avenue, Módní Bureš, Roman Buřt, Ing. Radek Hubálková, Jindřich Lakomý a
oděvy Škurek a obec Seloutky, Zlatníček, Ing. Radek Lukáš, Ing. Mgr. Jiří Novák, zúčastněné
organizační štáb turnaje – Pavel Petr Kučera, Petra Hufová, Lucie týmy a jejich fanoušci.

Kostelečtí házenkáři nebudou tlačit na prvoligový návrat

Koncem jara potkala házenkáře TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK nepříjemná věc: pád z 1.
ligy mužů o soutěž níž. Do ní vstoupí za necelý
měsíc a rozhodně nebudou mít v popisu práce
náročný úkol v podobě okamžitého návratu o
patro výše. „Uvidíme, co přinese podzim, a až
podle toho se v zimě zařídíme,“ říká předseda
oddílu Petr Kudláček.
Kostelec na Hané/son
Podstatné je, že hráčský
kádr nijak výrazně neoslabil. „Odešli Honza Paták
na hostování do Litovle a
Jirka Kosina na přestup do
Prostějova, kam se chtěl
sám vrátit a odkud o něj byl
zájem. Oběma klukům jsme
bez problémů vyšli vstříc,“
vysvětlil Kudláček. Zbytek týmu zůstal pohromadě, posily žádné nepřišly.
„Chceme dávat víc prostoru mladým nadějím včetně

vlastních odchovanců z dorostu. Ať ukážou co umějí,
teď mají příležitost. Tahle
cesta je samozřejmě i finančně přijatelnější, v současné ekonomicky nelehké
době nehodláme zbytečně
jít do žádného hazardu,“
zdůraznil šéf HK.
Oddílové „áčko“ mužů vede
jako hlavní trenér Milan
Varhalík. „U mančaftu už
působil na jaře vedle Jana
Hándla, který po skončení
minulé sezóny v Kostelci
skončil. Milan kvůli pře-

trvávajícím problémům se
zraněným loktem nemůže
ještě minimálně půl roku
hrát, a tak vzal zodpovědnost na sebe coby kouč.
Z pozice vedoucího týmu
mu pomáhá Radek Navrátil,“ prozradil Kudláček.
Pod vedením nového lodivoda pracují Hanáci v přípravě od středy 3. srpna.
„Hráči chodí na tréninky
podle svých pracovních i
jiných možností, házená
už je pro ně vyloženě koníčkem a nikoliv obživou.
Kádr je poměrně široký,
nechybí v něm mladíci, zástupci střední generace ani
veteráni. Uvidíme, nakolik
se chlapci dají dohromady
a jak se dokážou nachystat
na nový soutěžní ročník,“
odtušil Kudláček.
Vedení kostelecké házené
každopádně netlačí na žádné konkrétní výsledkové

mety. „Pochopitelně bychom nechtěli, aby se naši
muži pohybovali ve spodní
části druhé ligy, byť je skupina Morava jih velice silná
s řadou kvalitních celků.
Prostě uvidíme, jak se nám
bude v podzimní části dařit,
a potom rozhodneme co dál.
Určitě je možnost kolektiv
v zimě dle potřeby posílit,“
ujistil Kudláček.

Po několika přípravných
zápasech a turnajích čeká
Sokol úvodní soutěžní
duel 17. září venku v rámci 2. kola Českého poháru
proti lepšímu z dvojice
Uherské Hradiště versus
Holešov. O týden později
pak výběr TJ vstoupí do
druholigové soutěže na
palubovce Velkého Meziříčí.

Podzimní los TJ Sokol Kostelec na Hané ve 2. lize mužů,
skupina Morava jih 2011/12
1. kolo: Velké Meziříčí – Kostelec (sobota 24. září, 15.00 hodin).
2. kolo: Kostelec – Havlíčkův Brod (neděle 2. října, 10.30 hodin).
3. kolo: Telnice – Kostelec (neděle 9. října, 17.00 hodin).
4. kolo: Kostelec – Ivančice (neděle 16. října, 10.30 hodin).
5. kolo: Kuřim – Kostelec (sobota 22. října, 17.00 hodin).
6. kolo: Sokolnice – Kostelec (neděle 30. října, 16.00 hodin).
7. kolo: Kostelec – Maloměřice (neděle 13. listopadu, 10.30 hodin).
8. kolo: Nové Veselí – Kostelec (neděle 20. listopadu, 16.30 hodin).
9. kolo: Kostelec – Bohunice (neděle 27. listopadu, 10.30 hodin).
10. kolo: Hustopeče – Kostelec (neděle 4. prosince, 10.30 hodin).
11. kolo: Kostelec – Prostějov (neděle 11. prosince, 10.30 hodin).

Volejbalistky vedl

v uplynulém týdnu Petráš
Prostějov/son - Pod vedením
trenérského asistenta Ľubomíra
Petráše pokračovaly volejbalistky během minulého týdne v přípravě na novou sezónu. Hlavní
kouč Miroslav Čada i kondiční
trenér Tomáš Malý totiž odcestovali na Slovensko za soustředěním tamní ženské reprezentace, u níž působí na stejných
postech jako ve VK Modřanská
Prostějov.
„S touto situací jsme dopředu
počítali, takže nešlo o žádný
problém. S Mirkem i Tomem
jsme se domluvili, co a jak budeme v přípravě dělat, a s holkama jsme pak tenhle plán
naplnili. Žádné potíže se nevyskytly, děvčata nadále pracují
velmi zodpovědně a všechno

běží tak, jak má,“ informoval
Petráš.
Tréninková náplň je ještě stále napůl kondiční a napůl herní. „Stále
kombinujeme fyzičku s volejbalovými prvky, tento model držíme
celkem šest úvodních týdnů. Denně
kromě víkendů jsou na programu
dvě fáze, když dopoledne chodíme
ven nebo do posilovny a odpoledne
do haly. Dobře je, že jsou všechny
hráčky zdravé a kromě trojice reprezentantek chystajících se s národními týmy na mistrovství Evropy tak společně pracuje celé naše
družstvo,“ připojil Petráš.
Ještě celý tento týden budou
prostějovské volejbalistky pouze
trénovat, první přátelský zápas
sehrají až ve čtvrtek 15. září od
16.30 hodin doma proti KP Brno.

Hokejisté Prostějova zaznamenali v přípravě premiérovou výhru, po níž hned následovala druhá...

Napopáté to vyšlo: na ledě Techniky Uherské Hradiště zdolal LHK přesvědčivě

si Jestřábi připsali první triumf
Brno, Prostějov/Marek
Sonnevend
Nešlo o nic stěžejního, ale rozhodně
to potěšilo. Co? První vítězství prostějovských hokejistů v přípravě na
novou druholigovou sezónu. Přišlo
až na pátý pokus, tím víc potěšilo.
Jestřábi jej dosáhli v úterý 30. srpna
na ledě brněnské Techniky.
Svěřenci trenérské dvojice Zachar
- Jurík byli po týdenním zápasovém volnu vinou zrušeného utkání v Uherském Hradišti pořádně
nabuzení. Promítlo se to do úvodu
úterního střetnutí, které jasně ovládli. Hned v zahajovací minutě trefil
Osina z pravého kruhu nad rameno
Jirkůva, ve 4. orazítkoval Duba tyč
a na konci první desetiminutovky P.
Šebek bekhendem zblízka skóroval
podruhé - 0:2. Až nepříznivý průběh domácí probudil, z čehož ve 14.
rezultovalo snížení Jurči, který sám
před Strmeněm překonal zkoušeného brankáře - 1:2. Ještě do přestávky však hrubě chybovala defenziva
Techniky, Ševčík se Stejskalem
dokonale uvolnili Dubu a ten pohodlně zasunul do prázdné klece - 1:3.
Od druhé periody vystřídal Jirkůva
mezi tyčemi Novák a záhy se měnil
také gólový stav zásluhou nahození
Bělohlávka z dálky, jež Strmeňovi
prošlo až do sítě – 2:3. Těsný rozdíl ale znovu trval jen chvíli, než ve
24. Černý v početní převaze vymetl
z mezikruží šibenici – 2:4. Navíc
v závěru prostřední části se podruhé
v zápase trefil bek Osina, když od
modré propálil Nováka – 2:5.
Ještě víc poslat do kolen mohl
soupeře zkraje poslední třetiny
Peštuka, jenže v přesilovce zazdil sám před odkrytou svatyní
loženou tutovku. Trest přišel
zanedlouho v další početní výhodě, neboť Matouš s Bělohlávkem podnikli rychlý brejk dvou
na jednoho a vlastní oslabení
nebylo druhému jmenovanému
překážkou ke korekci na 3:5.
Drama mohla z duelu udělat následná dvojnásobná přesilovka
VSK v trvání téměř dvou minut,
ovšem Jihomoravané z ní nevytěžili jedinou nebezpečnou střelu
na bránu. Pak už souboj celkem
v poklidu dospěl ke svému konci a cvičným samostatným nájezdům, při kterých si poražení
domácí aspoň trochu spravili náladu poměrem 3:2.
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VSK TECHNIKA BRNO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
1. třetina 1:3
2. třetina 1:2
3. třetina 1:0
3:2

Branky a nahrávky: 14. Jurča (Rajnoha, Strýček), 22. Bělohlávek, 46.
Bělohlávek (Matouš) – 1. Osina (Ševčík), 10. P. Šebek (Černý, Paška), 17.
Duba (Ševčík, Stejskal), 24. Černý (D. Šebek), 38. Osina (Ševčík)
Rozhodčí: nehlášeni
Vyloučení: 6:6
Oslabení: 1:0

Využití:

0:2

Diváků:

150

Sestava LHK Jestřábi
Strmeň
S
Osina, Kolibár

Finkes, Peštuka

Doseděl, Kumstát

g
Paška, M. Tomiga

Prostějov/
Marek Sonnevend
V předposledním přátelském utkání
před startem nové sezóny 2011-2012
ukázali hokejisté LHK Jestřábi Prostějov lepšící se výkonnost směrem
k nové sezóně, když na vlastním
ledě hladce přehráli jeden z papírově
nejslabších celků druhé ligy mužů,
celek z Uherského Hradiště poměrně hladce 4:1.
Soutěž se už notně přiblížila, a tak
byla na obou týmech od začátku
jasně patrná hlavně snaha vyvarovat
se defenzivních chyb. Proto se šest
minut hrálo maximálně opatrně bez
jakýchkoliv nebezpečných situací,
teprve v té 7. podnikli domácí bleskový útok po ose Kumstát, P. Šebek,
D. Šebek a posledně jmenovaný
v nájezdu zleva trefil Kudelu. O tři
minuty později už Jestřábi vedli,
když třetí ofenzivní lajna znovu
vyšachovala soupeře, D. Šebek dal
před odkrytou bránu Černému a ten
přehodil ležícího gólmana – 1:0. O
chvíli později měli prostějovští borci

Stejskal - L. Duba - Ševčík

výhodu přesilovky, v níž podnikli
další rychlý výpad do rozhozené
obrany protivníka a P. Šebek si sám
před Kudelou věděl rady zametením puku do pravé šibenice - 2:0.
Uherské Hradiště se do své největší
příležitosti dostalo rovněž v početní
převaze, jenže Němec poslal příklep
z mezikruží o fous mimo.
Také druhá třetina se rozjížděla
dost zvolna, ovšem lepší Jestřábi
měli střetnutí viditelně pod kontrolou. V polovině zápasu dostali
celek ze Slovácka pod velký tlak,
utahovali šrouby a ve 34. minutě
opět udeřili výborně hrající třetí
pětkou. P. Šebek křížnou přihrávkou nabil Černému k levé tyči,
takže „Benzinovi“ stačilo jen nastavit hůl – 3:0. Vzápětí Ševčík
v tutovém sólu ztroskotal na Kudelovi a místo dalšího pojištění
náskoku bylo z protiútoku sníženo. Po buly ve vlastním pásmu
totiž hrubě chybovala celá prostějovská pětice, která nechala Kunderu dojet před bránu volný puk
a bekhendovým blafákem přelstít
Musila – 3:1. Ztrátu koncentrace

char
Smejkal - Čuřík - D. Zachar
ebek
Černý - P. Šebek - D. Šebek
Stráněl - Žajgla

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
1. třetina 2:0
2. třetina 1:1
3. třetina 1:0
1:2

Trenéři: Petr Zachar a Juraj Jurík

Branky a nahrávky: 10. Černý (D. Šebek, P. Šebek), 14. P. Šebek
(Kumstát), 34. Černý (P. Šebek, Kumstát), 54. Stejskal (Ševčík, Halouska)
- 36. Kundera (Hrabec)
Rozhodčí: Přikryl - Kašík, Trunečka

ze střídaček
Roman KAŇKOVSKÝ - VSK Technika Brno:
„Prostějov i ve druhém vzájemném utkání dokázal, že má kvalitní tým. My jsme tentokrát nezačali
podle svých představ a soupeř nám rychle vstřelil první gól. Místo abychom pak zvýšili aktivitu, byli jsme
ještě pasivnější a hosté nás čtyřicet minut přehrávali.
Sice nám nechybělo nasazení, ale celkově protivník zvítězil
naprosto zaslouženě.“
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Rozhodli jsme se vyzkoušet gólmana Honzu Strmeně z juniorky Komety Brno a dát příležitost všem hráčům, kteří byli k dispozici. Proto jsme hráli na čtyři útoky, celkově střetnutí splnilo
svůj účel. Po celý zápas jsme byli lepším mužstvem a určitě
máme radost, že se nám konečně povedlo zvítězit. Co se zmíněného Strmeně týká, nebyl lepší než naši vlastní brankáři a proto
se s ním na další spolupráci asi nedohodneme.“

Vyloučení: 5:9

Využití: 2:0

Oslabení: 0:0

Diváků: 500

Sestava LHK Jestřábi
Musil
Osina, Kolibár

Doseděl, Kumstát

Peštuka, Halouska

Finkes, Paška

M. Tomiga
Stejskal
k l - LL. D
Duba
b -Š
Ševčík

char
Smejkal - Čuřík - D. Zachar
ebek
Černý - P. Šebek - D. Šebek
Stráněl - Žajgla

Trenéři: Petr Zachar a Juraj Jurík
k

Kapitán v akci. V jedné z posledních přípravných prověrek byl na
puku hodně vidět lídr Jestřábů Lukáš Duba. Foto: www.lhkjestrabi.cz
LHK mohl navíc ještě do přestávky podruhé ztrestat Sakrajda,
jehož odvážný průnik v oslabení
přes tři hráče zastavil až skvělým
zákrokem Musil.
Domácí se ale nepoučili, v nástupu
do poslední části zbytečně faulovali a dali Hradišťským výhodu více
než minutu trvající dvojnásobné
přesilovky. Naštěstí Červenkovu
střelu zleva i šikovnou teč Mikeše
zastavil spolehlivý Musil, načež se
Jestřábi zase chopili zápasových
otěží. Ve 48. Kumstát trefil z mezikruží horní tyč a šest minut před
koncem mužstvo z Hané pečetilo

výsledek
l d k v ddalší
l přesilové
il
hhře.
Ševčíkovi při výpadu před bránu
vypíchl kotouč Kudela, avšak jen
ke Stejskalovi, který pohotově zavěsil k pravé tyči – 4:1.
Na závěr se z cvičných důvodů tradičně konaly samostatné nájezdy,
jež se protáhly na šest sérií. V prvních čtyřech totiž neuspěli postupně
Stejskal, Rapant, P. Šebek, Červenka, Duba, Horehleď, Čuřík ani
Sakrajda, zatímco v páté skórovali
Smejkal i Knebl. Halouska následně
nepřekonal Kudelu, naopak Vodák
si poradil s Musilem a stanovil nájezdový rezultát 1:2.

ze střídaček
Petr ZACHAR- LHK Jestřábi Prostějov:
„Od začátku jsem byl přesvědčený, že bychom tohle utkání měli zvládnout. Proto jsme znova nastoupili
se čtyřmi pětkami, aby si všichni zahráli. V úvodu jsme
se trochu hledali, postupně šel výkon nahoru a předvedli jsme i řadu pěkných útočných kombinací, bohužel
mnoho z nich neskončilo gólem. Hlavní je, že střetnutí
pro nás splnilo svůj účel. Za prvé jsme zvítězili, za druhé se nikdo
nezranil a za třetí si zahráli všichni zdraví. Teď nás čeká poslední
příprava se Šumperkem a pak už první mistrák v Porubě.“
Petr SAKRAJDA - HC Uherské Hradiště:
„Poprvé v přípravě jsme hráli na čtyři lajny a kluci se tím pádem
těžko dostávali do tempa. Úvodní třetina tak byla z naší strany
vlažná, Prostějov měl jasně navrch v nasazení, bruslení i kombinaci a dostával se do šancí. Až od druhé třetiny jsme se zlepšili
pohybově, dohrávali jsme souboje. Díky tomu se také na naší
straně urodily nějaké příležitosti, jenže se nám s jedinou výjimkou nedařilo dávat branky. Celkově domácí zvítězili zaslouženě, o ty
tři góly byli lepší.“
-son-

Lední hokej

V NOVÉM
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O tomto víkendu se roztáčí kolotoč druhé hokejové ligy: Prostějov ´udržel´ příslušnost ve skupině „Východ“

PŘEDSEDA LHK MICHAL TOMIGA: „Cíl ´áčka´? Pěkný hokej pro diváky!“

Šéf prostějovského hokeje klade velký důraz zejména
na mládež, kterou se snaží postupně zkvalitňovat

Prostějov / son - Své představy a názory před
novým soutěžním ročníkem sdělil Večerníku
předseda LHK Jestřábi Prostějov Michal
Tomiga. Jeho myšlenky jsme shrnuli do několika hlavních bodů.

„Veškerá práce v klubu se odvíjí od mládeže, kterou chceme
zkvalitňovat a to se nám začíná
dařit. Třešničkou na dortu je pak
samozřejmě první mužstvo, jež
zůstalo z minulé sezóny skoro
celé pohromadě. Hodláme tudíž
stavět na stejných hráčích, navíc
jsme přivedli několik kvalitních
hokejistů z regionu a snažíme
se mezi muže zabudovávat i
mladíky z juniorky. Není jich
příliš moc, ale například Finkes,
M. Tomiga, Kryl, Zachar nebo
Stráněl mají slibný potenciál.
Celkově se nám podařilo dát
dohromady početný kádr pětadvaceti hráčů a budeme rádi,
pokud se nám - narozdíl od minulého ročníku - vyhnou častější
zranění. Ze současného kádru se
dá dobře vycházet do příštích let,
kdy hodláme mančaft dál doplňovat o vlastní odchovance a tím
postupně omlazovat.
Co se mládeže týká, jdeme po
reorganizaci v systému soutěží
cestou žákovských dvoutříd,
kdy společně trénují i hrají pětka
se šestkou a sedmička s osmičkou. Výsledky z přípravy zatím
vypadají slibně a napovídají, že
by to mohlo fungovat. Ohledně
trenérského obsazení došlo ke
změně odchodem Svatopluka
Vařeky, naopak se coby kouč
zapojil David Šebek. To koresponduje s mými záměry stále
víc do trénování zapojovat aktivní hráče, aby se učili a zlepšovali v péči o děti do budoucna.
Momentálně povede nejmladší
kluky v přípravce Zdeněk Formánek, druhou a třetí třídu Petr
Marák,, čtvrtou třídu Michal Ja-

ně ušetří až šest set tisíc korun
za elektřinu. Což není zanedbatelná částka, kterou by následně mohlo město věnovat třeba
na výchovu hokejové mládeže
v Prostějově.“

neček, mladší žáky páté a šesté
třídy také Michal Janeček, starší
žáky sedmé a osmé třídy Patrik
Šebek, mladší dorostence Martin Kužílek, starší dorostence Ivo
Horák a juniory Juraj Jurík s tím,
že asistenty v jednotlivých kategoriích dělají Miloš Rubeš, David Šebek, David Soldán, Lukáš
Duba, Petr Zachar, Petr Doseděl
a Jan Směták. Navíc už i u mládeže děláme speciální tréninky
Spokojený boss. Předseda prostějovského hokejového klubu Mipro brankáře, když jednou týdchal Tomiga cítí před novou sezonou optimismus.
Foto: archiv
ně do Prostějova jezdí Richard
Hrazdíra a pravidelně se gól- je vytvářet prostějovské mláde- covníky, střední generaci i šimanům budou věnovat Dalibor ži kvalitní podmínky, udržet ji u kovné mladíky, parta společně
hokeje a vychovávat dobré hráče, žije a funguje na ledě i v kabině.
Sedlář s Rudolfem Hudcem.“
z nichž ti nejlepší mohou dosáh- Klást ale před mančaft nejvyšší
nout i na dorosteneckou či juni- cíle, jako třeba postup do finále
orskou extraligu ve špičkových nebo dokonce účast v baráži o
oddílech z okolí, jakými jsou první ligu? To rozhodně ne, neOlomouc, Zlín nebo Brno. Sou- chci tým zbytečně stresovat ani
„Ze sportovního hlediska šlo časně klademe důraz rovněž na mít přehnaně velké oči.“
všechno podle plánu, muži i studium, aby kluci vedle hokeje
všechny mládežnické výběry zvládali též školu a nesoustředili
prodělaly kvalitní přípravu a se pouze jedním směrem.“
podle mě jsou, či budou dobře
nachystané na novou sezónu. Určité potíže vznikly během prázd„Tohle je téma spíš pro pány
nin a dovolených po ekonomické
Průšu, jako šéfa Domovní sprástránce s vyplácením některých „Žádný konkrétní výsledkový vy, a Ivoše Horáka, coby ředitele
věcí, což jsme trochu podcenili úkol v podobě přesného umís- haly-zimního stadionu. Z mého
a teď to postupně napravujeme i tění jsem seniorskému celku pohledu udělali maximum, aby
dolaďujeme. Hlavní je, že jsme nedal. Oni sami přišli s tím, že k rekonstrukci osvětlení došlo
v klubu vytvořili dobrou partu chtějí postoupit do play off a už během tohoto léta, jenže asi
lidí, které hokejová práce baví uspět také v něm. Budou hrát o někde zařehtal úřední šiml a
a ve společném úsilí za jedním své vlastní peníze, protože plat všechno se zdrželo. Já nechci
cílem nevidí žádný problém. jim skončí současně s posled- tuhle situaci moc komentovat,
Nemluvě o nějakých kázeňských ním zápasem sezóny. Co však jako pouhý nájemník na ´zimáprohřešcích, u nás jsou totiž klukům společně s trenéry Za- ku´ k tomu ani nemám právo.
nejdůležitější výborné morálně- charem a Juríkem klademe na Každopádně mě to mrzí smě-volné vlastnosti muži počínaje a srdce, aby se snažili hrát pěkný rem k divákům, protože už letos
nejmenšími hokejovými adepty atraktivní hokej pro fanoušky, mohli mít zápasy pod mnohem
konče. K některým problémům který bude bavit ke je samotné lepším světlem a navíc okořeněz minulosti například s panem i zmíněné diváky. K tomu jsme né zajímavou show. Nemluvě o
Beckem a Chomutovem se ani se snažili vhodně poskládat ko- tom, že na základě dostupných
nechci vyjadřovat, to je jeho věc lektiv a já věřím, že se nám to informací zimní stadiony s nobez mého komentáře. Co chci, to povedlo. Máme zkušené har- vým moderním osvětlením roč-

Jestřábí kalendář aneb kdy a kam na zápas
v zá
zzákladní
klad části 2. ligy, skupiny „Východ 2011/2012
kolo datum
domácí
hosté
čas
1. sobota 10.9.2011 Poruba
Prostějov
17:00
2. středa 14.9.2011 Prostějov
Nový Jičín
18:00
3. sobota 17.9.2011 Havířov
Prostějov
17:00
4. středa 21.9.2011 Frýdek-Místek Prostějov
18:00
5. sobota 24.9.2011 Prostějov
Karviná
18:00
6. středa 28.9.2011 Opava
Prostějov
17:00
7. sobota 1.10.2011 Prostějov
Šternberk
18:00
8. středa 5.10.2011 Vsetín
Prostějov
18:00
9. sobota 8.10.2011 Prostějov
Přerov
18:00
10. středa 12.10.2011 Valašské Meziříčí Prostějov
18:00
11. sobota 15.10.2011 Prostějov
Uherské Hradiště 18:00
12. středa 19.10.2011 Nový Jičín
Prostějov
18:00
13. sobota 22.10.2011 Prostějov
Poruba
18:00
14. středa 26.10.2011 Prostějov
Frýdek-Místek 18:00
15. sobota 29.10.2011 Prostějov
Havířov
17:00
16. středa 2.11.2011 Prostějov
Opava
18:00
17. sobota 5.11.2011 Karviná
Prostějov
17:00
18. středa 9.11.2011 Prostějov
Vsetín
18:00
19. sobota 12.11.2011 Šternberk
Prostějov
17:00
20. středa 16.11.2011 Prostějov
Valašské Meziříčí 18:00
21. sobota 19.11.2011 Přerov
Prostějov
17:00
18:00
22. středa 23.11.2011 Uherské Hradiště Prostějov
23. sobota 26.11.2011 Poruba
Prostějov
17:00
24. středa 30.11.2011 Prostějov
Nový Jičín
18:00
25. sobota 3.12.2011 Havířov
Prostějov
17:00
26. středa 7.12.2011 Frýdek-Místek Prostějov
18:00
27. sobota 10.12.2011 Prostějov
Karviná
18:00
28. středa 14.12.2011 Opava
Prostějov
18:00
29. sobota 17.12.2011 Prostějov
Šternberk
18:00
30. středa 21.12.2011 Vsetín
Prostějov
18:00
31. středa 28.12.2011 Prostějov
Uherské Hradiště 18:00
32. středa 4.1.2012 Valašské Meziříčí Prostějov
18:00
33. sobota 7.1.2012 Prostějov
Přerov
18:00
34. středa 11.1.2012 Nový Jičín
Prostějov
17:00
35. sobota 14.1.2012 Prostějov
Poruba
18:00
36. středa 18.1.2012 Prostějov
Frýdek-Místek 18:00
37. sobota 21.1.2012 Prostějov
Havířov
18:00
38. středa 25.1.2012 Prostějov
Opava
18:00
39. sobota 28.1.2012 Karviná
Prostějov
17:00
40. středa 1.2.2012 Prostějov
Vsetín
18:00
41. sobota 4.2.2012 Šternberk
Prostějov
17:00
42. středa 8.2.2012 Prostějov
Valašské Meziříčí 18:00
43. sobota 11.2.2012 Přerov
Prostějov
17:00
44. středa 15.2.2012 Uherské Hradiště Prostějov
18:00
Poznámka: tým HC Plus Oil Karviná má být nástupcem Orlové, nováček HC
TJ Šternberk do sezóny s největší pravděpodobností nenastoupí a jeho zápasy budou zrušeny; v rozlosování však ještě koncem uplynulého týdne oficiálně figuroval...
POZOR! kompletní rozlosování 2. ligy mužů-skupiny
Východ 2011/2012 přineseme v příštím Večerníku.

„Po této stránce si nemůžeme
na nic stěžovat. Pronájem ledové plochy máme zdarma, za což
jsme velice rádi a vedení města za
takovou podporu patří naše díky.
Vzájemná spolupráce je výborná,
i když každý chce samozřejmě
víc, než zrovna má. Musíme se
prostě snažit sehnat maximum
peněz i z jiných než veřejných
zdrojů, to znamená od obchodních partnerů a sponzorů.“

„S příznivci dlouhodobě komunikuji jak elektronicky, tak
osobně na tribunách při utkáních, navíc máme občas společné schůzky. Teď před začátkem
sezóny zrovna jedna proběhla a
kluci říkali, že mají připravené
i nové věci jakožto pokřiky a
podobně. Jen škoda, že zřejmě
půjde také o určité negativní prvky vůči některým hráčům, což
není ideální... Samozřejmě na to
příznivci mají právo a já jejich
názory respektuji, ale současně
doufám, že svou nevoli nebudou
těm konkrétním hokejistům dávat najevo celý soutěžní ročník.
Snad stačí jednou, dvakrát nebo
třikrát, a určitě ne pořád dokola...
Každý člověk se věkem mění a
já věřím, že prostějovští hokejoví fandové hlavně budou chodit
do hlediště v hojném počtu a
mančaft podporovat od první do
poslední minuty každého zápasu. Hráči na tohle čekají a moc
se těší, že budou bojovat ve výborné divácké kulise a společně
s lidmi si užívat kvalitní hokej.“

hráčská soupiska mužů
LHK Jestřábi Prostějov 2011/2012
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REALIZAČNÍ TÝM
hlavní trenér:
treené
nér:
nér:
r
Petr ZACHAR
Í
asistent trenéra:
Jurajj JURÍK
vedou
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m žstvva a kustod:
mu
kusttod
d:
Jossef OVEČKA
OV
VEČ
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vedoucí
Josef
Č
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Roman OVEČKA

LETNÍ ZMĚNY V KÁDRU
Odchody:
brankář Jiří Slovák (do Valašského Meziříčí), obránce Robert Jedlička (do
Přerova), útočník Michal Bartošek (do
Poruby).
Příchody:
b
brankář
Petr Musil (ze Španělska in-line), obránce Pavel Kumstát (ze
Skalice), obránce Jiří Osina (z Přerova), útočník Michal Černý (z
Olomouce), útočník Robin Ševčík
(ze Vsetína).

Kouč Jestřábů je rád, že má k dispozici

vyrovnaný tým, který může táhnout víc opor
„CHCEME DO SEMIFINÁLE,“ přeje si Petr Zachar
Prostějov - V minulém ročníku druhé ligy mužů obsadili prostějovští
hokejisté ve skupině Východ páté místo po dlouhodobé části, nakonec skončili šestí. Do nadcházející sezóny třetí nejvyšší soutěže
ČR jdou s touhou posunout se herně i výsledkově o něco výš. „Rádi
bychom postoupili do play off a v něm překonali první kolo,“ nechal
se slyšet hlavní trenér LHK Jestřábi Petr Zachar v následujícím exkluzivním rozhovoru pro Večerníku.

d výborné formace a snažíme
dvě
s co nejlepším způsobem složit
se
j
ještě
jednu. Hokej je o tom, že
j
jednou
se zadaří těm, a podruhé
j
jiným.
Spoléhat na jedinou lajnu
s nevyplácí. Tu si soupeř může
se
p
pohlídat
a rázem jste ze hry.
M
Mnohem
lepší je mít vyrovnan
nější
mužstvo, které táhne víc
h
hráčů,
pokud možno všichni.“
V čem vidíte pár dnů
před začátkem souje v bodování plus-mínus za
všechny přáteláky vůbec nejlépe těže největší herní rezervy
hodnocená. Myslím si, že máme mužstva?

„Nehrajeme špatný hokej,
ale jednoznačně máme rezervy v disciplíně. Všichni
kluci se musí maximálně přizpůsobit kolektivu, vydržet
nějaké údery od soupeře bez
vyprovokování k oplácení a
dodržovat herní systém, na
němž se domluvíme. Pokud
tohle dokážeme a budeme
disciplinovaní, můžeme ve
druhé lize opět hrát důstojnou roli.“
(Pokračování na str. 27)

Některé zápasy těmto hráčům
vyšly, v jiných zase excelovala
Narozdíl od předchá- pro změnu první pětka, která
zejících duelů jste do
posledního domácího utkání
nastoupili téměř kompletní. Máte radost z uzdravení
svých svěřenců?
„Samozřejmě. Vyplatilo se
nám, že jsme neuspěchali nábrankářská jednička:
vrat zraněných do hry, teď už
Sedlář
jsou skoro všichni v pořádku.
Na delší dobu zůstává mimo
jediný Martin Kryl se zlomenáhradník: Musil
ninou klíční kosti, naopak už
první pětka :
s námi trénuje po problémech
s tříslem Dalibor Sedlář. Toho
Osina - Kumstát
Stejskal - Duba - Ševčík
však ještě šetříme a nechcedruhá pětka :
me ho nasazovat do zápasů,
zvlášť když Petr Musil moPeštuka - Halouska Smejkal - Čuřík - Žajgla
mentálně nechytá vůbec špatně. Pokud si takhle povede
třetí pětka:
dál, klidně můžeme jít trochu
Paška - Doseděl
Černý - P. Šebek - D. Šebek
do rizika a dát mu důvěru i
v prvním mistrovském utkání.
čtvrtá pětka:
Víceúčelová hala
S tím, že Sedlář nastoupí, až
Finkes – Kolibár Kryl - Stráněl - D. Zachar
bude naprosto fit.“
- zimní stadion Prostějov
Od koho očekáváte,
že tým ve druhé lize
Divácká kapacita: 5125 míst
potáhne? Bude to v přípravě
nejlepší útočná trojice Michal Černý - Patrik Šebek Začátky domácích zápasů v sezoně 2011/2012:
David Šebek?
„Neřekl bych, že tahle trojka
středa a sobota 18.00 hodin
byla v celé přípravě nejlepší.
Marek Sonnevend

IDEÁLNÍ SESTAVA JESTŘÁBŮ
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a na úvod zajíždí do Poruby. V domácí premiéře Jestřábi přivítají příští středu Nový Jičín

Hokejisté Prostějova jdou do obměněné druhé ligy silnější PERMANENTKY V PRODEJI
Třetí nejvyšší soutěž ČR má nový systém i složení „východní“ skupiny, k jejímž favoritům patří i LHK
Prostějov/son
Ani ne půl roku dělí minulý a nadcházející ročník
druhé ligy v ledním hokeji
mužů. Zatímco oddíl LHK
Jestřábi Prostějov zůstal přes
léto stabilní bez nějakých
převratných
novinek,
zmíněný čas stačil v rámci
třetí nejvyšší soutěže ČR k
mnoha změnám v klubovém
obsazení i herním systému
soutěže.
Fanoušky
prostějovských
hokejistů určitě nejvíc zaujaly personální korektury u
mužského A-týmu. Trenérská se týkala postu asistenta,
kde místo Martina Kužílka
nastoupil dosavadní hlavní
kouč Vsetína Juraj Jurík.
Po hráčské stránce byl kádr
nesporně posílen, neboť

odchody Jiřího Slováka,
Roberta Jedličky a Michala
Bartoška bohatě vynahradily
příchody Petra Musila, Pavla
Kumstáta, Michala Černého
a Robina Ševčíka.
Novinkou oproti loňskému
hektickému létu s převodem
vlastnických práv na nového
majitele Michala Tomigu
rovněž byla plnohodnotná
příprava, kterou Hanáci od
května až do nynějška absolvovali. Momentálně celý
prostějovský hokej funguje
na nadstandardní druholigové
úrovni a muži LHK mají
všechny předpoklady zařadit
se mezi absolutní špičku skupiny „Východ“.
V této grupě Jestřábi startují,
byť prošla za uplynulé týdny
a měsíce malým třeskem a
spekulovalo se o všeličems...

Vítěz uplynulého ročníku
2010/2011 Salith Šumperk
postoupil do první ligy,
sestoupivší Uničov nahradil
Šternberk a na klubovém aktivu pak bylo odsouhlaseno
přesunutí Techniky Brno i
Břeclavi do skupiny „Střed“,
stejně jako nový hrací systém s dlouhodobou částí
o čtyřiačtyřiceti kolech
(čtyřikrát každý s každým)
a všemi sériemi play off od
čtvrtfinále přes semifinále
až po finále na tři vítězné
zápasy.
Jen několik dní po aktivu
pak výkonný výbor Českého
svazu ledního hokeje provedl
další změnu, a to sice
zařazení Poruby do východní
skupiny místo Hodonína,
jenž putoval pro změnu do
společnosti účastníků části

„Střed“. Ani tahle verze však
nemusí být konečná, neboť
šternberský nováček druhé
ligy stále nezahájil přípravu
a dosud není jisté, zda do
sezóny nastoupí. A když hrát
bude, mělo by se tak dít s
největší
pravděpodobností
ve
Vyškově.
Mnohem
pravděpodobnější ale je, že
Šternberk odstoupí a soutěž
odehraje jedenáct účastníků.
Na poslední chvíli také
dochází k převodu práv na
severu Moravy, kde Orlová
změnila název kvůli přesunu
do jiného města a nově
ponese jméno HC Plus Oil
Karviná.
Změn tedy končící léto 2011
přineslo spoustu. Nyní zbývá
jen zodpovědět otázku, co
všechno přinesou a zda budou ku prospěchu...

Jak dopadne 2. liga mužů,
skupina Východ po základní fázi
aneb

TIP VEČERNÍKU

JESTŘÁBI SKONČÍ TŘETÍ!
1. HC Plus Oil Karviná
2. AZ Havířov
3. LHK Jestřábi Prostějov
4. HC Zubr Přerov
5. HC RT Torax Poruba
6. HC Valašské Meziříčí
7. VHK Vsetín
8. HC Slezan Opava
9. HC Nový Jičín
10. HC Frýdek-Místek
11. HC Uherské Hradiště
12. HC TJ Šternberk
(nejspíš hrát ani nebude)

LHK Jestřábi Prostějov nabízí svým
fanouškům možnost
zakoupení permanentních vstupenek na domácí zápasy ve 2. lize
mužů, skupině Východ
2011/2012.
Jedna permanentka stojí 900 korun, pro ženy, děti od
8 let a invalidy je cena pouze
450 Kč. Permanentní vstupenky jsou k prodeji na prostějovském zimním stadionu v kanceláři předsedy klubu Michala
Tomigy a také u oddílového
sekretáře Michala Janečka.
A jaká bude standardní cena
vstupného na jedno mistrovské utkání?
„Děti do šesti let zdarma, nad
osm let budou platit třicet korun, stejně jako ženy, všichni
ostatní pak padesátikorunu,“
prozradil šéf Jestřábů Michal

Tomiga a dodal, že v případě,
pokud Šternberk nenastoupí
do soutěže, bude permanentní
vstupenka platit i na první kolo
play off. „Jestliže tedy do vyřazovacích bojů postoupíme,“
pousmál se Tomiga. „Je to
prostě riziko pro obě strany...“
Bonusem pro všechny příznivce pak má být premiérové
domácí utkání, při němž se
budou rozdávat šály v klubových barvách! „Měla by to být
červenobílá šála nebo spíše
šátek,“ upřesnil předseda LHK
Jestřábi.

MICHAL ČERNÝ: „S TAKOVÝM KÁDREM MUSÍME BÝT VE ČTYŘCE!“
Zkušenému útočníkovi se v přípravě dařilo, na nájezd však „známá hračička“ půjde, až je dopiluje...

Prostějov - Pět branek a dvě asistence, tedy
celkem sedm bodů v šesti přátelských utkáních
zaznamenal staronový útočník prostějovského
celku Michal Černý. Jestřábímu navrátilci se tedy v přípravě na druhou ligu dařilo, přesto mu
část příznivců nemůže kvůli událostem z dávnější minulosti přijít na jméno. Nejen o tom
Večerník s „Benzinem“ vedl interview po pátečním přípravném duelu s Uherským Hradištěm,
jež pomohl zdolat 4:1 dvěma přesnými trefami.
Marek Sonnevend
Předposlední
utkání v přípravě
vyšlo dobře, ne?
„Trenér na poslední dva
´přáteláky´ doma už dlouho
dopředu kladl důraz, takže
s výsledkem spokojenost.
S hrou možná už tolik ne, ale
hlavní je, že se nám povedlo zvítězit kvůli Peštovi (Ivo
Peštukovi - poznámka autora), který dnes slavil narozeniny. To byl hlavní cíl tohoto
zápasu.“
Nešlo tedy oslavenci
třeba
„namazat“ i na
nějaký gól, aby do kabiny
přidal něco dobrého?
„Snažili jsme se, ale on sám
se do toho nijak nehrnul...“
(smích)
Říkáte, že herně
to nebylo úplně
ono. Co se vám
na výkonu nelíbilo?

„Děláme zbytečné chyby vzadu a někdy až zbytečně moc
kombinujeme vepředu. Snažíme se to dávat do prázdné
brány, a přestože nám to dnes
dvakrát vyšlo, je potřeba víc
střílet s následnými dorážkami. A zezadu musíme hrát víc
jednoduše, rychleji si dávat
puky a vyvarovat se zmíněných chyb.“
Toto střetnutí
vyšlo vaší třetí
formaci skvěle.
Vyhovují vám coby útoční
parťáci bratři Šebkové?
„Samozřejmě. Oni jsou něco
podobného jako já, akorát
dvakrát rychlejší... (úsměv)
Dokážeme si přihrát, celkově si vyhovět a něco na ledě
vymyslet. Myslím, že jsme si
vzájemně sedli a že by nám
to mohlo šlapat, pokud zdraví
vydrží.“
Proč jste nešel
na žádný ze
závěrečných

„Nemůžu s tím nic dělat, takže si to vyslechnu
a tím to končí... Ale jasně, že mě to mrzí. Hraju
doma a oni na mě takhle pokřikují, což člověka
štve. Myslím, že by to bohužel nespravilo ani deset
mých gólů za zápas... Nechci se v tom pitvat, stejně
to nemá smysl! Prostě to musím skousnout a dál makat“
Opět doma. Velezkušený forvard Michal Černý (na snímku uprostřed) se před novou sezonou vrátil na rodnou hroudu a oblékl dres
Jestřábů.
Foto: www.lhkjestrabi.cz
samostatných nájezdů, které dlouho čekaly na své rozhodnutí?
„Během přípravy jsem zatím
nešel na žádný nájezd, protože mi to ještě nejde tak,
jak by mělo. V sezóně bych
samozřejmě na případné
nájezdy rád šel, piluju je na
každém tréninku a snad se
k něčemu kloudnému dopiluju.“ (smích)
Jakou
máte
v samostatných
nájezdech na
trénincích bilanci úspěšnosti?
„To se musíte zeptat brankářů...“
V zápase jste
vstřelil
dva
góly,
celkem
v „přátelácích“ pět. Cítíte

se po herní stránce osobně
dobře?
„Cítím se výborně. Absolvoval jsem ve svém věku
takovou letní přípravu,
jakou potřebuji, díky pochopení koučů se to v mém
případě nehrotilo do žádných extrémů. Víc dostávali zabrat mladší kluci, kteří
to potřebují. Moje pohoda
se pak promítla na led, kde
jsem se při zápasech necítil
tolik unavený a docela mi
to šlo.“
Vnímáte
při
hře negativní
pokřiky na vaši
osobu z kotle fanoušků?
„Samozřejmě, tohle nejde nevnímat... Já s tím ale nemůžu
nic dělat, takže si to vyslechnu
a tím to končí.“

Kouč Jestřábů je rád, že má k dispozici

vyrovnaný tým, který může táhnout víc opor
(Dokončení
ní ze str. 26)
Máte
te konkrétní předu o umístění týmu?
stavu
hom se v tabulce
„Rádi bychom
pohybovalii tak jako loni, to
kolo čtvrtého místa.
znamená okolo
ostoupit do play off
Hlavní je postoupit
a v něm see dostat minimálně
přes první kolo, i když
vyřazovací boje jsou
k. Třeba
už vabank.
prvoligová Olomouc letoss vyd na
padla hned
úvod play off
ako
stejně jako
Havířov
v naší sou-těži, stát
se může
cokoliv. Proto
že
opakuji,
stěžejní je postup
do vyřazovacíí fá
fáze
a v ní se pak uvidí.“
Koho považujete za
největší favority druholigové skupiny Východ?
„Podle mě se špička v porovnání s uplynulou sezónou
nijak moc nezmění. Jako největšího aspiranta na prvenství
osobně tipuji Havířov a s ním
asi Přerov, i když se během
roku může leccos vyvinout a

„
„Neřekl
bych, že právě trojka
Černého s bratry Šebkovými
byla v celé přípravě nejlepší.
N
Některé zápasy těmto hráčům
vy
vyšly, v jiných zase excelovala
ppro změnu první pětka, která je
v bodování plus-mínus za všechny
ppřáteláky vůbec nejlépe hodnocená“
Petr ZACHAR se zamyslel
nad očekávanými tahouny
třeba vyskočí ještě někdo jiný.
Dost záleží na úvodu soutěže,
jak se komu začne dařit a také
na zdravotním stavu každého
mančaftu. Co letošní finalista
Orlová? K té bych se zatím
nechtěl moc vyjadřovat, protože se přesouvala do jiného
města, navíc jsou tam určité
nejasnosti okolo majitelů a

tak dále. Každopádně Orlová
každoročně hraje play off a
patří ke špičce, proto ji spolu
s řadou dalších celků nelze ani
v nejmenším podceňovat.“
A co váš první soupeř
Poruba?
„Ta je hodně nečitelná. Jde
o nováčka s kádrem složeným převážně z hokejistů,

kteří působili ve druhé nebo
i v první lize, někteří hráči
se dokonce nakrátko objevili
v extralize. Navíc nastoupíme v Porubě při její domácí
premiéře, takže se bude chtít
vytáhnout a nás nečeká vůbec nic lehkého. Musíme se
na vstupní zápas co nejlépe
připravit.“

Michal ČERNÝ vnímá negativní pokřiky
od fanoušků na svoji osobu s nelibostí
Pomohlo by k
uklidnění situace nasázet třeba
pět gólů za utkání?
„Já si myslím, že by to bohužel nespravilo ani deset
mých gólů... Proč? Nechci se
v tom pitvat, stejně to nemá
smysl!“
Mrzí vás taková
nepřízeň některých
hokejových návštěvníků?
„Jasně, že mrzí. Hraju doma
a oni na mě takhle pokřikují,
což člověka štve. Jenže jak
říkám, nenadělám s tím nic.
Prostě to musím skousnout a
dál makat.“
Už po svém příchodu jste prohlásil, že s takovým kádrem musí Prostějov

hrát ve druhé lize úplně nahoře. Potvrdila příprava tohle předsevzetí?
„Určitě. Nemůžeme si dávat
jiné cíle, než první čtyřku.
Máme tři perfektní útoky a
čtvrtý složený z šikovných
mladých kluků, jen škoda
zranění Martina Kryla. Naše
obrana je taky výborná, jsou
tam hodně dobří beci Pavel
Kumstát, Jirka Osina i další.
Musíme se však vyvarovat
těch zmíněných chyb vzadu,
dávat si rychleji puk a celkově
zjednodušit hru. Jakmile dostaneme kotouč včas dopředu,
jsme schopní čtyři, pět nebo i
šest gólů za utkání dávat.“
Ve druhé lize
jste dlouho nepůsobil. Jakou
máte na tuto soutěž názor?

z jestřábího hnízda...
S mužstvem trénuje i Novosad
Prostějov/pkk - Na led prostějovského stadionu vyjíždí v posledních dnech po boku
členů „A“-týmu také Zdeněk Novosad! Chystá se snad vedeníí
LHK Jestřábi další comeback jednoho z bývalých forvardů??
Nikoliv, člen kádru ze sezóny 2009-2010 v Prostějově jen tré-nuje. „Zdeněk má domluvené angažmá ve Francii. Ale protožee
jsme spolu už dříve jednali, umožnili jsme mu zde trénovat a v
případě nezdaru francouzského angažmá by se mohl začlenit doo
našeho kádru,“ objasnil situaci kolem zkušeného plejera Michall
Tomiga, předseda prostějovského klubu.
Rozpočet je zajištěn..
Prostějov/pk - Jednou ze stěžejních otázek každoročně býváá
zajištění rozpočtu pro chod celého hokejového klubu. Jelikožž
prostějovský hokej si ještě nedávno prožil své, působila loňskáá
sezóna, kdy žádné ekonomické trable světlo světa nespatřovaly,,
jako balzám na duši jestřábích přívrženců. Klid by prý měl býtt
i v nadcházející sezóně 2011-2012. „Ano, máme celý letošníí
ročník finančně pokrytý,“ prozrazuje s potutelným úsměvem naa
rtech Michal Tomiga, předseda LHK Jestřábi Prostějov s tím, žee
o nějakém velkolepém navyšování rozpočtu vedení neuvažuje..
„Prioritní je zajištění mládežnické sekce a dokončení sezonyy
bez dluhů,“ uvedl Tomiga. A kolik hráčů ze současného ká-dru „A“-týmu je kmenových? „Z počtu dvou brankářů, devítii
obránců a třinácti útočníků je dvanáct hráčů z Prostějova, třii
ze Zlína, šest z Olomouce, jeden z Hodonína, jeden z
Hradce Králové a jedenn
z Kroměříže,“ nas-tínil statusy borcůů
ze soupiskyy
M Tomiga..
M.

„Něco už jsem stačil pochytit v přípravě. Dobře bruslit
v současnosti umí každý, hrát
tvrdě do těla taky a rozhoduje, kdo je šikovnější na puku.
Naší výhodou je, že máme
dost takhle šikovných hokejistů.“
Nemáte obavy
z pověstného
řízení duelů na
severu Moravy některými
sudími?
„Bude to asi těžké. Záleží,
jak k tomu rozhodčí přistoupí, my se hlavně musíme vyvarovat oplácení a hrát svůj
hokej. Jen v případě vyššího
vedení si člověk může po
téhle stránce něco dovolit.
Za vyrovnaného stavu není
možné dělat žádné zbytečné
fauly nebo jiné blbosti.“

přípravné
zápasy mužů
LHK Jestřábi 2011
1. Prostějov - Vsetín
3:3 (2:1, 1:0, 0:2).
2. Šumperk - Prostějov
5:5 (1:1, 1:1, 3:3).
3. Vsetín - Prostějov
4:3 (0:1, 1:1, 3:1).
4. Prostějov - Technika Brno
3:3 (2:2, 1:1, 0:0).
5. Uherské Hradiště - Prostějov
zrušeno.
6. Technika Brno - Prostějov
3:5 (1:3, 1:2, 1:0).
7. Prostějov - Uherské Hradiště
4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
8. Prostějov - Šumperk
HRAJE SE 8. ZÁŘÍ

Kanadské bodování
hokejistů LHK Jestřábi
v přípravných zápasech
2011
Obránci
1. Kumstát 5 (0+5), 2. Osina 4
(3+1), 3.-4. Paška a Doseděl 2
(0+2), 5.-6. Peštuka a Halouska 1 (0+1).
Útočníci
1. Ševčík 9 (2+7), 2. Černý 7
(5+2), 3. Duba 6 (4+2), 4.-5.
Stejskal a P. Šebek 6 (3+3),
6. D. Šebek 3 (0+3), 7. Čuřík
2 (2+0), 8. Žajgla 1 (1+0), 9.
Stráněl 1 (0+1).

Rozhovor

V NOVÉM

5. září 2011
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Exkluzivní interview s křídlem basketbalového „A“-týmu mužů BK Prostějov

PETR DOKOUPIL: „UNIVERZIÁDA BYLA KRÁSNÝM ZÁŽITKEM!“
V Číně nabral odchovanec Orlů herní sebevědomí, které by teď rád zužitkoval. Kde, to je otázkou...
jsem skoro ve všech střet- podívali i na volejbal. BohuProstějov - Dva srpnové týdny strávil prostějovský basketbalista dal
kdo je petr dokoupil
nutích dobrý výkon a mohl být žel na zhlédnutí většího počtu
Petr Dokoupil opravdu hodně daleko od domova. Reprezentoval
totiž Českou republiku na Světové letní univerziádě 2011 v Číně, a
to velmi úspěšně. Ve městě Shenzen coby dějišti akademických her
patřil k tahounům národního výběru, když v polovině z osmi zápasů
byl nejlepším střelcem týmu ČR a výrazně tak pomohl ke konečnému jedenáctému místu v konkurenci nejlepších čtyřiadvaceti vysokoškolských mužstev planety. Hned po návratu domů však spadl do
tvrdé reality, za dva přípravné duely BK Prostějov se slovenskými
soupeři strávil na hřišti pouhých čtrnáct minut - nejméně ze všech
členů orlího kádru... PROSTĚJOVSKÝ Večerník jej požádal o exkluzivní rozhovor nejen na téma proběhnuvší univerziády...
Marek Sonnevend
Petře, před odletem
do Asie jste říkal, že
úspěchem bude umístění v
lepší polovině startovního
pole, což se povedlo. Zavládla tedy výsledková spokojenost?

skupiny. Proto jsme makali ze
všech sil, bohužel nám vinou
vysoké porážky od Rumunska postup o kousek utekl. Při
rovnosti bodů rozhodlo v náš
neprospěch jen horší skóre a
museli jsme se spokojit s bojem o devátou až šestnáctou
pozici. Nakonec z toho bylo je-

„Hrával jsem přes třicet minut na utkání
a měl tak hodně prostoru něco ukázat.
Dokázal jsem toho využít. Podal jsem
skoro ve všech střetnutích dobrý výkon
a mohl být sám se sebou spokojený.“
Petr DOKOUPIL se ohlédl za svým
vystoupením v reprezentačním dresu
„Dopředu jsme si skutečně nedávali žádné velké cíle, protože
jsme věděli, nakolik bude turnaj náročný. Hned první utkání
na univerziádě s Německem
však ukázalo, že se můžeme
prosadit. Prohráli jsme těsně
až po prodloužení a zjistili, že
by nemuselo být nereálné pomýšlet na postup do čtvrtfinále
z prvních dvou příček základní

denácté místo a co je podle mě
hlavní – celkově dobrý dojem,
který jsme v Číně zanechali. Z
osmi zápasů jsme pět vyhráli
a většinou předváděli kvalitní
ba
ask
s e
basketbal.“
Dokázali jste porazit
například
Brazílii,
domácí Čínu nebo Austrálii,
což jsou basketbalově silnější
země než ČR. Šlo o hodně

cenná vítězství?
„Určitě. V Česku teď mužský
ani univerzitní basketbal nemá
moc vysokou úroveň a skalpy
zmíněných států jsou proto
dvojnásob cenné. My jsme
proti těmhle soupeřům byli
maximálně nahecovaní, možná i z toho důvodu se nám nad
p
nimi podařilo
zvítězit.“
Z čeho jste těžili po
herní stránce?
„Měli jsme tak dobrou základní sestavu pěti hráčů, že kdokoliv z nich mohl často skórovat. Hned tři jsme se nakonec
dostali v průměru přes dvanáct
nastřílených bodů a ti další dva
měli těsně pod deset, zatímco
většina ostatních celků spoléhala na jednoho nebo dva kanonýry, což se dá lépe ubránit.
My jsme prostě víc stavěli na
týmovosti, což většinou předčilo vyšší individuální kvality
pprotivníků.“
pr
o v
ot
Vy osobně jste sázel
spoustu bodů, takže
spokojenost i z tohoto hlediska?
„Hlavně jsem hrával přes třicet
minut na utkání a měl tak hodně prostoru něco ukázat. Navíc
se mi to často dařilo využít, po-

sám se sebou opravdu spokojený
ý.
jený.“
Zažili jste v Číně něco
zajímavého i mimo
basketbal?
„Moc ne. Měli jsme tak nabitý
program, že během jedenácti
dnů bylo nutné absolvovat
osm utkání a volného času
tak mnoho nezbývalo. No a
jjakmile ppřišel volný
ý
den, byla únava
taková, že jsme
buď regenerovali, nebo odpočívali na pokojích. Několikrát
jsme ale šli
podpořit do hlediště naše kolegyně basketbalistky
a jednou jsme se

sportů z univerziády nebyl
čas, což mě osobně nejvíc
mrzelo. Chtěl jsem zajít třeba na atletiku, jenže to prostě
nevyšlo. Z vesničky, kde jsme
bydleli, to bylo do Shenzenu
dost daleko, asi hodinu jízdy
autobusem. A on člověk při
takovém zápasovém vytížení
nakonec radši čerpá síly, než
y seděl někde na slunci ve
aby
vedru
d u jja
jako
a divák.“
Takže nemáte
žádné kulturní zážitky z asijského
kontinentu?
„Nic zvláštního. Jen
jsme vyjeli do centra
města podívat se na

mrak
mrakodrapy a nakoupit něco
čínsk
nsskkyy levného, to bylo vše.“
čínsky
Co aklimatizace?
„Ta probíhala mno-

hem hůř po příletu do Číny,
p návratu domů. Na uninež při
verz
verziádě
jsem chodil spávat
o
až okolo
druhé či třetí hodiny
ráno dřív usnout mi prostě
ráno,
nešlo Naopak doma jsem se
nešlo.
srov
srovnal
docela v pohodě, k
čemu mi pomohly tři dny
čemuž
voln před zapojením do přívolna
prav s Prostějovem. Kluci
pravy

V prvním „přáteláku“ Orli smetli nebohé Slováky I Levice dostaly od Prostějova nakládačku!
BK PROSTĚJOV - ASTRUM LEVICE

92:53 (46:21)
Vývoj po pětiminutovkách:
10:4, 22:4, 35:7, 46:21, 56:26,
65:34, 75:48, 92:53
Rozhodčí: Dolinek a Vrážel
Osobní chyby: 19:19
Trestné hody: 20/15:15/11
Trojky: 15/5:19/6
Doskoky: 47:40
Diváků: 600
Body Prostějova: Smith 19,
Peterson 16, Pandula 12, Švrdlík
10, Pelikán 9, Prášil 8, Nicholson 7,
Bohačík 5, Eitutavičius 3, Venta 2,
Bratčenkov 1.
Trenér: Zbyněk Choleva
Prostějov/son
Na přebudovaný tým prostějovského
BK bylo zvědavo šest stovek diváků,
kteří viděli až nečekaně kvalitní výkon!
Premiérové zápasy v přípravném období přitom bývají zpravidla kostrbaté a
mají daleko k hernímu optimu. U prostějovských basketbalistů to však tentokrát neplatilo, proti Spišské Nové Vsi
předvedli na vlastní palubovce v dané
fázi tréninkového procesu překvapivě
kompaktní výkon. Nakolik to bylo díky
vlastní kvalitě a nakolik vinou slabého
představení soupeře, to ukážou až další
přátelské mače. Každopádně devastace
jednoho z nejlepších slovenských klubů
nesla působivý punc.
Po letních změnách v hráčském kádru i
realizačním týmu, kde nezůstal kámen
na kameni, se napjatě očekávala reakce
orlích fanoušků při úvodním veřejném
vystoupení mužstva v nové sezóně.
Příznivců dorazilo do hlediště Městské
haly-Sportcentra DDM hodně, nedávali
najevo žádnou nevoli a naopak výborně
hrající kolektiv BK často odměňovali
zaslouženým potleskem.
Hanáci totiž na protivníka vlétli jako
opravdoví dravci a doslova jej zničili
drtivým nástupem, když počáteční stav
1:2 otočili na neskutečných 33:4 ve 14.
minutě! Zatímco Spišané působili na
hřišti jako úplné mátohy, domácí borci dali do zápasu ohromné množství

energie. Dominovali hlavně podkošoví
dravci Švrdlík s Petersonem a rovněž
hbitý střelec Smith, náskok neustále
rostl. Prostějovská drtička přibrzdila až
před přestávkou, kdy se hosté konečně
dostali trochu do tempa a především zásluhou Domoviče snížili na 41:19.
Další fáze střetnutí pak byla docela
vyrovnaná, každý chvilku tahal pilku
(50:21, 52:26, 64:29, 65:36, 71:36,
71:43, 83:48, 83:53). Celková převaha
papírového favorita přitom stále zůstávala markantní a v závěru dokázali naši
basketbalisté výsledek stupňováním
svého nátlaku opět zvýraznit. Kromě
tří výše zmíněných opor totiž perfektně makal celý tým (ke konci zejména
Pandula), jenž navíc často a úspěšně
spolupracoval při efektních i efektivních kombinacích (viz poměr asistencí 18:5). Prostě velmi dobrá práce
– 92:53!
„První přípravné utkání je vždycky
loterie - a nám vyšlo. Hostům soupeři
moc ne, Američané jim údajně přiletěli až včera a na jejich výkonu to bylo
znát. Soupeř do zápasu zdaleka nedal
tolik energie jako my, všichni jsme
se pochopitelně chtěli fandům ukázat
v co nejlepším světle. Proto jsme od
začátku makali naplno, hráli důrazně
a Spišskou Novou Ves po všech stránkách jasně převyšovali. Celý mančaft
podal kvalitní výkon, kéž by to tak
jako dnes pokračovalo. Z jednoho
přáteláku se však nedá nic zásadního
vyvozovat,“ shrnul trenér BK Zbyněk
Choleva.
Velmi příjemně ho překvapila početná divácká návštěva fanoušků, kteří
se navíc vyvarovali jakýchkoliv negativních projevů vůči kouči i některým
plejerům, jež na Hanou zamířili z konkurenčního Nového Jičína. „Byli jsme
trochu v napětí a čekali, že buď nepřijde
nikdo, nebo že budou někteří lidé třeba
pískat nebo bučet. Naštěstí se nic takového nestalo, diváci byli moc fajn a my
jim za podporu děkujeme,“ zdůraznil
Choleva. Radost měl logicky i ze svých
svěřenců. „Kluci ukázali, že jde vesměs
o pracovité hráče. Výtečně se uvedly
nové posily a zabrali také stávající členové kádru, všechny musím pochválit.“

ještě byli na soustředění v
Jeseníkách a já se mezitím
stihl bez větších problémů
aklimatizovat.“

Zapojení do týmu bylo určitě těžší,
než kdybych s mančaftem absolvoval
celou přípravu od začátku. Ale kluci
jsou dobří, parta funguje i v novém složení
a spoluhráči mě vzali mezi sebe“

Basketbalisté Prostějova sehráli úvodní dva přípravné zápasy, oba vítězně. Nyní je čeká Ostrava a turnaj v Levicích

BK PROSTĚJOV – BC SPIŠSKÁ NOVÁ VES
S

Hráč „A“-týmu basketbalistů BK
Prostějov nastupující na pozici
číslo 2 (malé křídlo). Narodil se 2.
ledna 1988, měří 191 centimetrů,
váží 84 kilogramů a je odchovancem prostějovského oddílu, v němž
strávil téměř celou dosavadní kariéru. Pouze v sezóně 2006/2007
nastupoval vedle BK souběžně i za
SK UP Olomouc a v minulém ročník
níku hrával za SKB Zlín. Jinak prošel všemi mládežnickým
kými výběry Orlů a nakonec se prosadil i do mužského
áčk
áčka, v němž teď načíná už šestý rok. Na osobním kontě
tak má všechny medaile získané v Mattoni NBL, navíc
se m
může pochlubit bronzem z extraligy staršího dorostu
200
2004/2005 a množstvím odehraných zápasů v mládežnic
nických reprezentacích ČR včetně startů na mistrovství
Evr
Evropy U16 v Anglii i evropském šampionátu „U18“ v
Ru
Rumunsku. A nyní tak již má zkušenost rovněž z českého
nár
národního mužstva ´akademiků´.
V ccivilním životě vystudoval Gymnázium Jiřího Wolkera
am
momentálně začíná poslední pátý ročník přírodovědecké ffakulty Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na matematiku a aplikovanou ekonomii

90:63 (41:32)
Vývoj po pětiminutovkách:
0:8, 20:17, 32:22, 41:32, 50:42,
62:50, 73:57, 90:63
Osobní chyby: 22:23
Trestné hody: 26/17:28/22
Trojky: 25/7:19/3
Doskoky: 37:33
Diváků: 500.
Body Prostějova: Peterson 21,
Smith, Pandula a Eitutavičius 10,
Bohačík 9, Bratčenkov a Prášil 7,
Nicholson 6, Švrdlík 5, Venta 4,
Pelikán 1
Trenér: Zbyněk Choleva
Prostějov/son
Basketbalisté Prostějova do utkání znovu
odstartovali velmi ostře a sebevědomě
(7:2), ovšem tentokrát proti nim stál mnohem kvalitnější celek. Úřadující přeborník
Slovenska s pěti hráči tmavé pleti v kádru
dokázal chvílemi produkovat výborný
basketbal, ovšem vzápětí podléhal soustředěnému tlaku o něco lepšího BK. Proto
skóre neustále oscilovalo od vyrovnanějších stavů (9:8, 18:17, 32:26) po výraznější
rozdíly (14:8, 32:19, 40:30). Stříbrný tým
uplynulého ročníku české ligy přitom opět
táhnul skvěle se jevící Peterson a úspěšně
se zapojovali téměř všichni členové často
střídané sestavy (do přestávky neskórovali
pouze Pandula a Dokoupil), zatímco v dresu hostů výrazněji zaujali – a to spíš individuálně – jen Grant s Kleinem.
Po obrátce Levičtí znova dotáhli na 45:40 a
především zásluhou přesných zásahů Granta ještě celou třetí čtvrtinu udržovali naději
na solidní výsledek. Prostějovský kolektiv
se však mohl opřít o mnohem větší herní
komplexnost, přičemž výborného Petersona
zdatně podporovali neméně dobří Eitutavičius, Smith, Pandula i další. Zlom nastal od 34.
minuty (66:55), kdy se rychle hrajícím Orlům povedlo několik bleskových protiútoků
a celý Astrum pod tíhou narůstajícího skóre
odpadl. Krátce před vypršením zápasového
času domácí vedli dokonce rozdílem třiceti
bodů (88:58), aby papírově nejlepší mužstvo
Slovenské republiky vyprovodili konečným
výpraskem 90:63.

„Naše souhra pořád nevypadá podle mých
představ, tým po mentální stránce hodně
kolísá. Klukům jsem před utkáním říkal,
že chci dnes na hřišti vidět partu z jarního
play off slovenské ligy, kde jsme bojovali
jako soudržný a psychicky silný kolektiv.
Bohužel se to nepovedlo, neboť vydařené
pasáže okamžitě střídáme velmi špatnými.
Proto jsem na borce po střetnutí v šatně
musel zvýšit hlas a důrazně jim vysvětlit, že
nelze předčasně klopit hlavy ani se nechat
zbytečně zlomit, vždyť basket je hra chyb.
Nám zatím nejvíc vázne obranná činnost,
na kterou jsme neměli dost času,“ hodnotil
český trenér Levic František Rón.
„Určitě je příjemnější takhle zvítězit po
kvalitním výkonu, než se herně trápit a
prohrát. Šlo však pouze o přípravu a podle
toho zápas vypadal. Často se střídalo, oba
mančafty bojovaly s tréninkovou únavou
a my očividně úspěšněji než soupeř. Byli
jsme lepší v obraně, v přechodu do protiútoku i v tom, jak si kluci dokázali vyhovět,
takže zatím spokojenost. Průběh jsme měli
stále pod kontrolou, i když hosté chvílemi
snížili na menší rozdíl. A konečný jasný výsledek je pro nás odměnou za stoprocentní
práci od první do poslední minuty,“ konstatoval kouč BK Zbyněk Choleva potěšeně.
Oba sobotní sokové se v brzké době potkají ještě dvakrát: koncem tohoto týdne
na mezinárodním turnaji v Levicích a poté
23. září v úvodním dějství Mattoni NBL
na palubovce Astrum. „Jestli to v prvním
mistráku může vypadat jinak a dopadnout
opačně než dnes? Určitě může, v což doufám. Já věřím, že někteří naši hráči půjdou
do sebe a výrazně se zlepší. Současně ale
musíme respektovat sílu současného Prostějova, který opravdu dobře sestavil své
nové mužstvo. Snad proti němu už teď
na domácím turnaji sehrajeme lepší partii
a budeme se do toho postupně dostávat,“
přemítal Rón. „Fakt, že s Levicemi hrajeme ještě před vzájemným soubojem v lize
dva přáteláky, může být pro nás výhodou
i nevýhodou. Navzájem se dost poznáme,
z čehož mohou těžit oba kluby. Uvidíme,
komu se to podaří víc a lépe. Já věřím, že
nám a do Mattoni NBL vstoupíme úspěšně, byť budou mít Levice výhodu bouřlivého domácího prostředí. Ale tohle je teď
ještě daleko, předtím nás čeká série dalších
přípravných utkání,“ uzavřel Choleva.

Jak jste zvládl zapojení do tréninkového
procesu BK Prostějov?
„Určitě to bylo těžší, než kdybych s mančaftem absolvoval
celou přípravu od začátku. Ale
kluci jsou dobří, parta funguje
i v novém složení a spoluhráči
mě vzali mezi sebe. Uvidíme,
jak to půjde a bude dál.“

Dokoupilova bilance na univerziádě

Základní skupina
ČR - Německo 63:66 PP (55:55, 31:30),
Petr Dokoupil 8 bodů.
ČR - Čína 75:55 (31:25), Petr Dokoupil 20 bodů.
ČR - Rumunsko 71:87 (31:40), Petr Dokoupil 0 bodů.
ČR - Spojené arabské emiráty 91:61 (43:30),
Petr Dokoupil 14 bodů.
ČR - Brazílie 85:69 (44:32), Petr Dokoupil 22 bodů.
O 9. až 16. místo
ČR - Austrálie 78:69 (40:28), Petr Dokoupil 18 bodů.
ČR - Ukrajina 52:71 (28:32), Petr Dokoupil 10 bodů.
ČR - Japonsko 94:81 (48:44), Petr Dokoupil 11 bodů.

Mattoni NBL zahájí Orli

už 23. září v Levicích
Vedení basketbalových
oddílů BK Prostějov a
Astrum Levice se dohodla na termínu vzájemného utkání v rámci 1.
kola Mattoni NBL mužů
2011/2012. Duel na hřišti
úřadujícího slovenského
mistra se uskuteční v pátek 23. září od 18.00 hodin, což znamená, že otevře celou nejvyšší soutěž České republiky s premiérovou účastí dvou
celků SR.
Prostějov/son
Pro Orly bude náročný zápas
na východě nejen přetěžkým
startem do sezóny, ale také
ideální generálkou před následnou kvalifikací o postup

do EuroCupu proti bulharské
Sofii. Těmto třem soutěžním
střetnutím bude předcházet
ještě osm přátelských mačů,
přičemž dva už Hanáci odehráli během uplynulého týdne.

Přehled přípravných utkání BK Prostějov:
středa 31. srpna Prostějov – Spišská Nová Ves 92:53, sobota
3. září Prostějov – Levice , úterý 6. září Prostějov – Ostrava
(18.00 hodin), pátek 9. září Levice – Prostějov (turnaj v Levicích), sobota 10. září Paks – Prostějov (turnaj v Levicích),
neděle 11. září Laško – Prostějov (turnaj v Levicích), středa 14.
září Saransk – Prostějov (soustředění v Chorvatsku), čtvrtek
15. září Jekatěrinburg – Prostějov (soustředění v Chorvatsku),
pátek 16. září Krasnojarsk – Prostějov (soustředění v Chorvatsku), středa 21. září Prostějov – Szolnok (18.00 hodin),
pátek 23. září 1. kolo Mattoni NBL Levice – Prostějov (18.00
hodin), úterý 27. září 1. utkání kvalifikace o EuroCup Lukoil
Akademik Sofia – BK Prostějov (20.30 hodin), sobota 1. října
2. kolo Mattoni NBL Prostějov – Plzeň (17.30 hodin), středa
5. října 2. utkání kvalifikace o EuroCup BK Prostějov – Lukoil
Akademik Sofia (18.00 hodin)

