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byla nedávno nalezena na Zadržený pětačtyřicetiletý
SMRT paní která
Vlaďky
v šetření
Husově
náměstí a kterástále
zem- bezdomovec
se nyní nachází

LOVCI
POKLADŮ
na
přehradě
Policie dopadla muže, Na bahnité dno volný přístup, výstraha žádná
který ji vydíral a mlátil!

SVĚDEK:
On ji mučil!

Smrt bezdomovkyně, která
byla před několika týdny nalezena v zuboženém stavu na
Husově náměstí, stále šetří
kriminální policie. Kriminalisté stále čekají na výsledky
pitvy. Neví se totiž, zda devětačtyřicetiletá paní Vlaďka
zemřela bezprostředně po Zadržený násilník putoval k výslechu na kriminálku a poté do policejní
použití násilí druhé osoby cely.
nebo z jiných zdravotních řela při převozu do nemocnice. v policejní cele. Večerníku se
důvodů. Nezávisle na tom ale Zmíněná násilná trestná čin- ale už v týdnu ozval letitý přípřed časem policisté požá- nost zadrženého ale nesouvisí s tel paní Vlaďky, který nám
dali okresního státního zá- jejím úmrtím. Šlo o násilí pá- poskytl šokující svědectví o
stupce o vydání zatykače na chané na ženě v minulosti," jejím životě v posledním obmuže, který uvedenou ženu uvedl exkluzivně pro Večerník dobí. Podle jeho svědectví
dlouhodobě fyzicky týral. A těsně před jeho nedělní uzávěr- právě onen zadržený muž
o víkendu spadla klec! Stráž- kou Leo Haluza, zástupce ve- bezdomovkyni fyzicky týral,
níci městské policie muže, doucího odboru obecné nutil ji pro něho krást a jeho
rovněž bezdomovce, zadrželi kriminality Policie ČR v Pro- počínání si prý v ničem nezau supermarketu Kaufland.
stějově. Ale jak vzápětí dodal, dalo s mučením.
"Mohu potvrdit, že za součin- smrt paní Vlaďky i nadále dů- V příštím čísle přineseme roznosti strážníků městské policie, kladně prověřují kriminalisté. hovor s přítelem zemřelé ženy
policistů obvodního oddělení a "Zatím ale nemáme příčinnou a také jeho otřesná svědectví.
policistů kriminální služby byl souvislost mezi její smrtí a čet- Snad budeme moci zveřejnit i
o víkendu zadržen zhruba pě- nými zraněními, která byla na nejnovější zprávy z policejtačtyřicetiletý muž podezřelý z jejím těle viditelná. Musíme ního vyšetřování smrti ženy,
násilné trestné činnosti. Té se stále čekat na výsledky pitvy," která je stále obestřena tajemměl dopustit vůči zemřelé ženě, řekl Leo Haluza.
stvím a dohady.
-mik-

KOTRMELCE na dálnici
Mladá řidička skončila v příkopě
Nezkušenost nebo náhlá indispozice? Mladá řidička ve
středu nezvládla řízení a při
cestě po dálnici z Olomouce do
Prostějova ošklivě havarovala.
Naštěstí po saltech s autem
vyvázla jen s lehčím poraněním.
"Ve středu 7. října v 08.15
hodin jela třiadvacetiletá
řidička vozidla Renault Kangoo po rychlostní komunikaci
ve směru od Prostějova na Olomouc a přitom v úseku kilometru 33,8 v důsledku
nevěnování se řízení vozidla
otočila volantem prudce
vpravo, přičemž uvedla vozidlo
do smyku. V něm sjela vpravo
mimo komunikaci, kde se
převrátila do křoví na střechu.
Při dopravní nehodě utrpěla
řidička lehké zranění s dobou
léčení do 7 dní," uvedla k nehodě Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Policisté nyní šetří,

co řidičku vylekalo či vedlo k
tomu, že tak znenadání strhla
volant. "Dechová zkouška na
alkohol proběhla bezprostředně
po nehodě s negativním

výsledkem. Způsobená hmotná
škoda na vozidle byla vyčíslena
na 110 tisíc korun," dodala
mluvčí prostějovské policie.
-mik-

Třiadvacetiletá řidička tohoto Renaultu skončila vzhůru nohama
v křoví vedle dálnice

Plumlovskou přehradu opouštějí
další stovky a tisíce kubíků vody.
Naopak zvědavců, které přitahuje
obnažené dno nádrže, neustále
přibývá. A mezi nimi jsou i takzvaní lovci pokladů. Mnozí z nich s
detektory kovů hledají vzácnosti,
kterými se to podle pověstí či zaručených zpráv na dně přehrady
jenom hemží. A nějaká omezení či
bezpečnostní opatření? Ale kdeže!
Na rozbahněné dno má přístup
každý, kdo si zamane.
Mizející voda odkrývá stále větší
plochu dna přehrady a tak se sem
schází stále větší počet dobrodruhů,
kteří zde hodlají nalézt vzácné předměty. "Nemám žádný detektor kovu,
ale už jsem ve vysychajícím bahně
našel pár mincí, zlatý řetízek a ještě
nějakou plechovou krabici, kterou
nemůžu otevřít. Bůhví, co v ní je,"
svěřil se nám mladík, který o víkendu
spokojeně odcházel z přehrady.
Povodí Moravy zatím nevyhlásilo
žádná bezpečnostní opatření, v okolí
nádrže se ani zatím neobjevily cedule
s varováním, podobně jako tomu
bylo nedávno při vypouštění přehradních nádrží v regionu. Přitom
zde hrozí, že by někdo mohl podcenit riziko a propadnout se do neprobádaného dna tvářícího se jen naoko
jako pevná země. A co by se dělo v
případě nálezu nevybuchlé munice,
to si ani nedokážeme domyslet.
Okolí Plumlovské přehrady tak
zatím hlídají namátkově jen policisté.
"Jedná se o akci Povodí Moravy,
které s námi nejednalo o žádných
možných bezpečnostních opatřeních.
Prostor ale několikrát denně navštěvují a kontrolují uniformované
hlídky policie z nedalekého obvodního oddělení v Plumlově. Přestože
určitá rizika zde jsou, nemůžeme
přehradu obehnat páskou s označením zákazu vstupu bez vědomí majitele," sdělil nám Alexander

Výstražné cedule se na přehradě stále ještě neobjevily.
Lovci pokladů tak mají na stále
větší plochu dna zcela volný přístup.
Sekanina, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.
Podle pamětníků nacistické okupace
do vody Plumlovské přehrady naházeli Němci utíkající před Rudou armádou spoustu těžkých beden s
neznámým obsahem. Jiní historici
zase tvrdí, že německá letadla zde
shazovala přebytečné, ale jinak
funkční bomby. A ve střehu jsou i policisté. "Na dně přehrady by mohly
být nalezeny určité věci pocházející z
trestné činnosti," uvedl jeden z prostějovských kriminalistů.
To všechno by mohlo vést vedení
Povodí Moravy k tomu, aby včas zabezpečilo přehradu ještě dřív, než její
dno zcela vydá veškeré, a možná i
hrůzné a nebezpečné poklady. Nebo
se opět bude čekat až na nějaké neštěstí?
-mik-

Hodný taťka? ZLODĚJ je to!
Tak to byste do něho na první
pohled určitě neřekli! Mladý
muž s kočárkem, v němž si
hrálo malé dítě, kradl v drogerii
v centru města. A nejednalo se o
jen tak nějakou malou
zlodějničku. Muž si bůhvíjakým
způsobem, aniž by si toho personál prodejny povšimnul,

přisvojil zboží v hodnotě přes 14
tisíc korun a bez zaplacení ho
pronesl či provezl přes pokladny. Nyní ho hledá policie,
která žádá veřejnost o
spolupráci. "Dne 2. září 2009 v
době od 9.30 do 10.00 hodin odcizil muž zachycený na fotografii v prodejně DM drogerie

na náměstí T. G. Masaryka v
Prostějově drogistické zboží v
hodnotě 14 400 korun. Jednalo
se o různé druhy a značky deodorantů, toaletních vod a vod
po holení. Muž s kočárkem a
malým dítětem nebyl přistižen
přímo při činu, ale zachytily ho
průmyslové kamery v prode-

Poznáváte ho? Pokud ano, zavolejte prosím ihned policii a pomozte jí zloděje dopadnout!

jně," sdělila nám Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. "Lidé, kteří
muže na obrázku poznají, ať
volají na bezplatnou linku policie 158 do Prostějova nebo na
telefonní číslo 974 781 651,"
dodává mluvčí prostějovských
policistů.
-mik-

12. října 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Nesmyslně prchal

Před půlnocí hlídka projížděla
ulicí Vápenice, kde spatřila jedoucího cyklistu bez rozsvícených světel. Na výzvu k zastavení mladík na bicyklu nereagoval,
vjel na chodník a dále pokračoval v protisměru ulicí Fügnerova
ven z centra města. V Kolářových sadech se ukryl za vzrostlý
strom. Jakmile cyklista spatřil
blížícího se strážníka, pokusil se
naskočit na jízdní kolo. Opět na
výzvu nereagoval a snažil se utéci. Vzniklo podezření, že kolo
odcizil nebo jde o hledanou osobu. Proto bylo přistoupeno k
použití hmatů. Zákrok skončil
uložením blokové pokuty osmnáctiletému muži ve výši 2 000
korun.

Řidič v bezvědomí

V brzkých ranních hodinách bylo přijato oznámení, že v prostorách u stadionu vychází kouř ze
zaparkovaného vozidla. Při následném prověření strážníci uvnitř vozu nalezli muže, který
upadal do bezvědomí a nebyl
schopen komunikace. Vytáhli jej
ven do bezpečné vzdálenosti a
vzápětí byli přivoláni lékař i hasiči. Po příjezdu hasičského sboru byl zjištěn únik oleje do zahřátého motoru. Třicetiletý chlapík
byl probrán a propuštěn. Jeho
předešlý stav byl částečně zapříčiněn nadýcháním unikajícího
kouře.

Zaběhl se mu kůň!

O půl druhé v noci sdělil pracovník baru na linku 156 neobvyklou zprávu - odcizení koně.
Uvedl, že jeden z tamnějších
hostů zanechal zvíře před provozovnou a to se na daném místě již
nenachází. Věc byla nahlášena
Policii ČR. Přibližně za hodinku
informoval občan o přítomnosti
koně v blízkosti zahrádek u domova důchodců. Majitel ztraceného zvířete se mezitím zkontaktoval se strážníky a společně se
dostavili do uvedené lokality.
Zde čekal oznamovatel se zvířetem a došlo k jeho předání.

Zloději se činili

Během jednoho dne strážníci vyjížděli šestkrát k nahlášeným
krádežím, u kterých bylo přistiženo osm pachatelů. V jednom
případě se jednalo o dítě ve věku
14 let. Chlapec si chtěl odnést
bez zaplacení tři kusy čokolád v
hodnotě 90 korun. Přistiženi při
drobných krádeží byli tři šestnáctiletí mladiství. I ti zřejmě dostali
chuť na sladké a pokusili se o
pronesení cukrovinek přes pokladní zónu, aniž by pochutiny
uhradili. Největší lup si chtěl obstarat devětadvacetiletý muž a to
v částce 1 797 korun. Byl viděn,
jak si z regálu vkládá do tašky
maso, uzeniny, sýry. Nepohrdl
ani žehličkou. Platit se mu ovšem
nechtělo.

Pikle u bankomatu

Třicet minut před polednem bylo kamerovým systémem zachyceno podezřelé chování ženy u
bankomatu ve středu města. Dotyčná si držela přes obličej své
dlouhé tmavé vlasy a na oči si
před výběrem nasadila brýle s
černými skly. V ruce držela lístek
a opisovala z něj údaje. Následně
žena odešla od bankomatu bez
platební karty ke skupině, která
postávala opodál. Poté se všichni
odebrali na náměstí E. Husserla,
kde je hlídka dostihla. Podezřelá
nebyla schopna předložit doklady k ověření totožnosti a neustále měnila svoje osobní údaje. Na
místo se dostavila Policie ČR,
která si celou záležitost převzala
k dalšímu šetření.

Neprodal ani ťuk!

Odpoledne okolo čtrnácté hodiny strážníci přistihli na náměstí
třiatřicetiletého muže, jak nabízí
kolemjdoucím parfémy. Tímto
jednáním porušil Tržní řád, neboť pochůzkový prodej je v našem městě zakázán. Věc byla
předána správnímu orgánu, kde
lze uložit pokutu až 30 000 korun.

Malý vandal

Po dvacáté hodině byla převzata
žádost z Policie ČR o výjezd
strážníků do prostor hlavního
nádraží, kde skupina mladíků
rozbíjí skla u zastávky. Hlídka
nalezla poničenou informační tabuli. Na základě popisu svědků
byl pachatel zakrátko zadržen.
Jednalo se o nezletilce ve věku
třinácti let. K činu se přiznal. Následně byl převezen do místa
bydliště a předán matce.

Město versus kraj. Co nás čeká v dopravě?

Při společném jednání se probíraly tři nejdůležitější investice
Minulé pondělí se na Krajském
úřadě Olomouckého kraje
uskutečnilo důležité jednání k
problematice přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III.
třídy, které připravuje Olomoucký kraj na území města
Prostějova. Jednání, kterého se
účastnila více než desítka dopravních odborníků, řídil náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Alois Mačák a zájmy Prostějova na něm hájili místostarostka Alena Rašková, radní a
předseda dopravní komise Zdeněk Peichl a vedoucí odboru dopravy Miroslav Nakládal. A
právě prostějovskou místostarostku Alenu Raškovou jsme
ohledně průběhu jednání na
krajské úrovni požádali minulý
týden o rozhovor.
Paní místostarostko, jak moc
důležité bylo pondělní jednání
na krajském úřadě?
Z hlediska dopravy v Prostějově
šlo o velmi důležité jednání. Probírali jsme zde podrobně tři
hlavní dopravní investice, které
nás v nejbližších dvou až třech
letech čekají a které na nějaký
čas hodně ovlivní dopravní provoz v našem městě.
Můžete být konkrétní? O jaké
investice jde?
Zaprvé jde o stavbu kruhové křižovatky na Petrském náměstí. Ta
má začít podle plánu na jaře příštího roku. Jde o krajskou investici v hodnotě 22 milionů korun,
přičemž město Prostějov se na ní
bude podílet částkou ve výši 3,5
milionu korun. Tyto peníze z
městské pokladny budou uvolněny na přeložky inženýrských
sítí a také na doplnění projektu o
vybudování dalšího ramene křižovatky, lépe řečeno na zprů-

jezdnění ulice Sádky. K této
stavbě ještě připomínám, že původně se se stavbou rondelu na
Petrském náměstí mělo začít už
na podzim letošního roku. To
jsme však odmítli, protože přes
zimu by se na stavbě stejně skoro
nic nedělo a zbytečně bychom
tak měli uzavřenou tolik dopravně frekventovanou lokalitu.
Na pondělním jednání jsme se
také dohodli, že kraj nabízí všem
obyvatelům bydlícím v okolí křižovatky na Petrském náměstí výměnu oken na domech za
plastová. Nová kruhová křižovatka na Petrském náměstí by
měla být dokončena během léta
2010.
...a další dvě plánované akce?
Další investicí, která sice není
plánována pro příští rok, ale je
výhledově zařazena do krajských
investic do roku 2012, je výstavba takzvaného severního obchvatu. A to je investice v řádu
180 milionů korun. V současnosti se realizují výkupy pozemků od soukromých majitelů.
Třetí důležitou akcí s účastí kraje
bude realizace křižovatky ulic
Sladkovského, Olomoucká a Barákova společně s výstavbou nových autobusových zastávek v
blízkosti místního nádraží. V
tomto případě jde o společnou
akci nejen města a kraje, ale také
Českých drah. Už je vypracován
zajímavý projekt na řešení celé
křižovatky, v němž hraje nejdůležitější roli odbočovací pruh ze
Sladkovského ulice doleva přes
železniční přejezd. Tato investice
činí téměř 60 milionů korun, tedy
včetně vybudování nových autobusových zastávek. Město Prostějov se tady bude podílet
částkou 15 milionů korun a celý

Spokojenost. Místostarostka Prostějova Alena Rašková si jednání
na krajském úřadě ohledně dopravních investic v našem městě pochvaluje
projekt by měl být zrealizován do
roku 2012.
Co se týká realizace severního
obchvatu a výkupu pozemků,
objevují se zde nějaké problémy?
Ano, bohužel objevují. Bylo připraveno zhruba osmdesát kupních smluv, které již byly
odeslány majitelům pozemků a z
těchto osmdesáti lidí naprostá
většina nesouhlasí s nabídnutou
cenou. A asi tři nebo čtyři majitelé projevili zásadní nesouhlas s
prodejem. Tento problém se
bude muset urychleně řešit. Výkupy pozemků zajišťuje sice
krajský úřad, naše radnice ale
kraji v tomto nabídla spolupráci.
Kraj majitelům nabízí 400 korun
za metr čtvereční, což jak už
jsem řekla, se zdá těmto lidem
málo. Přitom jde o zemědělskou

S nožem do obchodu

Předminulý víkend vešel do
prodejny smíšeného zboží v
obci Přemyslovice neznámý
muž maskovaný v obličeji a
požadoval po prodavačce vydání peněz z pokladny. Když
žena odmítla peníze vydat,
ohrožoval ji nožem, otevřel
pokladnu a odcizil finanční hotovost okolo 2 600 korun. Z
místa poté pachatel utekl. Ke
zranění obsluhy prodejny nedošlo. Po pachateli pátrají policisté.

Vandalové na hřbitově

Doposud neznámý pachatel
nebo pachatelé poškodili o
předminulém víkendu celkem šest hrobů na místním
hřbitově v obci Zdětín. Na
většině hrobů rozbili kovové
náhrobní lampy pro umístění
svící, skleněné výplně dvířek
od výklenků pro urny a na
jednom hrobu byla poškozena i náhrobní deska. Dále došlo k poškození okna márnice
a skleněných výplní dvířek
výklenků pro urny v kolumbáriu. Způsobená škoda nebyla doposud přesně vyčíslena.

miliony korun," pochvaluje si
Pavel Drmola, místostarosta
města.
Finanční soběstačnost prostějovského aquaparku přišla paradoxně v době, kdy v nedaleké
Olomouci otevřelo své brány
konkurenční obrovské koupa-

liště. "Zhruba v polovině sezony
jsme se rozhodli nebýt až tak
upjatí ekonomicky a začali jsme
vytápět vodu v bazénech bez přestávky, tedy prakticky nonstop. A
toto opatření bylo také znát na
větší návštěvnosti. Ani konkurenční aquapark v Olomouci nás
nemohl ohrozit. Možná právě naopak, protože srovnání cen vstupného nakonec přimělo občany z
celého regionu jezdit právě do
Prostějova. Nízké ceny vstupného hodláme zachovat i v roce
2010," dodal Pavel Drmola.
Jak již bylo uvedeno, letos se
aquapark poprvé dostal do černých čísel a mírný zisk ve výši
přibližně 200 tisíc korun bude
využit v následujícím roce. "Tyto
peníze hodláme použít na nákup
dalšího vybavení aquaparku, naLidí jako máku. Letos navpříklad slunečníků, lehátek a poštívilo prostějovský aquapark
dobně. Prostě do věcí, které
skoro 64 tisíce vodomilů, koupomohou udržet či zvýšit kvalitu
paliště se tak stalo poprvé v krátké his- nabízených služeb," uzavřel toto
torii ziskovým.
téma Pavel Drmola.

Za dobrotu na žebrotu
Předminulou neděli v odpoledních hodinách v Prostějově na
ulici Dolní stáhla poškozená
okénko u svého vozidla, aby
poradila neznámému muži s
cestou. Muž využil situace a ze
sedadla spolujezdce odcizil poškozené kabelku s věcmi. Žena
přišla o peněženku s finanční
hotovostí, osobní doklady, platební kartu, mobilní telefon a
další věci. Škodu vyčíslila na
více jak 26 000 korun.

Dopadli zloděje
Policisté zahájili zkrácené přípravné řízení proti muži z Prostějova, který se dne 14. srpna
2009 na ulici Újezd v Prostějově dopustil krádeže kabelky z
košíku jízdního kola. Poškozená žena přišla o finanční hotovost více jak 20 000 korun, dioptrické brýle, svazky klíčů,
osobní doklady a další věci.

Nářadí a kola

Neznámý pachatel vnikl do
sklepa vedle rekreační chaty v
katastru obce Rozstání a odcizil
různé druhy elektrického ručního nářadí. Jedná se o ruční vrtačku, rozbrušovačku, řetězovou pilu, aku šroubovák a další
nářadí. Pachatel také odcizil tři

Možná to leckoho překvapilo
jako v zimě silničáře sníh, ale
je to opravdu tak. Ráno je už
opravdu tma tmoucí a v ní peloton neosvětlených cyklistů
mířících z Kostelce k Prostějovu do fachy na šestou, kteří si
příliš nelámou hlavu s tím, že
je není moc vidět. No nejspíš si
mnozí z nich moc neváží svého
zaměstnání, protože se dobrovolně vystavují vážnému nebezpečí, že tam prostě nedojedou. Možná už nikdy!
Není nad dobrou schovku, to
se cení. A věru dosti zběhlí
jsou v tomto sportu dopravní
policisté, kteří na vás občas
juknou, ani nevíte, kde se vzal
– tu se vzal. Ne vždy si k tomu

půdu. Osobně si myslím, že jednání majitelů pozemků je nesolidní. Když každý z nich cítí, že
by mohl na této transakci vydělat, šroubuje cenu nahoru a spoléhá na to, že donutí úřady
přistoupit na jejich požadavky.
Jaké máte pocity z pondělního
jednání na krajském úřadě?
Našli jste coby zástupci města s
krajem společnou řeč?
Rozhodně. Šlo už o druhé společné jednání, kdy v prvním případě šlo o zasedání pracovního
výboru zabývajícím se výhradně
stavbou rondelu na Petrském náměstí. S krajskými představiteli
se rýsuje velmi dobrá spolupráce. A to hlavně díky náměstku
hejtmana Olomouckého kraje
Aloisi Mačákovi, který na naše
město rozhodně nezapomněl.
-mik-

Převede se koupaliště do majetku města?

Èerná kronika

Překvápko

Baf!

Světe div se, aquapark vykázal zisk!
Dva roky od zahájení provozu
vykazoval prostějovský aquapark červená čísla. Ztrátovost
provozu našeho zbrusu nového a největšího koupaliště
tak zacelovala radnice dotacemi, což se často stávalo terčem kritiky. Letos je ale
všechno jinak. Aquapark nejenom že neutrpěl ztrátu, ale naopak vykázal sice malý, ale
přesto zisk.
"Letošní rok se nám co se týká
provozu a návštěvnosti aquaparku skutečně vydařil. Koupaliště v Krasické ulici navštívilo
celkem 63 715 lidí, což je skutečně hezké číslo, ale vzhledem
k letošnímu pěknému počasí nic
divného. Nejvíce potěšující je
ovšem zjištění, že letos aquapark
nemusíme dotovat z městského
rozpočtu ani jedinou korunou. A
to v době, kdy se stále na veřejnosti přemítá, že lázně, zimní stadion, společenský dům a další
zařízení nás zbytečně stojí ročně

Vidìno - Slyšeno

jízdní kola. Majitel škodu na
odcizených věcech odhaduje
na více jak 30 000 korun.

"Nadýchal" policistům

Při dopravních kontrolách zjistili ve středu policisté jednoho
podnapilého řidiče, který řídil
osobní motorové vozidlo Opel
Combo a byl kontrolován na
křižovatce Vrbátky - Dubany Blatec. Při dechové zkoušce
policisté řidiči naměřili 0,33
promile alkoholu v dechu.

Sebral i jídlo

Neznámý pachatel vnikl v minulých dnech do rodinného domu v obci Dobromilice a odcizil potraviny, kuchyňské vybavení a různé nářadí. Majitel
škodu doposud přesně nevyčíslil.

Za čtvrt milionu

Neznámý pachatel se na ulici
Tovární v Prostějově vloupal
do budovy soukromé společnosti, kde se nachází sklady,
výrobní hala a kanceláře. Zde
odcizil laserový přístroj s příslušenstvím, křovinořez, řezačku, kufřík s nářadím, vrtačky,
ruční pilu, vrtačku, brusky, drtič ovoce a další nářadí. Pachatel také odcizil příruční trezor s
finanční hotovostí. V kancelá-

Dalším tématem úterního jednání Rady města ale byl možný
převod aquaparku do majetku
města, přesněji řečeno do majetku současného provozovatele
Domovní správy. "Snažíme se v
rámci šetření najít nejvhodnější
ekonomický model provozování
tohoto koupaliště. Při současném
majetkovém uspořádání nejsou
totiž dostatečně využity například daňové odpisy. Jde nám
čistě o to, abychom zjednodušili
majetkové poměry," vysvětlil
Drmola. Jak známo, spolumajitelem aquaparku je prostějovská
firma Micos, kterou by radnice
musela zřejmě vyplatit. O tom se
ale radní zatím nechtěli bavit.
"Nepředbíhejme. Celý záměr je
vlastně právnicko - daňový oříšek. A navíc jsou zde závazky
vůči bankovním domům. Takže
je otázkou, zda výsledek našeho
snažení bude stát vůbec za to,"
uzavřel místostarosta Drmola.
-mikřích odcizil rychlovarnou konvici, klíče a poškodil vybavení.
Majitelům firem vznikla škoda
v celkové výši 257 000 korun.

Vykradl dodávku

V Prostějově Vrahovicích se
neznámý pachatel vloupal do
zaparkovaného vozidla Ford
Tranzit a z nákladního prostoru
odcizil bourací kladivo, vrtačku a pilu. Odcizením nářadí
způsobil majiteli škodu 82 000
korun. Poškozením vozidla
vznikla škoda další ve výši
1 500 korun.

Straka v chatě

Neznámý pachatel se v minulých dnech vloupal do rekreační chaty v katastru obce Bílovice – Lutotín a odcizil propanbutanovou láhev s vařičem, porcelán, keramiku, lampu a další věci. Majiteli vznikla poškozením zařízení chaty a
krádeží věcí škoda 11 800 korun.

Zmizely svody

Neznámý pachatel v nočních
hodinách odcizil na stavbě rekonstruovaného domu v Prostějově na ulici Olomoucká tři
kusy pětimetrových měděných
svodů a způsobil tak majiteli
škodu celkem 16 000 korun.
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ale najdou ty pravá místa: tím
je třeba aktuálně nepříjemné
zúžení a přerozdělení pruhů
mezi kruháčem a odbočkou do
Tesca, kde má člověk co koukat, aby se tudy prosoukal, nechtíc ještě tak čekat, kde na něho někdo udělá baf! A přece
tam byli.

Do boje

Tak se zdá, že Prostějov přepadla parta Bořka stavitele.
Kope se a opravuje a ledasco
se ledaskde buduje. To se nedá
svítit, někdy se to musí udělat,
nepříjemné je to za každých
okolností, nejde nají lepší a
horší čas. No jenom abychom
při tom všem frmolu nemuseli
na špacír brzy vyrážet v přilbách a reflexních vestách, náležitě proškoleni o bezpečnosti práce a pohybu na staveništi.
Od věci by to určitě nebylo.
-MiH-

Ad.: Pohodlně do Prahy?
Přecejen přímo, ale draze
V minulém čísle jsme v článku s
názvem Pohodlně do Prahy
mylně uvedli, že z Prostějova do
Prahy neexistuje žádný přímý
spoj bez přestupování. A to ať
už při cestě vlakem nebo autobusem. Jak nás ovšem záhy
upozornili čtenáři, do Prahy
přecejen jezdí přímý spoj. A to
vlak přes Brno.
Jediným přímým spojem z Prostějova do Prahy je rychlík jezdící
přes Brno. Vlakové spojení je šestkrát denně každé dvě hodiny a
první rychlík vyjíždí z Prostějova
ráno v sedm hodin a dvacet pět
minut. Cesta dlouhá třista třicet tři
kilometrů trvá necelých pět hodin.
Obyčejný cestující zaplatí 410
korun, se zákaznickou slevou 309
korun a se studentskou slevou 182
koruny, kdy sleva činí čtyřicet pět
procent.

V prosinci minulého roku České
dráhy zdražily cenu základního
jízdného o dvě koruny bez ohledu
na délku trasy. Druhé zdražení
přišlo u zákaznických karet, kdy
zákazník platil 600 korun ročně za
slevu třicet tři procent, kdežto
nyní zaplatí 990 korun za tři roky,
ale sleva je jen dvacet pět procent.
Jako třetí novinku zdražily dráhy
kilometrické banky o dalších 200
korun, přičemž zdražení ve stejné
výši proběhlo už v červnu téhož
roku. Zrušeny byly také karty InJunior, které poskytovaly slevu
padesát procent pro zákazníky od
patnácti do dvaceti šesti let a nahradily ji kartou IN-zákazník poskytující slevu dvacet pět procent.
Jediné zlevnění se projevilo u místenek, kde na jedné jízdence cestující ušetří šestnáct korun.
-vevi-

Tři roky za znásilnění
Minulý týden proběhlo u Okresního soudu v Prostějově projednávání zvláště závažného činu, ke
kterému došlo na začátku července v lesoparku Hloučela. Na
lavici obžalovaných stanul třiadvacetiletý mladík, který v prostoru nedaleko Abrahámka
znásilnil v odpoledních hodinách
těhotnou ženu. Dokonce pod pohrůžkou zabití ji donutil k pohlavnímu styku. Při následném útěku
ho sledoval přítel poškozené a

právě on byl jedním z klíčových
svědků otřesné události.
Třiadvacetiletý muž byl krátce po
spáchání násilného činu zatčen
policií a podle soudních znalců
vypovídajících u soudu byl v době
činu pod vlivem omamných látek.
Soudkyně okresního soudu nakonec rozhodla, že mladík stráví za
znásilnění tři roky nepodmíněně
ve věznici s ostrahou. Soud navíc
rozhodl o ústavní léčbě odsouzeného.
-mik-

Radní nařídili inventarizaci majetku
Do konce roku by se všichni
správci jednotlivých kapitol rozpočtu města měli podílet na inventarizaci majetku města, kterou
po jednání nařídili prostějovští
radní. "Majetek města se každoročně navyšuje o několik stovek
milionů korun a to i díky tomu, že
veškeré investice jsou také majetkem města. Samozřejmě, veškerý

tento majetek nemůžeme vyjádřit
hotovými penězi, ale potřebujeme
mít důkladný přehled o jeho
stavu," vysvětlil Miroslav Pišťák,
místostarosta města. Jak dodal,
současná hodnota majetku města
Prostějova se odhaduje na zhruba
čtyři miliardy korun. Přesnější
číslo bude známo na konci tohoto
roku.
-mik-

V pátek bude omezen provoz úřadu
Lidé z Prostějova se budou
muset smířit s drobnou komplikací, že v pátek odpoledne
bude omezen provoz městského informačního systému.
"V souvislosti se zaváděním datových schránek dojde v pátek
16. října 2009 k aktualizaci informačního systému Městského
úřadu Prostějov. Z tohoto důvodu
bude od 12.00 hodin omezen

provoz úřadu, což bude představovat odstávku serverů. Pracoviště úřadu zůstanou pro
veřejnost otevřena podle provozní doby. Služba Czech Point
bude zajištěna i po dobu odstávky
serverů, je však nutno počítat s
možnými výpadky," upozorňuje
veřejnost Jana Gáborová, tisková
mluvčí Městského úřadu v Prostějově.
-mik-

Informace do této rubriky poskytují: Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo
nám. 19, tel.: 582344073, mobil 602/581098, Pohřební služba Václavková
a spol., s.r.o., Dolní 21, tel. 582340004, Mlýnská 31, tel.: 582343883, Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel. 582332100.

Nejsou jiz mezi námi...
Ladislav Zachar 1967 Kralice n/H
Lenka Halousková 1964 Prostějov
Josef Vysloužil 1934 Vrahovice
Marie Růžičková 1946
Slavkov u Brna
Josef Moler 1941
Prostějov
Waldemar Broda 1929 Prostějov

Františka Sedláčková 1918
Prostějov
Olga Koudelková 1939 Prostějov
Anna Čechová 1931 Prostějov
Anastázie Mazáčová 1933 Vícov
Květoslava Mikulková 1939
Hrubčice

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 12. října 2009
Vladislav Šmérek 1960 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Vojtěch Brablec1930 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Středa 14. října 2009
Marie Chlupáčková 1919 Plumlov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Pátek 16. října 2009
Jiřinka Piňosová 1937 Plumlov 11.20 Obřadní síň Prostějov
František Rozhold 1923 Domamyslice 15.00 kostel Mostkovice

12. října 2009
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Motorkáři se v Africe Město chystá bič na alkoholiky
nenudí, narazili i na lva

popsání reality, jaká je v jižní
Africe, nám nezbylo nic jiného
než konstatovat, že osudy bílých
obyvatel jsou sečteny. Za pár let
zde nebude jediný. Přitom, dle
historických pramenů, tento jižní
cíp Afriky byl neobydlený.
Teprve až po příchodu Evropanů
a vybudování velkých měst sem
začali přicházet Afričané. Černošští obyvatelé zde žijící, nemají svůj vlastní jazyk, ale mluví
tzv. afrikánštinou, což je směsice
holandštiny a angličtiny.
DEN 5.
Po výborné večeři jsme usínali
Tento den byl pro nás smutný. velmi brzy, protože i těm nejNa trase dlouhé cca 290 km, zdatnějším dal dnešní den velmi
která vedla pustou krajinou, zabrat.
jsme míjeli vypálené farmy, zniDEN 7.
čené zavlažovací nádrže a kanály, vybělené kosti zvířat u Velmi dlouhá přesunová etapa.
zasypaných studní. To vše je vý- Ujeto 460 km, vše písečná a kasledek přebrání dříve prosperu- menitá cesta, nocleh v SENjících farem domorodým DENLINGSDRIF.
obyvatelstvem za účelem
DEN 8.
zvýšení výnosu zemědělské produkce (citace z místního tisku). Tento den byl naplánován
Nakonec jsme spali v obci přesně a precizně. Na hranicích s
MIDLE POST, což je jeden ob- Namibií jsme však byli zdrženi
chod, pošta, hotel a dům far- celých pět hodin, takže původně
máře. To vše sdružené okolo volný den byl opět závod s
kruhového objezdu, který sou- časem a pískem, abychom doračasně tvořil i náměstí, kde se zili do AI-AIS po 230 km ještě
shluklo hned po našem příjezdu před západem slunce.
několik domorodých obyvatel, z
nichž většina byla podnapilá.
Vždyť byla sobota.
Den po dni sledujeme díky
elektronickému spojení nebývale atraktivní cestu motorkářů z expedice sdružení
Morava CZ po Jižní Africe.
Namáhavou a podle poutavého vyprávění účastníků v
podobě psaného deníku i nebezpečnou expedici tak
mohou prožívat i naši čtenáři.
Prostějovský Večerník je mediálním partnerem letošní Expedice Afrika 2009.

DEN 9.

Aby nebyla cesta stále jednotvárná, zpestřili jsme si ji dvěma
defekty zadních kol, ale nakonec
jsme do AROAB, po 360 km
bez jediného kilometru asfaltu na
cestách, dorazili ve zdraví a včas.

DEN 10.

Tento den jsme zahájili návštěvou základní školy, kde se učí děti
z okolí několika set kilometrů.
Panu řediteli jsme předali náš dar,
školní potřeby. Po velmi vřelém
přijetí a dojemném loučení jsem
se vydali s obavami na hraniční
přechod, který ale tentokrát nebyl
pro nás velkým zdržením. Po
opravě již šestého defektu jsme se
po 180 km ubytovali v TWEE
RIVIEREN, nacházejícím se v
národním parku Kalahari. Den
jsme zakončili nočním safari.

DEN 11.

Tento den byl skutečně odpočinkový. Ráno jsme jeli na denní
safari, které bylo úspěšné. Viděli
jsme lví rodinku, přímorožce,
pakoně, stáda antilop. Poté byl
přesun do 60 km vzdálené MOLOPO, ubytování a pak odpočinek.
David Kolařík,
tiskový mluvčí expedice

DEN 6.

Původně oddychový den, však
také byla neděle, se stal zatím
pro nás dnem nejnáročnějším.
Ujeli jsme 420 km ve velmi
náročném terénu. Hluboký písek
a kamenitá cesta nás doprovázely celý den. Dále z důvodu
zániku obce, která byla na mapě
vyznačena jako stále existující,
jsme se dostali do situace, kdy
nám docházel benzín. Naštěstí
jsme našli dva domy uprostřed
vyprahlé země, kde nám byli
ochotni prodat 30 litrů benzínu
do všech našich osmi strojů.
Obyvatelé těchto domů bělošského původu byli velmi zamlklí, nekomunikativní. Náš
průvodce Helmut nám večer
sdělil, že je velmi nezvyklé, aby
se bílí farmáři s někým stýkali,
protože všichni jsou poznamenáni ztrátou svých blízkých z
dob nedávno minulých. Tito lidé
bydlí v hezkých domech, ale za
dvojnásobným plotem, smečkou
psů, která je vždy připravena
chránit svého pána a navíc,
každý dům měl oplocení napájené elektrickým proudem. Po

V Namibii navštívila expedice školu, ve které se učí děti z okruhu několika stovek kilometrů.

Vyhláška by měla zakázat pití na veřejnosti, hlavně u škol

Prostějovští konšelé diskutují
o návrhu nové vyhlášky,
která by měla do velké míry
omezit pití alkoholických
nápojů na veřejných místech.
S flaškou v ruce by tak nesměl být nikdo viděn hlavně u
škol či zařízeních města, která
navštěvuje školní mládež.
Nová vyhláška by měla také
řešit
větší
pravomoci
strážníků při přestupcích
organizací i občanů co se
týká nočního klidu.
"Předpokládáme, že nová
vyhláška by byla platná
už k 1. lednu 2010, ale
musíme se poradit s
právníky a doladit některé sporné záležitosti.
Co se týká alkoholu,
chceme ho vymýtit
především z okolí škol.
Ovšem musíme si
ujasnit jasnou definici,
co to ono okolí je po
právní stránce. Podobné
vyhlášky zavedly už desítky měst v celé republice
a za krátkou dobu je musely
zrušit kvůli legislativním nedostatkům. Tomu se chceme vyhnout a dát nejpozději v
listopadu zastupitelům ke schválení naprosto perfektní znění
nové vyhlášky bez jakýchkoliv
sporných bodů," řekl na úvod
Jan Tesař, starosta Prostějova.
"Je zapotřebí projednat mnoho
detailů, ale i dalších souvislostí.
Musím přiznat, že ne všichni v
radě města máme ohledně nové
vyhlášky kladné názory. Je
otázka, zda jít cestou příliš velké
regulace nebo cestou spíše liberálnějšího přístupu k celé věci. A
to v otázkách omezení konzumace alkoholu na veřenosti i
případného rušení nočního
klidu. Určitě ještě o spoustě věcí
budeme diskutovat," dodal Miroslav Pišťák, místostarosta.

Pohledem shora
Pohledem shora

kázat pít alkohol na veřejnosti na
území celého města, to bychom
narazili u Ústavního soudu. Zamysleme se nad tím ještě, zda
tato vyhláška bude působit efektivně a jestli nebude mít v podstatě jen jakýsi proklamativní
význam. Chceme se vyvarovat
toho, abychom v Prostějově
měli jen jakousi vyhlášku pro
vyhlášku, kterou by stejně nikdo
nedodržoval," přemítá starosta
Jan Tesař.
"Určitě se ale do budoucna
chceme vyvarovat toho, aby se
alkohol konzumoval v blízkosti
škol. Ale prostor zákazu musíme
přesně definovat. Anebo ve vyhlášce uvést konkrétní ulice?
Bohužel, současná legislativa je
mnohem striktnější, než bychom
selským rozumem všichni po-

chopili a chtěli," dodal další z
místostarostů Pavel Drmola.
"Musíme to nějak vymyslet a po
poradě s právníky správně do
vyhlášky uvést a určit přesně
místa zákazu pití alkoholu. Není
dvakrát příjemné, když se u škol
zvláště v létě pohybují opilci,
posilňují se dalším alkoholem a
děti se s nimi musejí potkávat,"
přidala další názor místostarostka Alena Rašková.
Podle našich radních bude jednodušší příprava nové vyhlášky
o rušení nočního klidu. O tom se
více rozepíšeme v příštím čísle.
Nyní snad jenom tolik, že představitelé města například ve vyhlášce zakáží v Prostějově
jakékoliv pořádání hudebních
produkcí či koncertů po dvanácté hodině noční.
-mik-

Odborná komise doporučila olomouckou firmu Manthellan

Osobní setkání s králem zvířat.Jedno cvaknutí fotoaparátu, nasednout na motorky a raději rychle jet. Co kdyby lev měl lačný žaludek...

Okresní soud v Olomouci příkaz
k dodání do výkonu trestu odnětí
svobody do nejbližší věznice pro
trestný čin loupeže. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 45
let, měří 170 centimetrů, má
střední postavu a černé krátké
vlasy.
DAGMAR PEJŘOVÁ se narodila 10. července 1969 a trvalé bydliště
má hlášeno v
obci Suchdol Jednov číslo 38
v okrese Prostějov. Na hledanou vydal

Odborná komise, která posuzovala nabídky investorů
na koupi lukrativních pozemků v centru města v okolí Společenského domu, vybrala ze tří přihlášených investorů olomouckou firmu
Manthellan.
Proces prodeje ale tím není
ukončen, radní ho zatím pozdrželi a zkoumají další
aspekty obchodní transkace.

Okresní soud v Prostějově
příkaz k zatčení pro trestný čin
zanedbání povinné výživy. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 38
do 40 let, měří 165 centimetrů,
má střední postavu, modré oči a
plavé blond odbarvené rovné a
krátké vlasy.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326. -mik-

ERÁRNÍ VEMENA

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
edělámsižádnéiluzeosvérodičovskéerudovanosti,codím,potom,cochcinapsat, budu nejspíš za krkavčího otce.Ale nedá mi to. Už jednou jsem toto téma rozpitvával,
tenkrát ovšem s uspokojením, že někdo dostal rozum, nyní je to však naopak, někdo jiný se opět nechal ukecat a hodil věci zpátečku. Když svého času zrušila Topolánkova vláda dotace na školní mléko, bral jsem to s povděkem. Není totiž nic lepšího, než
vlastnízkušenost.Avůbecnejdeoto,žebychbylopravdutakovýmkrkavcemavlastnímdětemněčehonedopřál.Spíš
je to možná až trochu nezdravě naopak.Ato se samozřejmě týkalo i školního mléka. Ne kvůli tomu, že je levnější, spíš
že se nabízela příležitost něčím školákům zpestřit obligátní lepeňáky ke svačině.Apokud by tomu opravdu tak bylo,
ničeho bych neměl proti. Ovšemže šedá je teorie, zelený strom života. Tu se dítko domů dovalilo s fasuňkem na několik dní dopředu nebo pozpátku, tu dodavatel prostě nedojel, stále ve větší míře místo slibovaných ochucených
nápojů byla na pultě jenom mléka bez příchuti, což už pravda postrádá u ratolístek atraktivitu úplně. Pít mléko děti
nejspíš škola nenaučí vyčleněním nějakého státního vemena, které bude školáky napájet. Těžko říct, dost možná je
tato moje zkušenost výjimečná, možná podobné praktické poznatky mají i jiní rodičové. Jen se nad tím mávne rukou,
že to nestojí za řeč, spíš se patří konstatovat, jak je správné učit děti pít mléko.Vžádném případě to neznamená, že bych
tosvýmpotomkůmzakazoval,nicméněznechuceněsesamiškolníhomlékavzdali.Veškoletobezmlékapřežijí, potřebnou hladinu kravského produktu pak bez jakýchkoliv donucovacích prostředků doplní z domácích zdrojů.Asi to
není zase tak výrazná položka ve státní kase, výsledný efekt tohoto počinu mi však nepřijde příliš hmatatelný. Pokud
ale existuje nějaká mléčná lobby, může být spokojená.

N

Zajímalo nás, co radní vedlo k
úvaze přitvrdit v boji proti alkoholismu a rušení nočního klidu.
"Debata o tom, jestli potřebujeme novou vyhlášku či nikoliv,
byla naší reakcí na události, ke
kterým dochází zejména v letních měsících. Jde o časté
stížnosti na tu či onu hudební
produkci, neúměrný hluk z restauračních zařízení, opilecké
hlasité projevy na ulicích a podobně. Jsme si vědomi toho, že
hlavně vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti je
velice problematická. A to z toho
důvodu, že pokud v ní budou
uvedena přesná místa, kde se
nesmí pít alkohol, tak jestli tím
vlastně na druhou stranu neříkáme, že jinde to jde naprosto
bez problémů. A nemůžeme za-

Prodej pozemků u kulturáku radní pozdrželi

Hledá se lupič a krkavčí matka Policie hledá
SVĚDKA
Na seznamu hledaných osob
Policií České republiky přibyly
další dvě osoby z Prostějovska.
Muž měl již nastoupit výkon
trestu za loupež, na ženu byl vydán zatykač pro neplacení alimentů. Strážci zákona při pátrání spoléhají také na osvědčenou pomoc veřejnosti.
ERVÍN ČUREJA se narodil 18.
srpna 1970 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci
Tvorovice číslo
51 v okrese Prostějov. Na hledaného vydal

Radní by v první řadě vymýtili konzumaci alkoholických nápojů
v blízkosti škol

Prostějovští policisté hledají
muže na níže uvedeném
snímku, který by se mohl stát
důležitým svědkem trestného
činu.
"Dne 20. 6. 2009 došlo v Prostějově na ulici Dvořákova k odcizení věcí poškozenému ze strany
dvou neznámých pachatelů. V
souvislosti s tímto skutkem hledáme osobu na snímku, která
svým svědectvím může přispět k
objasnění tohoto trestného činu.
Veřejnost prosíme o spolupráci při
pátrání po totožnosti muže na zveřejněné fotografii. Lidé mohou
volat na telefonní číslo 974 781
336 nebo na bezplatnou linku Policie ČR 158 do Prostějova. Informace k hledanému muži přijmou
i policisté na kterékoliv služebně
Policie ČR," uvedla Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
-mik-

Investoři totiž musejí projekty
na vybudování multifunkčního obchodního a společenského centra doplnit o další závažné věci. Například nikdo podle představ města neřeší dopravní napojení a taktéž
parkování není ani v jednom z
návrhů řešeno ke spokojenosti
našich konšelů. "Komise posuzovala jednotlivé návrhy z
hlediska architektury, jednot-

livých funkcí a variability. Šlo
také o to, jak jednotlivé návrhy
zapadají do historického centra města. Zcela detailně ale nebyly projekty posuzovány z
hlediska dopravní obslužnosti. Komise na základě těchto
poznatků doporučila Radě i
Zastupitelstvu města jako nejvhodnější variantu nabídku
číslo dvě, kterou předložila
firma Manthellan z Olomou-

ce," prozradil Jan Tesař, starosta města. Radní ale nyní ještě požadují doplnění projektů
právě o další dopravní opatření a zkoumat se budou i ekonomická hlediska. V příštím
čísle zveřejníme grafický návrh řešení výstavby nového
obchodního centra firmou
Manthellan a další podrobnosti ohledně prodeje pozemků v
centru města.
-mik-

12. října 2009

Na kočárcích přibyly další samolepky
Lepil i starosta Jan Tesař
Městská policie Prostějov pod
záštitou Zdravého města
uspořádala v tomto týdnu další preventivní akci, tentokrát
s názvem „Bezpečné kočárky.“ Zájemcům, kteří se dostavili ve dnech 5. a 6. října
před budovu městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka, umístili strážníci reflexní
samolepku na dětský kočárek.
Kdo využil této příležitosti,
přispěl k větší bezpečnosti
svých ratolestí. V nadcházejícím období se začne brzy stmívat a být včas viděn je velice
důležité. "Strážníci vybrali velmi vhodnou barvu samolepek,
která se hodí na konstrukci ko-

čárku. Ve dne barva samolepky
s konstrukcí splývá a za tmy
svítí, což je účelem," poznamenal starosta města Jan Tesař, který tuto preventivní akci také navštívil.
"V průběhu zmíněných dvou
dnů bylo samolepkami opatřeno
zhruba 130 dětských kočárků.
Ani kolemjdoucí občané pohybující se pomocí holí nepřišli
zkrátka," doplnil politik Zdravého města a místostarosta Vlastimil Uchytil.
-mikPreventivní akce se zúčastnil i
starosta města Jan Tesař. Na
začátku týdne strážníci polepili
přes 130 kočárků

Azylové centrum je připraveno na zimu
Nové služby a střechu nad hlavou využívají už také ženy
Azylové centrum v Prostějově
v Určické ulici rozšířilo v letošním roce nabídku služeb pro
osoby bez domova, ale zvláště
pro ženy. Ženský azylový
dům a noclehárna má kapacitu 10 osob a v současné době
je naplněna, stejně jako místa
pro muže.
Veškeré sociální služby poskytované v Azylovém centru zajišťuje Občanské sdružením sociální pomoci Prostějov. Zvlášť
citelně chyběla v Prostějově
místa pro ženy bez střechy nad
hlavou, což se podařilo v letošním roce napravit – začátkem
roku předalo město Prostějov
pro tento účel část budovy v
areálu Azylového centra v
Určické ulici 101. Od 1. června
jsou v provozu azylový dům s
počtem 6 míst, noclehárna pro 4
ženy a nízkoprahové denní
centrum.
„Služby takzvaného nízkoprahového denního centra nabízejí
osobám bez domova především
bezpřekážkovou
hygienu,
polévku a teplé nápoje, využití
odborného sociálního poradenství. Od 7 do 17 hodin může přijít kdokoliv bez prokazování totožnosti, sociální poradenství
poskytneme i příbuzným,„ uve-

Zařízení pro ženy bez domova v Prostějově citelně chybělo. Kapacita azylového centra byla velmi brzy naplněna.
dl ředitel Azylového centra Jan
Kalla. „Na všechny sociální služby, které poskytujeme, máme
Rozhodnutí o registraci vydanou Krajským úřadem Olomouckého kraje a dále Provozní řád schválený Krajskou hygienickou stanicí,„ dodal.

Další novinkou, která byla zavedena od začátku letošního roku, je terénní program. Je realizován v celém prostějovském
regionu s překvapujícími výsledky. Klienti jsou ochotni
spolupracovat, v mnoha případech jim terénní pracovník pomohl v jejich problémech. Novou činností jsou také skupinové aktivity, kde se klienti učí
například základům práce s po-

čítačem a s internetem, osvojí si
činnosti potřebné ke zvýšení sociálních dovedností jako například sestavení životopisu, vyplňování tiskopisů a formulářů,
osvojí si postupy při získávání
zaměstnání nebo jednání se zaměstnavateli a podobně.
„Pro osoby, které jsou již schopny samostatného života a u nichž byl dokončen proces resocializace, jsou k dispozici 4 byty v

Kostelecké ulici 17. Jsou v současné době obsazeny, klienti
jsou však dočasně pod dohledem terénního pracovníka,„
konstatoval Jan Kalla a jak dál
uvedl, jedná se o jakousi mezistanici před zapojením klientů
do běžného života. To je také
jedním ze stěžejních cílů Azylového centra - pomoc při hledání trvalého místa na trhu
práce a smyslu života.
-jp-

POZOR, uzávěrka žádostí
o VFP na konci tohoto roku! Pozvánka na poslední akci
Jednu velkou změnu ohlásili
na středeční tiskové konferenci prostějovští radní. Oproti
minulým zvykům, kdy zájemci o veřejnou finanční podporu
mohli žádat město o příspěvek
až do konce února daného roku, mají nyní k tomuto účelu
čas už jen zhruba dva a půl měsíce.
"Vyzýváme všechny subjekty,
aby žádosti o veřejné finanční
podpory pro rok 2010 podaly u
Městského úřadu Prostějov nejpozději do 31. 12. 2009. Příslušné formuláře naleznete na
www.prostejov.eu nebo získáte
osobně na odborech městského
úřadu a na Informační službě
Městského úřadu Prostějov na
náměstí T. G. Masaryka," upozornila Jana Gáborová, tisková

Počasí nám předvedlo v minulém týdnu takové zkrácené
babí léto. Ve středu dokonce s
rekordně vysokými teplotami.
V dnešní poradně bych „zabrousil„ na škůdce plodové
zeleniny pěstované v období
od pozdního podzimu do
předjaří ve vytápěných sklenících a dále na postup výsadby ozimého česneku v našich
podmínkách.
O sviluškách a třásněnkách ve
sklenících jsem psal už v minulých číslech naší porady. Proto
bych se rád zmínil o dalších nebezpečných škůdcích ve skleníku – vrtalkách a molicích. Mezi nebezpečné škůdce listové a
plodové zeleniny ve sklenících
určitě patří vrtalka rajčatová.
Jedná se podobně jako v případě
vrtalky pórové o drobnou černožlutou mušku, která je širokým
polyfágem. Škodí především na
rajčatech, okurkách, paprice, sa-

mluvčí prostějovské radnice.
Naše radní k této termínové
změně vedly logické kroky.
"Mnoho sportovních i kulturních
institucí při starém systému a
uzávěrkách žádostí ke konci
února obdržely finanční podpory
vždy až někdy v květnu po schválení zastupitelstvem. Celý proces tak chceme urychlit a tak
jsme uzávěrku stanovili vždy ke
konci předešlého roku. Znamená
to tedy, že zastupitelstvo bude
schvalovat žádosti už v úvodu roku a tak žadatelé mohou fyzicky
peníze obdržet už mnohem a
mnohem dřív. Věřím, že toto
opatření se setká s kladným ohlasem všech organizací žádajících
město o veřejnou finanční podporu," vysvětlila Alena Rašková,
místostarostka Prostějova. -mik-

Poslední díl letošních Toulek s
Večerníkem je před námi. Budou se rozdělovat diplomy,
hodnotit uplynulý ročník, vymýšlet se možná bude i ročník
další. Jen doufám, že nebudu
příliš haněn… A ještě více doufám, že oko šéfredaktora na mě
milostivě shlédne a neukončí
rázně moje turistické aktivity!
Letošní Toulky se zdařily, asi
mám na to svého anděla
strážného. Nebo i víc? Nevím,
ale vím, že by se jim slušelo poděkovat. A to učiním přímo v
jejich sídle – v kostele Andělů
strážných. Pokud se vám onen
kostel podaří najít, tak tam dostanete výše zmíněný diplom.
Kostel je v jedné turisticky proslulé obci a je na kopci, jehož

Poradna zahrádkáře
látu, hrachu, celeru a jiných.
Larvy vyžírají miny na listech
plodové zeleniny. Vrtalka poškozuje především mladší rostliny, kde mohou způsobit až
opad listů. Oslabuje rostliny,
snižuje výnosy. Dospělci přenáší viry. Tato vrtalka se vyskytuje hlavně ve sklenících, kde
vývoj jedné generace trvá 1 měsíc. Ošetřuje se při zjištění prvních vrtalek na žlutých lepových
deskách, zavěšených ve skleníku, nebo při zjištění prvních
příznaků napadení rostlin. Ošetření je nutné po 3 až 4 dnech zopakovat. V ČR je povolený chemický přípravek Vertimec 1,8
EC (0,1%). Lze použít i biologickou ochranu bioagens Dacnusa sibirica (Minex).
V jedné z minulých porad jsem

již psal o molici bavlníkové a
vlaštovičníkové. Tou další, která
patří do triumvirátu škodlivých
molic je molice skleníková. Dospělec je žlutavě bílý velikosti
1,5 - 2 mm. Křídla jsou pokryta
bílými voskovými šupinkami.
Ve volné přírodě není schopna
přezimovat. Ve skleníku za příznivých podmínek probíhá vývoj
nepřetržitě. Škodí sáním na
spodní straně listů. Rostliny jsou
kromě sání poškozovány vylučováním medovice, kterou následně prorůstají černě. Zároveň
jsou velmi nebezpeční tím, že
přenášejí viry (virové žloutnutí
okurek). Zvláště poškozuje
okurky, papriky i rajčata, z
okrasných rostlin fuchsie a gerbery. Z nechemických způsobů
ochrany lze použít vyvěšení žlu-

Toulky s Veèerníkem
původní název byl
Grünberg. Navíc má
obec cosi společného s
Červeným křížem. Kdysi jsem tam byl léčen s
podvýživou, což mi dnes
připadá dosti absurdní,
neboť moji postavu lze
klasifikovat jako typicky
hanáckou.
Takže 17. 10. 2009 vás
budu čekat v obvyklém
čase 10.00 až 14.00 hodin u onoho kostela i s těmi diplomy.
Příjemné turistické pátrání vám přeje J. Klimeš
tých lepových desek do úrovně
horního patra porostu. Z přirozených nepřátel jsou významnými hlavně cizopasné houby a
parazitoidi, zvláště lesklenky. V
případě biologické ochrany
aplikujeme vosičku Encarsia
formosa (Biolaagens-EF). Chemické ošetření proti molici
skleníkové lze provést např. přípravkem Mospilan 20 SP
(0,04%). Povolené přípravky
proti molicím Karate Zeon 5 CS
nebo Talstar 10 EC jsou pyretroidy, které hubí i užitečné stádia
hmyzu.
Na závěr bych chtěl zmínit aktuální téma a to výsadbu a ošetření (moření) česneku. Moření se
provádí před výsadbou. Za základ moření se považuje přípravek Sulka (5%) proti vlnovníku
česnekovému. Moří se cca 12
hodin (nejlépe přes noc) ponořením celých cibulí do mořící
lázně. Pozor, na dodržení doby

moření, aby nedošlo k popálení
sadby! Mořící lázeň nejde použít opakovaně! Moření proti
houbovým chorobám se běžně
provádělo přípravkem Rovral
Flo, u kterého byl bohužel v letošním roce ukončen prodej a
dosud nebyla za něj registrovaná adekvátní náhrada. Jediné co
lze doporučit je ochrana proti
houbovým chorobám v průběhu
vegetace přípravkem Ortiva.
Namořené cibule se krátce před
sadbou rozdělí na jednotlivé
stroužky a ty se koncem října
(teplota půdy nad 9oC) sázejí v
hloubce 6 až 8 centimetrů do půdy. Vzhledem k tomu, že nejnebezpečnějšími chorobami česneku jsou virózy, doporučuji nakupovat zdravou sadbu od
výrobců, kteří toto garantují.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní oddělení Prostějov, Nám. Spojenců 13, 796 01 Prostějov

4

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 12. 10. DO 18. 10. 2009:
Ve čtvrtek v 18. 00 hodin přednáška „ASTRONOMIE TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA“.
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY se koná za bezmračné oblohy v pondělí ve 20. 30 hodin.
KLUB HVĚZDÁRNÍČEK přivítá stávající i nové členy ve věku
do 10 let ve středu v 16. 30 hodin v přednáškovém sále hvězdárny.
KLUB GEMINI přivítá stávající i nové členy ve věku 10 - 20 let
ve čtvrtek v 16. 30 hodin v přednáškovém sále hvězdárny.
POHÁDKA HRDINA PERSEUS je pro děti připravena ve středu v 15. 30 hodin.
Výstavy HVĚZDNÝ VESMÍR, Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ
ASTRONOMIE a CO POZOROVAL UŽ GALILEO GALILEI? jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování.

12. října 2009
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Kterak Mickey z Doloplaz klip pro Petera Nagyho točil
Mickey Šteflovič z Doloplaz si
před čtyřmi lety vzal do hlavy,
že bude točit hudební klipy.
Mladý muž z vísky na Hané se
letos v květnu dostal do amerického Bostonu, kde udělal
klip s Peterem Nagym. Společně s Peterem, stálicí československé hudby, se v září objevil
na televizní obrazovce v
Dobrém ránu na ČT2. Jak sám
říká, spoustu věcí v jeho životě
zařídila náhoda. Být na správném místě ve správný čas,
hodně chtít, mít talent, dělat
dobré řemeslo? V případě Mickeyho je to asi koktejl všech
možností.
Dvaadvacetiletý Michal Šteflovič
(na snímcích) se devět let učil
kreslení na Základní umělecké
škole V. Ambrose v Prostějově.
Po základce vystudoval Střední
umělecko-průmyslovou školu v
Brně, obor Umělecký odlévač.
Přestože dnes pracuje v jedné
výrobní firmě v Doloplazích,
umění se věnuje dál, (zatím?) jen
ve svém volném čase. Vzal do
ruky kameru, pořídil si studio a
točí hudební klipy. „Nedělám to
pro peníze, ale zadarmo to taky
nejde dělat,“ říká o točení Šteflovič.
Natáčel s kapelami, jako jsou
Eagleheart, Torment, From Beyond, The Creeps, Atellier11 (SK),
Sauria, Ad Libitum, Hannibal
Lecter (s Mickeyho klipem Fatal
Day obsadila první místo v pořadu Výtah na TV Óčko za měsíc
březen) a dalšími.
Jeho posledním počinem je klip
pro Petera Nagyho k jeho písni
„Žraloky plačů“ z jeho nového
dvojalba „Labute a havrany,“
(klip najdete na webové stránce
www.sfproduction.cz) natočený v
americkém Bostonu.
Mickey Šteflovič, ač toho moc
nenamluví, má osobitý smysl pro
humor.
Dělat klip pro Petera Nagyho,
to je určitě dobrá vizitka. Bylo
obtížné se k němu dostat?
K točení klipu Peteru Nagymu
jsem se dostal úplnou náhodou.
Letos v květnu jsem měl naplánovanou cestu do Ameriky ke
kamarádovi do Bostonu. On je

ných efektů. To trvá měsíc, ale
někdy i déle. Tato práce mě na
tvorbě asi baví nejvíc.
Jsi přísný režisér?
Většinou to nechávám na muzikantech, moc jim do toho nezasahuju. Jak už jsem říkal, většinou
mají nějakou představu, jak má
klip vypadat.
Co nějaká pikantnost z natáčení, naše čtenáře určitě bude
zajímat…
Jeden z prvních klipů na trojčipovou kameru jsme točili u nás
doma, rodiče si mysleli, že tam
točíme porno. V písničce jsou dva
milenci, otočí knoflíkem plynu a
nějak to tam celý bouchne a oni
umřou. Celý jsme to točili v posteli, některý záběry ani nebyly
použitý, jen do archivu.
Na čem teď děláš?
Dotočil jsem klip Michaelu Foretovi, jinak spolu začínáme točit
každý měsíc videoblog. Teď pracuju ve střižně, což je tak osmde-

Čech, tady měl kapelu, už tři roky
žije v USA a dělá tam hudbu.
Byli jsme domluvení, že mu natočím tři klipy k jeho písničkám z
nového alba. Pak jsem si někde
přečetl, že v tu stejnou dobu tam
bude Peter. Tak jsem mu napsal
mail, on se podíval na moje klipy
na netu, líbily se mu, tak mi odpověděl, že jo. Potkali jsme se
osobně až přímo v Bostonu před
natáčením.
Jak tě tak napadlo natáčet hudební klipy?
Asi před šesti roky táta koupil videokameru, točili jsme jako
každý rodinu, dovolené, oslavy a
tak. A pak mě napadlo točit klipy.
Jako playback jsem ze začátku
používal mobil… (úsměv)
Kdy jsi natočil první klip?
Bylo to někdy na konci roku
2006. Bylo to u nás v Doloplazích v zámeckém parku s kapelou
Sauria, ta to vlastně celé odstartovala. Dnes už se na to ani nemůžu
podívat, hrůza… Pak někdy na
podzim 2007 už jsem točil pro
slovenskou kapelu Atellier11 v
Bratislavě. K tomu jsem se dostal
taky přes mail, prostě jsem jim
napsal a bylo to.

sát procent práce na výsledku.
Zbývá mi dostříhat ještě dva klipy
z Ameriky. Na říjen už mám domluveno další natáčení s kapelou
My Wave z Kroměříže. Je fajn, že
se hudebníci ozývají sami, nedělal jsem si žádnou reklamu, mám
jen internetovou stránku a nějak
to funguje. Důležitý jsou reference.
Jaké máš plány budoucna?
Chci si pořídit HD kameru v budoucnu. Rád bych dělal i animované klipy, protože se věnuji
kreslení a chtěl bych to ve své
práci nějak zužitkovat. Jak se vrátí
Peter Nagy z australského turné,
tak spolu plánujem ještě nějaké
projekty. Začal jsem taky fotit ženy, přírodu, auta a dělat umělecké fotky... A někdy snad se mi
i povede natočit tady s kamarády
nějaký menší film. Přemýšlel
jsem o tom, že bych se odstěhoval
do Prahy, uvidíme… život je
jedno velké překvapení... -bp-

Co pro tebe bylo největší školou?
Pro mě asi největší školou byla
teď ta Amerika. Jel jsem tam
vlastně naslepo a zcela sám, toho
kámoše jsem znal jen přes net.
Legrační bylo, že přestože jsem
maturoval z angličtiny, a to ještě
otázku jsem měl o historii Ameriky, už v letadle jsem zjistil, že
angličtinu jsem dost zapomněl,
když jsem ji vlastně dva roky komunikativně nepoužíval, letušky
po mně nakonec chtěly polštinu,
no ale tu nedávám vůbec. Naštěstí všechno dobře dopadlo, na letišti mě čekalo auto a bydlel jsem
u toho kamaráda v domě.
Jak vlastně tvoříš hudební
klip? Píšeš si třeba scénář?
Podle scénáře jsem ještě nikdy
netočil. Většinou to je tak, že zpěváci nebo kapely už mají nějaký
nápad, nad kterým pak společně
sedíme a dáváme ho dohromady.
Jak dlouho trvá takové natáčení?
To je různé, třeba je jedno odpoledne, ale taky i dva dny v kuse.
Natočí se hodina a půl, dvě hodiny materiálu. Potom je hodně
práce na střihu a doplnění růz-

Plavci TJ Haná zahájili zimní sezonu
Do ledové Punkvy se ponořil i šestadevadesátiletý matador
Již tradičně první říjnovou neděli zahajují zimní plavci a otužilci TJ Haná Prostějov svoji
zimní plaveckou sezonu na ponorné říčce Punkvě. Nejinak
tomu bylo i letos.

Po šedesátéprvé se rekordní počet
příznivců tohoto sportu nalodil na
lodičky a přesunul dovnitř jeskyně, kde se poté postupně otužilci spustili do vody o teplotě
8,5°C, aby odplavali 100 nebo

300 metrů v této opravdu kouzelné romantické atmosféře. Celkem 165 plavců a plavkyň
plavalo ve stylu prsa mezi nasvícenými krápníky a v doprovodu velkého množství potápěčů.
Atmosféra byla jako vždy úžasná.
Nejstarší účastník byl opět Dr.
Ing. Ladislav Nicek, který letos
oslavil neuvěřitelných 96 let a je
stále ve výborné kondici. Nejmladší účastnici Báře Vobořilové
bylo teprve 8 let. Přijeli letos
plavci i z Polska, Holandska, Německa a samozřejmě Slovenska.
Oddíl dálkového a zimního plavání TJ Haná Prostějov vyslal
letos na Punkvě jedenáctičlennou
výpravu. Všichni si to opravdu
užívali a už se těší na závody v
rámci Českého poháru v zimním
plavání. Tato akce není ani tak

sportovní jako spíše společenskosportovně-recesní. Mnoha lidem
již přirostla k srdci a neodradí je
ani zima, ani chladná voda. Polední sluníčko dotvořilo při
občerstvení na Skalním mlýně,

kde si plavci pochutnávali na
výborné svíčkové, úžasnou atmosféru dne. Popřejme všem
„zimním borcům„ dobrou plaveckou sezónu a hodně úspěchů.
M. Mucha

Otužilci z TJ Haná Prostějov zahájili v Punkvě letošní zimní Nejstarším účastníkem akce byl šestadevadesátiletý Ladislav Nicek,
naopak nejmladším osmiletá Bára Vobořilová
plaveckou sezonu

Revoluce v boji s tuky, celulitidou a ochablostí těla i duše
Studio SLENDER PLUS v
Plumlovské ulici v Prostějově
není jen cvičení na rehabilitačních stolech. Doslova revolucí
v boji s tuky je novinka VacuShape neboli chodící pás v
podtlakové kabině. Další služby pomáhají v boji proti celulitidě, udržování zdravé pokožky, regulaci činnosti vnitřních orgánů. Výsledkem je
ovlivňování celkového stavu
organismu tělesného i duševního.
Vacu-Shape je chodící pás v
podtlakové kabině. Problematické partie se přitom nacházejí v
podtlaku, čímž je zajištěno lepší
prokrvení depotních tuků v podbřišku, hýždích a stehnech. Přístroj si lehce poradí s celulitidou
a upraví nerovnoměrnosti postavy.
„Máme tu něco i ty, kdo na-

dměrně zatěžují nohy a žilní systém. Lymfoven – sekvenční tlaková masáž – je prevencí proti
křečovým žílám, otokům a bolesti dolních končetin. Činnost
lymfatického systému povzbu-

SOUTĚŽ
Pokud chcete získat dárek od
studia SLENDER PLUS a vyzkoušet si cvičení či lymfatické
masáže, pak stačí zúčastnit se
soutěže a odpovědět na naši
otázku: Kolik cvičebních stolů
SLENDER má studio SLENDER PLUS? Ze správných odpovědí vylosujeme výherce,
který získá dárek pro zdraví.
Výhercem z minulého čísla je
paní Marcela Páleníková z
Prostějova. Blahopřejeme!

zuje také zábal vložený do lymfodrenážních nohavic,„ podkryla tajemství ozdravných procedur provozovatelka studia Hana
Dokládalová.
Kořeny další služby studia
SLENDER PLUS lze vysledovat již v „Léčebné knize žlutého
císaře„, je to jedna z metod tradiční čínské medicíny. Jedná se o

masážní stroj Rolletic, který dosahuje stimulační účinky pomocí masáže v oblasti akupunkturních drah. V kombinaci s doporučeným stravovacím a dietním
režimem lze touto metodou ošetření dosáhnout objemové redukce požadované partie a tím
druhotně i celkové redukce
váhy.

Trenažéry veslovací a crossový
jsou efektivním tréninkem celého těla. Posilují všechny svalové
skupiny a ideálním způsobem
podporují látkovou výměnu.
„Po cvičení doporučujeme například klasickou masáž těla nebo speciální nové druhy masáží medovou, čokoládovou nebo
horkými lávovými kameny.
Všechny služby nabízíme nejen
ženám, ale i mužům ve studiu
SLENDER PLUS v Plumlovské
ulici denně od 8 do 20 hodin. Tomuto cvičení dávají přednost
lidé, kterým není po chuti dril
posiloven nebo společné cvičení
aerobiku, ale přesto si rádi zacvičí bez potu a s úsměvem v pohodě při relaxační hudně,„ vysvětlila Hana Dokládalová.
Pojďte tedy i vy s naší soutěží do
studia SLENDER PLUS za
zdravím a krásou těla.
-in-
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Začala topná sezóna, máte vše v pořádku?
I když podzim teprve vystrkuje růžky a zima je za dveřmi,
měli by majitelé nemovitostí
již myslet na zadní vrátka a
připravit své budovy na nastávající topnou sezónu. Počet
požárů způsobených špatnou
instalací, provozem či zanedbanou údržbou topidel a odtahů spalin na území České
republiky rok od roku stále
stoupá. Zároveň s tím vzrůstá
škoda způsobená těmito požáry.
Právě nyní, před začínající zimou je čas se zamyslet a překontrolovat skutečný stav topidel, kouřovodů a komínových
těles. Proto přijměte pár následujících rad, aby jste se jen
příjemně ohřáli a prožili vždy
jen krásné chvíle s rodinou a nebo přáteli.
Vždyť požár v sychravě
chladném podzimním a nebo
mrazivě zimním období znamená pro vás a pro zasaženou budovu tak nepříjemné dlouhé
chvíle, kdy se opravuje požárem
zničená kotelna, komín, střecha
a nebo v horším případě shání
nové bydlení.
Čím začít? Kontrolou skladování paliva, a to hlavně uhlí a
zbytků dřevní hmoty (piliny a
kůry). Zde hrozí už v tuto dobu
nebezpečí samovznícení. K tomu jsou náchylné především
horší druhy uhlí (hnědé, lignit a
brikety). Proces samovznícení
uhlí podporuje skladování ve
větších hromadách (u uhelen rodinných domků je kritická hranice 1, 5 metru výšky), dále vlhkost, nestejnoměrná zrnitost
(např. kusové uhlí + prach) a
přítomnost zbytků dřeva a pilin.

Skladovací plocha musí být
před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny
řádně omítnuté (cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení). Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv. V jeho
blízkosti zamezte umístění
zdrojů tepla - rozvody trubek od
ÚT topení, páry nebo teplé vody. Pozor na zatékání vody do
uskladněného paliva. Při naskladnění nově dovezeného paliva kontrolujte, zda nedochází k
nárůstu teploty. Kontroly by
měly probíhat u nově dovezeného paliva každý den, později v
týdenních intervalech. Samovznícení se projeví vytvářením
vodní páry (nejvíce viditelné v
ranních hodinách), dýmu (pozor
na jedovatý oxid uhelnatý) nebo
zvýšením teploty. Při prvním
zpozorování zvyšující se teploty
(40 až 50 stupňů C) proveďte
ochlazení uhlí přeházením nebo
přenesením na volné místo, kde
se rozestře do vrstvy vysoké
0,25 – 0,5 metru a nechá vychladnout.
Dalším nebezpečným úskalím
je provoz tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů. V čem? Především neroztápějte kotle na tuhá paliva
pomocí hořlavých kapalin. Pečujte o to, aby se neodkládaly
předměty, popř. materiály z hořlavých hmot na tepelné zařízení (samotné spotřebiče a kouřovody) a nebo v těsné blízkosti,
kdy hrozí pád těchto předmětů
na horký povrch. Tento nešvar
se vyskytuje hlavně při snaze co
nejrychleji vysušit oděv a nebo
obuv. Požaduje-li to výrobce,
dbejte na to, aby roztopená kam-

na, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru. Údržbu spotřebičů provádějte v souladu s
technickými požadavky výrobce topidla. Plynové spotřebiče
nechejte určitě zkontrolovat
přes odborný servis – většina
výrobců uvádí minimálně 1 x za
3 roky - pro firmy je tato lhůta
závazná. A co my obyčejní obyvatelé - určitě se vyplatí nechat
plynový spotřebič prohlédnout,
vyčistit a seřídit nyní, než v kožichu čekat na opravu v zimě.
Mějte na paměti, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený plynový spotřebič znamená
nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i značnou
úsporu paliva.
Dodržujte bezpečné vzdálenosti
určené návodem na instalaci a
užívání spotřebičů od stavebních
konstrukcí, podlahové krytiny a
předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze bezpečnou
vzdálenost spotřebičů od hořlavých látek nalézt v Příloze č. 8
vyhlášky č. 23/2008 Sb.
Samostatnou kapitolou topidel
jsou krby a krbové vložky na tuhá paliva. Zde je velkou módou
u majitelů starších budov si je
instalovat. Zde je nutno však doopravdy dát pozor na stav stávajícího komínového tělesa a na
druh stropní konstrukce (většinou je dřevěná), pod kterými je
spotřebič instalován.
A co komíny? Vzpomenete si ještě, kdy u vás byl naposledy kominík? Pryč jsou ty doby, kdy
kominík obcházel dům od domu
a sám si hlídal svůj rajón. Dnes
řádné čištění a kontrolu komínů

Každé topné těleso v domě musí ze zákona projít pravidelnou revizí.
Pamatujete na to i vy?
si prostřednictvím kominické
firmy musí zajistit majitelé objektů sami. Tím ovšem péče o
komíny nekončí. Rovněž nesmíme zapomenout na volný a
bezpečný přístup ke komínům,
k jejich čistícím zařízením a
spotřebičům paliv. Požádat kominíka o revizi komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče
paliv ke komínu, před změnou
otopného zařízení na ústřední
nebo etážové vytápění a před
zněnou druhu paliva. O výsledku kontroly musí kominík vystavit řádný doklad v souladu s
vyhláškou MV č. 111/1981 Sb. s
razítkem a podpisem, který bude obsahovat datum a konstatování, zda komín je (či není)
schopen bezpečného provozu.
V posledních letech není výjimkou, že v důsledku spalování
vlhkého (syrového) dřeva v kotlích na dřevo, kde dochází ke
zplynování dřeva, došlo k silné-

mu zadehtování komínového
průduchu a následně ke vznícení sazí. I takovýto požár může
znamenat pro budovu katastrofu, pokud ještě ponecháte hořlavé materiály (seno, slámu,
koberce a čalouněnou část
nábytku) na půdách v těsné
blízkosti komínového tělesa.
Minimální vzdálenost hořlavých látek je 1 metr od komínového tělesa.
I popel z topeniště ukládejte vychladlý na bezpečné místo a do
nádob z nehořlavého materiálu.
Nenechávejte nic náhodě a svou
nedbalostí nevystavujte život
svůj ani životy svých blízkých
možnému požáru. O tom, že
mnohá varování a prevence v této oblasti nedopadne vždy na
úrodnou půdu, se hasiči přesvědčují dnes a denně.
Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí HZS
Olomouckého kraje

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: Vitčice
Dne: 26.10.2009 od 7:30 do
13:00 hod. - vypnutá oblast: ulička s č. 75 (budova školy), 104,
103 a 86
Obec: Prostějov
Dne: 26.10.2009 od 7:30 do
12:00 hod. - vypnutá oblast:

Školní ul. od č. 22 po č. 2, dále č.
1 a 5. kino Metro, Pernštýnské
nám. č. 9 -12, nám. TGM č. 18 25 včetně.
Obec: Prostějov
Dne: 27.10.2009 od 7:30 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: ul.
B. Šmerala od č. 1 po č. 23, garáže a RD p. Blumensteina,
Drozdovice č. 1 - č. 5 a č. 2 - č.12
Obec: Tvorovice
Dne: 29.10.2009 od 9:00 do
11:00 hod. - vypnutá oblast:

střed obce Tvorovice omezený
čísly: 121, 43, 44, 48, 8, 29, 56.
Obec: Prostějov
Dne: 29.10.2009 od 7:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: část
ul. Olomoucká s č. 1a, 2 a 4
včetně podnikatelských subjektů.
Dne: 29.10.2009 od 7:30 do
10:30 hod. - vypnutá oblast: celá
ul. Studentská vč. Reálného
gymnázia a ZŠ, celá ul. Ječmínkova, oboustranně část ul. Lidická od č. 1A a 2 (SOŠ průmyslo-

vá a SOU) po č. 59 a 56 včetně
garáží a zahrádek (mimo areál
ZS a DD, Lidická 86), část ul.
Dolní s č. 2, 4 a 6 vč. restaurace
U tří bříz, pošty, obch. centra,
KAJA, část ul Jezdecká od křižovatky s ul. Dolní po č. 15,
část ul. Dvořákova s č. domů 2 a
4, dále H Club na Wolkerova 22,
kostel na Petrském nám. Šárka 2,
odběr ČHMÚ na ul. Lidické.
Obec: Prostějov
Dne: 30.10.2009 od 7:30 do

12:00 hod. - vypnutá oblast: část
ul. Svatoplukova od č. 39 po č.
53a, od č. 60a po č. 74, ul. Sokolská č. 1,celé ul. Hvězda mimo
č.13, Vl. Ambroze, ul. Vrchlického včetně zemědělského školy.
Obec: Skalka
Dne: 30.10.2009 od 9:00 do
10:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Skalka podél silnice Výšovice - Čelčice, dále ve směru do
obce po č. 28 a č. 83.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Norské fondy pomohou i zámku v Čechách pod Kosířem
Kompletně opravit zámek v
Čechách pod Kosířem na Prostějovsku, školu pro slabozraké
v Olomouci nebo léčebnu dlouhodobě nemocných v Moravském Berouně pomohou v
příštích pěti letech peníze z
takzvaných norských fondů.
Od roku 2004 odtud Olomoucký kraj získal již 175 milionů
korun. „I v dalším šestiletém
období bychom chtěli být minimálně stejně úspěšní jako doposud. Peníze z norských fondů

jsou určeny například na rekonstrukce památek, obnovu
parků, zřizování muzejních expozic nebo na další kulturní či
vzdělávací projekty,„ řekl
náměstek hejtmana Pavel Horák.
Norské fondy jsou podle něj určitým doplňkem evropských strukturálních fondů, ze kterých Česká
republika čerpá peníze především. V letech 2004 až 2009 dostala celá země z fondů přes dvě a
půl miliardy korun.

V Olomouckém kraji to bylo
jedenáct projektů za sto sedmdesát pět milionů, z toho šest
podaly obce a kraj, čtyři církve a jeden Univerzita Palackého.
Hejtmanství peníze využilo například na opravy depozitáře olomouckého Vlastivědného muzea,
na kterou dostalo dotaci pětačtyřicet milionů korun, a na digitalizaci novin ve Vědecké knihovně v
Olomouci s dotací osm a půl milionu korun.
-red-

V Prostějově se předvedli chovatelé z celého kraje
Chovatelé drobného zvířectva z celého Olomouckého
kraje si dali v sobotu a neděli dostaveníčko na výstavě v
Prostějově. Pro nový výstavní areál v Plumlovské ulici i
pro organizátory z okresního sdružení Českého svazu chovatelů v Prostějově to
byla zatěžkávací zkouška –
136 chovatelů vystavilo kolem 800 kusů králíků, holubů, vodní i hrabavé drůbeže.
Plejádu drobného užitkového
zvířectva doplnila drobotina
na pomazlení - morčata s
dlouhou či kudrnatou srstí,
hravá mláďata fretky, obdivovaná byla také nepříliš rozšířená dlouhokrká husa labutí nebo zakrslý králíček teddy,
nováček mezi králíky. Na ploše větší než 400 čtverečních
metrů se soustředil úctyhodný
počet drobotiny, která oživuje
venkovské dvorky. K vidění
bylo nepřeberné množství
různých plemen a barevných
rázů, obří těžká plemena i
zdrobnělá či zakrslá mutace.
Jen králíků se zde představilo
přes 400 exemplářů v řadě
plemen - vídeňský, ruský, novozélandský, burgundský, si-

amský, kalifornský, rhónský,
beran, kuní, hermelín, zakrslý,
činčila. Obdivovaní byli i holubí krasavci, těch se na výstavě sešlo ke třem stovkám hýlové, moravští voláči a pštrosové, polští rysové. Čepýřili
svá pírka a američtí kingové
se předháněli v nafukování
volátek. Široké zastoupení
měla i drůbež – slepice bantamky, japonky, sebritky, jokohamky a kdovíjaká další
plemena v počtu víc než sto
kusů. Kokrhání, štěbetání a
vrkání bylo slyšet dodaleka a
dávalo vědět, že se tady děje
něco zcela mimořádného.
„V Prostějově dosud výstava
takového rozsahu nebyla. K
pořádání krajské výstavy jsme
byli vybráni krajskou organizací chovatelů díky nově postavenému výstavnímu areálu.
Je to pro nás určité ocenění,
ale bereme to i jako propagaci
a zviditelní. Potřebujeme získávat mládež, ta v chovatelském spolku citelně chybí. Takové výstavy mohou mladé
zaujmout a přivést je mezi
nás,„ řekl předseda okresní organizace chovatelů Vratislav
Slavík.

Chovatel Jaroslav Brabec s dlouhosrstým zakrslým králíkem teddym.
Novinka mezi chovateli je především mazlíčkem.

Krajská výstava byla soutěžní, o vítězích mezi jednotlivými druhy rozhodovala desítka posuzovatelů, součet
všech ocenění a získaných bodů pak rozhodl o nejúspěšnějším okrese. Kromě Přerovska zde měly zastoupení
všechny okresy Olomouckého kraje.
„Ceníme si chovatelů, kteří se
věnují chovu tradičních českých a moravských plemen
jako jsou u králíků český strakáč, moravský bílý hnědooký, u holubů moravská bagdeta, moravský pštros či hanácký voláč. Český svaz chovatelů je garantem plemen a
drobné chovatele podporuje.Výstava je prodejní, takže
každý odborník i laik si může
vybrat z kolekce plemen a
záložit třeba nový chov, „
uvedl chovatel Karel Karkan,
který právě prodej vystavených kusů dozoroval. Zalitoval jen, že celá sobota propršela a nepřišlo tolik
návštěvníků, kolik očekávali.
„Chovatelé přijdou vždy, ale
veřejnost vytáhne na výstavu
jen pěkné počasí,„ dodal.
-jp-
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Studenti SOU obchodního se bavili při Dni jazyků
Na konci září proběhl na naší
škole SOU obchodní v Prostějově Den jazyků. Pojali jsme
ho lehce netradiční formou
tak, abychom se všichni zároveň i pobavili, ne jen pracovali.
Již celý týden probíhaly v hodinách cizích jazyků přípravy. Zapojily se všechny třídy a to tak,
že každá si vybrala jednu zemi
Evropy – musíme přiznat, že
hlavně podle barev vlajky, aby
vše bylo pěkně pestré a barevné.
Takže: všichni žáci a studenti
připravili výzdobu tříd, která se
skládala z vlajek dané země, ale
také nejrůznějších národních
znaků, barevných fáborků, plakátů a dokonce i ochutnávek
národních jídel a pití. Poslední
položka byla, nutno dodat, nejpopulárnější. Navíc všichni žáci
se v každé třídě oblékli do barev
vlajky své země a zdravili dokonce jazykem národa, který si
vybrali. Nejobtížnější byl tento
úkol zejména pro představitele
jazykově exotických zemí jako
jsou Rumunsko nebo Finsko.
Výslovnost asi nebyla úplně nejdokonalejší, ale naši Fini a Rumuni se této domény zhostili
bravurně.
Celá akce potom vyvrcholila v
pátek 25.9. Mumraj nastal už
ráno, kdy všichni v plné polní za-

Nakonec ale zvítězila třída 3O se
státem Irsko (na snímcích). Jejich skvělé znalosti zelené země,
prezentace nejrůznějších zajímavostí a tamních lahůdek porotu
dostali natolik, že nemohli jinak
a svěřili jim nejvíce hlasů. Třída
3O za svou vynikající práci obdržela dort, speciálně vytvořený
našimi cukráři s nápisem Den jazyků. Druhá skončila těsně třída
3Č se státem Španělsko a třetí
třída 2PO se státem Rakousko.
Studenti i kantoři den zhodnotili
jako výjimečně vydařený a
všichni jsme se shodli, že příští
rok musíme zase nějakou perličku vymyslet.
Kateřina Burešová,
SOU obchodní

hájili svými zdravicemi oslavy
Dne jazyků. Pravda, někdy byli
kantoři dosti zaskočeni a nesví,
ale záhy pochopili a vlastně se i
pár pozdravů v cizí řeči sami přiučili. Včetně pana ředitele Milana Soukupa, který se tyto frázičky dokonce naučil ve všech
zúčastněných jazycích. Pan ředitel byl také předsedou hodnotící

komise, která se měla zhostit toho nejtěžšího úkolu, a to vyhodnocení nejlépe prezentovaného
státu. Konkurence byla obrovská a prezentace byly jedna lepší
než druhá. Těžký boj vyvrcholil
během páté vyučovací hodiny,
kdy se prezentoval poslední stát.
Musíme přiznat, že snad nebyla
třída a stát, který by se nevydařil.

Prostějovské výpěstky získaly prvenství
Úspěšné byly i děti ze ZŠ Majakovského z Vrahovic
Minulý víkend proběhl v Olomouci 14. ročník největší české
výstavy ovoce, zeleniny a květin Flora Olomouc 2009.
V pavilonu G měli samostatnou
expozici členové Českého zahrádkářského svazu (ČZS), kteří
se zde prezentovali ukázkami

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák předává diplom za 1. místo v celostátní
soutěži "Mladý pěstitel" Davidu
Ambrožovi.

nejrůznějších odrůd ovoce, druhů zeleniny a květin. Při celkovém hodnocení získalo
Územní sdružení ČZS Prostějov, které sdružuje základní organizace okresu, 1. místo za nejlepší expozici.
Také děti jako pěstitelé a vystavovatelé byly úspěšné. V soutěži
"Mladý pěstitel" reprezentovaly
Prostějov děti ze Základní školy
v ulici Vladimíra Majakovského
a získaly 1. a 2. místo zásluhou
Davida Ambrože, ale i Kláry Vy-

mazalové a žáků 2. třídy navštěvujících školní družinu. Celostátní výstavě předcházela o
týden dříve okresní výstava, kterou pořádalo Územní sdružení
ČZS Prostějov ve spolupráci se
základní organizací v Čelčicích.
Dvaadvacet vystavovatelů zde
předvedlo přes devět set různých
výpěstků, které se těšily velkému zájmu návštěvníků. Akce
byla velice zdařilá i díky finanční spoluúčasti Olomouckého
kraje.
-vevi-

Žákyně ZŠ Palackého na televizní obrazovce
„Stačí vyplnit přihlášku na internetu a je to,„ komentovaly s
úsměvem svou účast v televizní
soutěži ČT Věříš si? tři odvážné
žákyně sedmých ročníků Základní školy v Palackého ulici.
Tři Kateřiny – Barnetová, Hluchá
a Pospíšilová – spolužačky, kamarádky, milovnice keramiky a
především dívky, které rozhodně
nesedí v koutě, ale jdou štěstí naproti. Proto se rozhodly změřit
síly se stejně starými protivníky z
různých koutů celé České republiky, aby sobě i ostatním dokázaly, že si nejen věří, ale že na to i
mají.
Soutěž je všestranně zaměřená a

každý soutěžící musí prokázat co
nejlepší vědomosti, logické myšlení, paměť, fyzickou připravenost, sílu i zručnost. Důležitým
faktorem, který ovlivňuje celkový výsledek, je i dobrá schopnost
odhadnout svoje možnosti a rozumně vsadit na svůj výkon. Bez
správného taktizování, výborných výkonů a nezbytné špetky
štěstí se v této soutěži vavříny
sbírat nedají.
Našim Katkám se podařilo vybojovat dvě první a jedno třetí místo
a odvezly si krásné ceny (knihy,
stolní hry). Přestože se ani jedné z
našich vítězek nepodařilo dosáhnout na hlavní cenu pro vítěze –

Playstation 2, všechny již nyní
uvažují o tom, že se přihlásí do
některé z dalších televizních soutěží, protože to prý byla bezva
zkušenost. Chcete-li soutěžní
napětí se dvěma z našich děvčat
prožít, zvou vás k televizním obrazovkám 19. října a 16. listopadu
2009. Katky, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a v dalších
soutěžích držíme palce!
Jana Prokopová,
ZŠ a MŠ Prostějov
Tři veleúspěšné Kateřiny ze
sedmých tříd ZŠ Palackého
v Prostějově prokázaly při televizní
soutěži velké znalosti
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Vzácná návštěva: paní Bryksová
dorazila na radnici z Washingtonu

To, že ani devadesát let nemusí nutně znamenat konec cestovatelských aktivit, jednoznačně prokázala paní Trudie
Bryksová, Angličanka a vdova
po československém stíhacím
pilotovi Josefu Bryksovi, která
před pár týdny navštívila město Prostějov.
„Paní Bryksovou jsme pozvali
my, členové 21. odbočky Svazu
letců brigádního generála Zdeňka Škarvady v Prostějově. Při
této příležitosti navštívila paní
Trudi kromě prostějovské radnice, kde ji přivítali starosta města
Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák, také místní likérku
Starorežná nebo sousední město
Olomouc. Podle jejích reakcí,
které na program zde na Hané
máme, se jí návštěva moc líbila a
věříme, že se setkáme i v příštím
roce,„ uvedl jeden z organizátorů návštěvy Luboš Valehrach.
Trudie Bryksová se narodila v
roce 1919 v Anglii. S Josefem
Bryksou, československým pilotem, se seznámila za války v
Anglii, kdy sloužila jako WAAF,
tedy u ženských vzdušných pomocných sil. Po válce působila
jako novinářka, navštívila řadu

Vdovu po československém
stíhacím pilotovi Josefu
Bryksovi přivítali v Prostějově nejvyšší představitelé města Jan
Tesař a Miroslav Pišťák
zemí po celém světě. Věnovala
se i činnosti literární, je autorkou
knihy Naděje a beznaděje, v níž
popisuje svůj život s Josefem
Bryksou, válečné útrapy, ale rozebírá i pojmy nespravedlnosti a
krutosti bývalého komunistického režimu u nás. Toto téma je
ovlivněno její osobní neblahou
zkušeností, kdy její manžel zahynul jako politický vězeň v uranových dolech. Nejbolestnější
na celé tragédii ovšem je, že do
dnešního dne nezná Trudi místo
manželova posledního odpočinku, neboť jeho ostatky jí nebyly
pro „politickou nebezpečnost„
vydány.
V současné době žije paní Bryksová ve Washingtonu v USA,
ráda a často i přes svůj požehnaný věk jezdí k rodině v Lašťanech u Olomouce. Po celou dobu jejího pobytu v naší republice
se o ni staral a doprovázel její synovec Karel Bryks z Lašťan.
-red-

Světový malíř L. Klusáček
vystavuje své obrazy v Baště
Akademický malíř Ladislav
Klusáček (na snímku) zahájil
ve čtvrtek v Galerii Bašta u
hradeb svoji výstavu obrazů
znázorňující figurální malby
s aspekty hravosti, vyjadřující dětství a grotesknost. Výstava bude trvat do 14. listopadu.
„Ladislav Klusáček zaujímá
post svobodného umělce, který
není členem žádné organizace
malířů ani jiné umělecké skupiny. Maluje svá díla, aniž by opakoval nebo kopíroval jiné umělce,“ vypověděla kurátorka výstavy Eva Kamzíková.
Ladislav Klusáček vystudoval
Umělecko-průmyslovou střední školu, následně promoval na
Akademii výtvarných umění,
kde se u profesora Jiroutky učil
malbu. „Paradoxně v zahraničí
je známější než u nás. Možná je
to přesyceným trhem. Každopádně, jako malíř nebylo těžké
se prosadit, jelikož jeho obrazy
mluví samy za sebe,“ řekla
Kamzíková. Ladislav Klusáček
vystavoval své obrazy ve slavných galeriích ve Švýcarsku,
Paříži, New Yorku, Německu,
Rusku nebo USA. Jeho díla jsou

zastoupena nejen v galeriích a v
mnoha soukromých sbírkách,
ale umění tohoto slavného malíře zdobí stěny světově
známých hotelů, jakými jsou
Intercontinental, Panorama nebo Alcron. „V zahraničí jsem
poprvé vystavoval v roce 1982,
a to v Polsku a na Kubě. Poté si
mě všimla jedna umělecká
agentura, která mě začala posílat vystavovat do slavných galerií a díky tomu jsem získal i
zakázku na malby do hotelů.
Snažím se držet si svůj styl, ale
když se podívám na obrazy namalované před deseti lety, tak si
říkám, že jsem to snad ani nemaloval já,“ dodává Ladislav
Klusáček.
-vevi-
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Summit prezidentů i schůzka celebrit v Jesenci

REGION PŘED HUBERTEM NAKONEC COUVLO I POČASÍ
Kralicím na Hané přibylo
jedenáct nových občánků
V obřadní síně úřadu městyse
Kralice na Hané se v neděli konal slavnostní obřad vítání nových občánků. Celkem 11 batolat v doprovodu rodičů, sourozenců i prarodičů se poprvé kolébalo v obecní kolébce jako novopečení občánci.
Sbor pro občanské záležitosti připravuje vítání nových občánků i
třikrát v roce. Slavnostní akt zpříjemňují svými veršíky a písničkami děti z folklórního souboru
Kláseček. Ty ještě nedávno samy
ležely v kolébce jako novorozenci, dnes už samy vítají své malé
spoluobčánky.
„Naučíme děti básničky a pak je

pěkně natrénujeme. Ty, které mají dobrý přednes, pak přednášejí
svým budoucím kamarádům a
možná taky budoucím tanečníkům v Klásku nebo Klásečku,„
prozradila Jana Přidalová a sama
zaveršovala novorozencům a jejich rodičům slova básníka a předala kytičku.
„Je to víc než radost vítat do života městyse nové dětičky. Ceníme
si každého malého občánka, dostává do vínku drobné dárky i peněžní vklad do života,„ uvedl starosta Pavel Kolář. Částku 2.500
korun věnuje městys Kralice na
Hané každému narozenému dítěti.
-jp-

Za zvuku prezidentských famfár přijel na jízdárnu T. G. Masaryk.
Sice ne na svém bělouši, ale s noblesou sobě vlastní.

Malí Hanáci ze souboru Kláseček pokolébali své budoucí kamarády
v obecní kolébce.

Hubertova jízda je bezesporu
velkým svátkem těch, kteří mají
co do činění s koňmi. Ať už v
sedle nebo se kolem nich jenom
tak motají. Znamená to mimo
jiné také rozloučení s jezdeckou
sezónou. Na svůj způsob si
‚svého‘ Huberta užili také na
jízdárně Hřebčína Murhof v Jesenci. I když šedivá oblaka a s
blížícím se začátkem stále hrozivější déšť, nakonec všechno
dopadlo, jak mělo. I počasí pochopilo, že to tak má být.
I když svatý Hubert je obecně patronem lovců a myslivosti, tím, že
historicky byl jezdec v sedle symbolem lovu a pravý hon si nikdo
nedokázal představit bez skupiny
cválajících koní krajinou, ho už
dávno vzali za svého taktéž
všichni, kdo se pohybují kolem
koní. I když Hubert má v kalendáři 3. listopadu, Hubertovy jízdy
jsou spojovány s celým podzimem. To samo sebou také ‚riziko‘
Jsou místa nám důvěrně známá, v nichž prožijeme velkou
část svého života. Nepřipadá
nám na tom nic zvláštního,
všechno kolem je jaksi samozřejmé. To se ovšem změní v
okamžiku, kdy se zasadí známé prostředí do kontextu odborné charakteristiky a najednou člověk zjistí věci, o
kterých třeba dosud neměl
ani tušení. Takže jak se z tohoto pohledu žije na Konicku?
Obecně je oblast Konicko z pohledu Hané nazýváno horami a
poněkud nadřazeně jsou za
‚Horáky‘ označováni i zdejší
obyvatelé. Jak to ale s těmi horami ve skutečnosti je? Určí-

v podobě nestálého počasí, což
jednoznačně tato sobota ukázala.
Přesto Hubert na jízdárně jeseneckého hřebčína odstartoval a
smůlu měl jenom ten, kdo se nechal odradit počasím.
„Už jsme tady na to zvyklý,“ usmívala se ředitelka Hřebčína Murhof
Lenka Melichar. Šedivá obloha s
kapkami deště totiž uvozovala i
loňského Huberta, před červnovým dnem otevřených dveří pro
změnu vytrvalý déšť z předchozích dní, který ustal teprve v sobotu
nad ránem, dokonale promáčel jízdárnu. Tentokrát se nepříjemně vyplnila předpověď meteorologů a
ráno se probudilo do zatažené oblohy, z níž se záhy začal sypat déšť.
I letos ale zafungovalo kouzlo,
které prostě asi Lenka Melichar
umí. „Stejně jako minule, i dnes
jsem rozháněla mraky žlutou mikinou, ve které jsem tady od rána
chodila. Na chvilku jsem sice zaváhala, že by to nemuselo vyjít, ale

jak se zdá, opravdu na tom asi něco
je,“ neztrácela optimismus. Na
slavnostní zahájení se sice ještě
rozpršelo, pak ale jako mávnutím
kouzelného proutku sice nevykouklo sluníčko, jako vloni, přesto
už od té chvíle nespadla ani kapka.
Snad kromě drobných kapiček
mlhy, či spíš nízkých mraků, které
se tu a tam prolétly nad jízdárnou.
I to však k podzimu patří a v koloritu krásných koní s jezdci v sedle
to mělo svůj nesporný půvab…
Hubert v Jesenci má trochu jinou
podobu, než jak by se od takového
slovního spojení dalo očekávat. „Je
to ‚Naše Hubertova jízda‘, která na
rozdíl od jiných stájí není u nás
klasickým honem na lišku. Huberta slavíme jezdeckými hrami,
které mají každoročně vyhlášené
společné téma. Letos je to ‚Na titulní straně‘,“ připomíná Lenka
Melichar. A stejně jako vloni, také
letos dostal Večerník pozvánku do
čestné poroty, která měla za úkol
ohodnotit všechna vystoupení a
zkusit vybrat to nejlepší. Nedají se
samozřejmě srovnávat jezdecké
kvality těch, kteří mají v sedle za
sebou už nějaký ten rok, proti
jiným, co mají zkušeností o poznání méně. Spíš jde o zapůsobení,
nápad, celkový dojem. A také případnou pozitivní motivaci porotců,
k níž průběžně s úsměvem Lenka
Melichar vystupující vybízela…
Jak se ale žáci zdejší jezdecké
školy s vyhlášeným tématem poprali? Je nutno předeslat, že jde na
jednu stranu o námět natolik široký, že může být takřka bezmezným, na stranu druhou pokud jsme
přemýšleli, jakou formu vyjádření
si skutečně představit, bylo to už
horší. Nicméně mladí jezdci se s
tím poprali velmi zdatně a nápaditě. Někdo jako skutečné ztvárnění postavy z titulní stránky,
někdo jako představu, co by na titulní straně mělo být, jiní jako pomyslnou titulní stranu uvnitř ve
svém nitru. A tak se zde sešel s prezidentskými Tomáš Garrigue Masaryk s prezidentským párem
Michelle a Barackem Obamovými, nesměly samozřejmě chybět
první strany bulvárních magazínů,
když si společně na koni vyjely
známé blondýny – nechyběla Paris

Hilton, či Barbie, pro jiné by na titulní stranu měl patřit známý karneval v Benátkách, na titulní straně
se objevila také láska ke koním. A
dala by se jmenovat další spousta
variací. Před porotou i diváky se
představily dvě desítky vystoupení, z nichž možná polovina by si
zasloužila ocenění nejvyšší. Klíč
ke konečnému rozhodnutí nebyl
jednoduchý, proto ani není příliš
směrodatné konečné pořadí. „Ať
rozhodneme jakkoliv, vždycky někomu ublížíme, protože si ocenění
zaslouží také. Ať už se víc přikláníme k nápadu nebo naopak k provedení,“ shodujeme se s ostatními
porotci. Vítězná shoda nakonec
padla na Slávku Pustajovou představující našeho prvního prezidenta, pomyslné stříbro si z
jízdárny odvezla Nikola Nováková
prezentující na titulní straně svoji
lásku ke koním, třetí místo si vyjezdil Old Shatterhand v podání
malé Jennifer Kay. Ovšem jak už
bylo zmíněno, rozhodnutí poroty
bylo nanejvýš rozvážné, ale pokud
by mělo být úplně spravedlivé,

Prezidentský pár Obamových provázel Jarek Nohavica s písničkou Pane prezidente. První muž USA i tentokrát rozdával omluvenky, v tomto případě
pro porotu, jako důkaz, že její členové opravdu nemohli být nikde jinde, než s ním.

Jak se žije na Konicku?
me-li si hranici pomezí Konicka někde kolem Přemyslovic,
pak se v nejnižší části jeho nadmořská výška pohybuje kolem 400 metrů, v nejvyšších
polohách je to pak o víc jak 300
metrů nad mořem víc.
Příslušností se však Konicko
dělí do dvou horských soustav.
Obě sice vycházejí z České vysočiny, Kladecko však už přísluší do Krkonošsko-jesenické
soustavy v Jesenické oblasti, v
širším měřítku jde o Zábřežskou vrchovinu, jejíž součástí je pak
Bouzovská

vrchoviny, v ní je pak Konicko
rozděleno na Lumírovskou vrchovinu a Přemyslovickou pahorkatinu. Z tohoto pohledu je
Konicko rozděleno přibližně
na polovinu, tu druhou část
tvoří Štěpánovská planina, která je součástí Konické vrchoviny začleněné do Drahanské vrchoviny. Ta vychází z Brněnské vrchoviny a to všechno je
součástí Česko-moravské soustavy. I přesto, že výškově má o
víc jak 100 metrů navrch Štěpánovsko, profilově výraznější
je naopak Kladecko.
Od toho se samozřejmě odvíjí i
klimatický ráz Konicka. Z pře-

těch oceněných by muselo být
mnohem víc. Přesto si svoji odměnu z jízdárny nakonec odnesli
všichni.
„Mám radost z toho, že se Hubert
rok od roku vyvíjí k lepšímu. A nemyslím tím jenom svůj pohled, je
to i názor těch, které jsme si pozvali, což samozřejmě potěší ještě
víc. Naši Hubertovu jízdu děláme
hlavně pro sebe a pro ty, které si
sem každý jezdec může pozvat. Je
to také poděkování těm, co jsou
celý rok s námi a tolerují, že jsme
kus života zasvětili také koním. A
samozřejmě je to i symbolické
rozloučení s jezdeckou sezónou,
což ovšem neznamená, že tím
všechno u nás na hřebčíně končí.
Koně jsou u nás celý rok, a pokud
to dovolí počasí, málokdy je opuštěná i naše jízdárna. Hubert je ale
příjemné setkání s přáteli, bez kterého by to prostě nebylo ono,“
řekla Večerníku po skončení oficiální části programu Lenka Melichar. Shovívavost mraků nakonec
umožnila neformálně užívat Huberta ještě dlouho poté. –MiH-

vážné části region patří do klimatické oblasti charakterizované krátkým létem, s delšími
přechodnými obdobími a normálně dlouhou zimou. Celoroční teplotní průměr v Konici
je 7,2 stupně. Celkově je klima
označováno za srážkově průměrné až nadprůměrné, během
roku je 110 – 120 dní se srážkami nad 1 mm. Celkový srážkový úhrn se pak pohybuje kolem
630 mm.
Průměrná teplota v Konici je
udávána 7,2 stupňů C. Přičemž
počet letních dní v roce se pohybuje mezi 20 – 30, dnů s průměrnou denní teplotou nad 10

stupňů je pak kolem 130. Červencové teploty se pohybují v
průměru 16-17 stupňů, naopak
lednové 3-4 stupně pod nulou.
Počet mrazových dnů se udává
v rozmezí 130 – 160, ledových
dnů je pak 40-50. Oproti tomu
60 – 100 dnů se sněhovou pokrývkou je pokládáno za spíš
kratší v porovnání s jinými klimatickými oblastmi. Z charakteristiky se dá ještě vyčíst počet jasných dnů, těch je během
roku zhruba 40 – 50, poměrně
víc je pak dnů zamračených.
Ty se objevují 120 – 150x ročně.
Nyní máme říjen, kdy by průměrná denní teplota měla oscilovat mezi 6 – 7 stupni, stejně
tak je tomu i v dubnu. Poznali
byste podle toho svoji domovinu?
-MiH-
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Suchdolský kulturák v novém
„Z původní stavby zůstaly základy s kouskem vyzdívky a vazníky ve střeše,“ říká starostka Zahálková
Také kulturní dům v Suchdole je
jednou z těch staveb, které vznikaly
v polovině 70. let systémem montovaného objektu s omezenou životností. A podobně jako na jiných
místech, jako například v Jesenci
nebo Smržicích, bylo zapotřebí důkladné rekonstrukce, aby mohl
sloužit i nadále. Minulou sobotu
bylo v Suchdole po skončení druhé
etapy slavnostní znovuotevření. Díky financím z Regionálního operačního programu Střední Morava se kulturní dům změnil k nepoznání. Na podrobnosti jsme se zeptali starostky Suchdola Jitky Zahálkové.
Jaký rozsah měla 2. etapa rekonstrukce?
Postupně byly nově vyzděny obvodové zdi i nové příčky. Objekt má
novou střechu (krytina, zateplení,
klempířské prvky), okna, dveře ven-

kovní i vnitřní, podlahu (bukové
parkety), stropy, zateplení stropů i
fasády, novou fasádu, dále veškeré
rozvody instalací - elektřina, plyn,
topení, vzduchotechnika, nový hromosvod. Vzhledem k tomu, že se
původně jednalo o montovanou
stavbu, tak rekonstrukce byla naprosto generální. Z původní stavby
zůstaly základy s kouskem vyzdívky a vazníky ve střeše.
Je 2. etapa už konečná nebo bude
rekonstrukce ještě pokračovat
další etapou?
Druhá etapa je konečná, protože už
je kulturní dům rekonstruovaný celý.
Kdy byl původní kulturák postaven?
V roce 1976 byl slavnostně otevřen.
Rozšíří se možnosti jeho využití?
Kulturní dům byl hojně využíván již
před jeho rekonstrukcí. Díky rekon-

strukci získá prostor neporovnatelně lepší kvalitu. K pravidelné činnosti bývá využíván na cvičení žen,
schůzky dětí, mladými hasiči, oddílem stolního tenisu, občas hrají šachisté, má zde své schůze Svaz postižených civilizačními chorobami a
podobně. Dále jsou zde samozřejmě
různé plesy, oslavy, narozeninové
oslavy, akce. Pro děti je určen

dětský maškarní karneval, mikulášská nadílka a mnoho dalších akcí.
Jak dlouho byl teď uzavřen?
Provoz byl do konce února. Zakončili jsme postupně plesy SDH Suchdol, SDH Jednov a dětským maškarním plesem. Stavební práce trvaly od začátku března do konce července. Stavbu prováděla Stavební
společnost Navrátil s.r.o. Prostějov.
Kolaudace proběhla 27. srpna 2009.
Jak ‚funguje‘ zbrusu nový parket Poté jsme s pomocí hasičů zpět stěpředvedla také taneční skupina hovali stoly, židle a další vybavení.
Zuzana.
-MiH-

Spor podnikatele s Obecním úřadem ve Vrbátkách
V červenci tohoto roku zahájila
obec Vrbátky úpravu místní komunikace v Dubanech, která slouží jako příjezdová obslužná komunikace
k pozemkům a zahradám zezadu.
Nájezd ke svému pozemku, na kterém podniká, zde má i pan Ladislav
Fedor. Ten nesouhlasí s vyřešením
nájezdu a s omezením hmotnosti automobilů, které mohou na komunikaci vjet.
„Po dokončené úpravě je vydlážděná
cesta zúžena a vjezd na můj pozemek je
dosypán štěrkem, přestože vjezdy k
sousedním pozemkům jsou vydlážděné. Cesta je označena dopravní značkou s povolením vjezdu do 1,5 tuny,
čímž je v podstatě znemožněn příjezd i
osobním automobilem. Původní komunikace byla zpevněná, prašná cesta
bez omezení vjezdu a já jsem ji používal stejně jako moji zaměstnanci k
vjezdu na vlastní pozemek. To je mi v
současné době znemožněno,„ obrátil
se se svým problémem na redakci Prostějovského Večerníku Ladislav Fedor.
Jak dál uvedl, nebyl přizván k žádnému
jednání ohledně stavebního povolení,
ani k připomínkování, ani ke kolauda-

Slovo proti slovu
ci. Na internetu i v obecním rozhlase
bylo oznámeno, že tato cesta bude
opravena, nikoli však změněn původní stav užívání.
K mému dotazu na pana starostu, jak
budou řešeny nájezdy k pozemkům,
jsem dostal odpověď, ať vše řeším s
místostarostou Vladimírem Smičkou.
Ten sice souhlasil se schůzkou a předložil mi k nahlédnutí stavební povolení, ale odmítl mi dát jakékoliv písemné
vyjádření. Oznámil mi jen, že nájezd
na náš pozemek pro nás vybuduje za
stejných podmínek jako mým sousedům, tedy pokud uhradím 7.500 korun,
nebo mi na vjezd pouze nasype štěrk
bez poplatku a bude to brát za vyřešené. Žádal jsem pana Smičku, aby mi
dal písemně, co si za uvedenou částku
platím a aby mi ukázal písemné smlouvy s ostatními vlastníky pozemků, kterým obec nájezdy vydláždila. Jako argument uvedl, že se vše řeší na úrovni
"džentlmenské dohody". Omlouvám
se, ale při práci s obecními financemi

jsem žádný takový termín nezaznamenal," rozhořčil se pan Fedor.
O vyjádření k tomuto problému jsme
požádali vedení obce Vrbátky, kde je
starostou Ivo Zatloukal.„Při výstavbě
nových komunikací na veřejných
prostranstvích v obci řešíme nájezdy
k soukromým pozemkům bez rozdílu
stejným způsobem. Majitel přilehlé
nemovitosti si hradí 75 procent nákladů, na zbytek přispívá obec. Se všemi
občany uzavíráme písemnou dohodu
o zhotovení dlážděného vjezdu (pozn. redakce -formulář redakci starosta poskytl). Děláme to tak, protože
chceme co nejvíce zlepšit vzhled Vrbátek i místních částí Duban a Štětovic,„ vyjádřil se k problému pana Fedora starosta Vrbátek Ivo Zatloukal.
Panu Fedorovi byla podána stejná nabídka jako všem ostatním občanům.
On ji však odmítl s tím, že na nájezd
chce mít projekt od projektanta. Obec
neznemožňuje příjezd osobních automobilů zadem do soukromé zahrady.
Naopak. Proto tuto komunikaci vybudovala, aby zlepšila podmínky občanů
v této části obce. Mnoho obyvatel Vrbátek a Štětovic nemá takovou cestu ke

svému domu ani zepředu,„ doplnil.
Komunikace je určena pro osobní auta
a chodce. Dopravní značkou omezující vjezd vozidel nad 1,5 tuny chtěla
podle starostu obec dát na vědomí, že
tato komunikace není pro těžká nákladní auta nebo traktory, i když je vybudovaná s větší únosností.
Co se týká parkování, nikdo není nucen porušovat dopravní předpisy.
Obec dokonce povolila panu Fedorovi
na obcením pozemku před jeho firmou zepředu zřídit zpevněné parkoviště, i když by se v centru
obce přímo naproti kostela jevila daleko vhodnější
výsadba zeleně. Závěrem
chci říci, že pan Fedor zatím nepřišel se mnou jeho
problém řešit, přestože
jsem ho telefonicky vyzýval,„ dokončil Ivo Zatloukal
V tomto volebním období
investovala obec Vrbátky
do místních komunikací,
to je silnic i chodníků, celkem cca 9 milionů korun.
-jp-

V Želči nabízejí pozemky pro stavbu rodinných domů
Po několikaletém půstu začíná v
Želči znovu pulzovat život. Řada
prázdných chalup našla své nové
majitele, navíc obec připravila pozemky k nové zástavbě rodinnýc
domů. Celkem 17 parcel v klidné
lokalitě v mírném svahu nad spor-

tovním areálem je připraveno jako stavební pozemky s kompletním zasíťováním.
„V lokalitě jsou hotové inženýrské
sítě kromě konečné úpravy komunikací. Kolaudace proběhla do 30. září.
Osm pozemků je již prodaných, zde

Inženýrské sítě v lokalitě Podsedek jsou již hotové. Parcely jsou připravené pro stavebníky rodinných domků.

začnou stavební práce ještě letos.
Chodníky, finální povrch komunikace a veřejné osvětlení budou dokončeny během prvního pololetí roku
2010. Osm ze sedmnácti parcel je již
prodaných, další nabízíme k prodeji
za velmi výhodnou cenu 350 korun
za metr čtverečný včetně vodovodní
a kanalizační přípojky ,„ uvedla starostka Bronislava Augustinová a neskrývala uspokojení, že ldé chtějí v
Želči znovu stavět. Stavební místa
připravila obec právě pro velký zájem z řad místních občanů, ale nový
domov zde najdou určitě i zájemci o
klidný venkovský život z okolí.
Želeč má rozhodně co nabídnout –
mateřská škola v místě, základní škola i pestrá nabídka mimoškolních aktivit ve tři kilometry vzdáleném
Brodku u Prostějova, kam děti rozváží školní autobus. Dopravní obslužnost je velice dobrá jak do Prostějova, tak i směrem na Vyškovsko - do
blízkých Ivanovic na Hané, Pustiměře či samotného Vyškova, kde lze na-

jít zaměstnání.Přes obec projíždí i
autobus na Brno a odpoledne zpět.
V obci je řada zájmových spolků a
sdružení, které pořádají v průběhu
roku celou řadu společenských,
kulturních i sportovních akcí.
„O bydlení v Želči je teď také zájem díky zrealizovaným protipovodňovým opatřením. V okolí obce proběhly rozsáhlé pozemkové úpravy
krajiny. Vybudovaná retenční vodní
nádrž, v jejímž okolí bylo vysázeno
na šest tisíc sazenic stromů a keřů, se
stala zelenými plícemi obce. Biokoridor je dnes rájem vodního ptactva a
je vyhledávaným místem oddechu,„
přiblížila velké krajinné změny v
okolí obce starostka. Přeměnou krajiny prochází okolí Želče i letos, kdy
byly vysázeny další stromy a keře v
biocentrech, probíhá revitalizace potoka v západní části obce.
A právě na zdravé životní prostředí
pro děti, na příjemné okolí se spoustou zeleně vedení obce Želeč sází při
zajištění rozvoje obce.
-jp-

12. října 2009

Nové přístroje v porodnici
zlepšují péči o miminka
Péči o novorozence v Nemocnici
Prostějov, která je členem skupiny
AGEL, v těchto dnech zlepšily nové
moderní přístroje. Jde o monitor
UM-300, který umožňuje nepřetržité automatické měření srdeční
frekvence, záznam EKG a registruje případné arytmie a nový fototerapeutický přístroj určený k terapii
novorozeneckých žloutenek.
„Monitor UM-300 automaticky hodnotí trvale úroveň nasycenosti hemoglobinu kyslíkem v arteriální krvi,
a to čidlem z kůže, bez nutnosti traumatizovat dítě odběrem. Automaticky
zaznamenává systolický, střední a diastolický tlak krve a měří teploty.
Všechny hodnoty uchovává k možnému pozdějšímu vyhodnocení,“ vysvětluje MUDr. Hana Řehulková z
novorozeneckého oddělení. Fototerapeutický přístroj určený k terapii novorozeneckých žloutenek vyzařuje
záření pro snížení koncentrace bilirubinu v těle novorozence. Toto záření
přeměňuje nebezpečný bilirubin na
netoxicku formu, která je z těla
snadněji vyloučena. Tato foto-lampa
se může použít i na foto-terapii nezralých dětí v inkubátoru.
Pro větší komfort porozených dětí je
k dispozici nová nemocniční postýl-

Vítejte na světě
Vážení čtenáři, dnešním číslem startujeme novou rubriku „Vítejte na světě,“ ve které budeme
každý týden zveřejňovat nově narozené občánky
v porodnici Nemocnice Prostějov.
Každá maminka od nás jako dárek obdrží fotografii svého miminka na památku.
Milé maminky, pokud se Vám narodilo miminko, a my Vás v porodnici nestihli, pošlete nám fotografii, rádi ji zveřejníme!

ka, která poskytuje všechny podmínky pro odpočinek bezprostředně narozených dětí a jejich adaptaci, nejen že
má krásný design, ale průhledná skořepina umožňuje sledování dítěte ze
všech poloh. Navíc je vybavena policemi pro odkládání potřeb pro dítě,
má polohovací zařízení s možností
naklánění a snadno se s ní manipuluje.
Veškeré vybavení bylo získáno díky
marketingové společnosti TK plus,
které jej oddělení darovala. -red-

Linda Zatloukalová

2. 10. 2009, 47 cm/2,80 kg
Prostějov

2. 10. 2009, 51cm/3,35 kg
Prostějov

Dominik Tesárek

Anna Viktorie Hubáčková

2. 10. 2009, 46 cm/2,95 kg
Kelčice

5. 10. 2009, 47 cm/2,55 kg
Prostějov

Vojtěch Mrhálek

Nela Navrátilová

Valérie Jančíková

Lucie Tylová

5. 10. 2009, 46 cm/2,80 kg
Zdětín

6. 10. 2009, 50 cm/3,45 kg
Prostějov

5. 10. 2009, 52 cm/4,05 kg
Náměšť na Hané

Eva Crhonková

Matyáš Lavica

Veronika Vařeková

6. 10. 2009, 51 cm/3,65 kg
Smržice
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6. 10. 2009, 50 cm/3,25 kg
Prostějov

7. 10. 2009, 48 cm/3,35 kg
Horní Štěpánov

06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (10)
07:00- Teleshopping
07:10- Tom a Jerry
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:30- Deník zasloužilé matky
07:55- Chůva k pohledání II
08:25- M*A*S*H (228)
08:55- Knight Rider II (16)
09:55- Policie - New York XI (4)
10:50- To je vražda, napsala XI
11:45- Drzá Jordan VI (14)
12:40- Deník zasloužilé matky
13:10- Sabrina
13:45- Čarodějky VI (21)
14:45- Chirurgové IV (14)
15:45- Julie Lescautová III (4)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (10)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Jak se staví sen
22:25- Myšlenky zločince III
23:25- Přešlapy (3)
00:30- Wolffův revír II (25)
01:25- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Sinan Toprak I (3)
05:00- Autosalon

12. 10. 2009

05.00 - Beer-Sheva
- město keramiky
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kvarteto
10.20 - Kultura.cz Ostrava
10.45 - Kultura.cz
11.05 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Přes nový práh
12.25 - Případ pro
ombudsmana (6/16)
12.40 - Taxík
05:59
13.10 - Počesku
Snídaně
13.20 - Zábavná škola
s Novou
13.40 - Anakonda (6/8)
08:35 Směr jih (43)
13.55 - Čtyři děti a jeden otec
09:30 Tajemství městečka
15.25 - Kamera na cestách:
Springvillu
16.20 - Dobrodružství vědy
11:15 Tescoma s chutí
a techniky
11:45 Můj přítel Monk II (5)
16.50 - Moravská Hellas
12:40 Ženatý se závazky (207)
13:10 Walker, Texas Ranger IV 17.25 - Posledný návrat
14:10 Odložené případy II (8) 18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
15:05 Superman III (9)
19.05 - Toulavá kamera
16:05 Zákon a pořádek:
19.30 - Objektiv
Zločinné úmysly III
20.00 - Století létání
17:00 Odpolední Televizní
20.55 - Neznámí hrdinové
noviny
Sportovní noviny
21.25 - Krásný ztráty
Odpolední Počasí
21.55 - Neskutečné historky
17:35 Kriminálka Miami (12) 22.30 - Události, komentáře
18:30 Ulice (1451, 1452)
23.10 - Q
19:30 Televizní noviny
23.40 - Film point
Sportovní noviny
00.40 - Dvacet let
Počasí
galakoncertů pro ED
20:00 Česko Slovenská
01.05 - Knižní svět
SuperStar
01.20 - Báječná léta bez opony
20:55 Víkend
01.35 - Vzkaz Valtra Komárka
21:45 Dr. House V (6)
01.50 - Poklady světa
22:40 Námořní vyšetřovací
02.05 - Máte slovo
služba IV (14)
02.50 - Československý
23:30 Muž z minulosti
filmový týdeník
01:10 Novashopping
03.05 - André a jeho životy
01:30 Bujné fantazie (7)
04.05 - Jazz club
02:00 Áčko

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Na dvoře vévodském
10.15 - Zločin na poště
11.00 - Jean-Michel Cousteau:
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - McLeodovy dcery I
14.35 - Doktorka Quinnová IV
15.25 - Simpsonovi XX (5/21)
15.50 - Věříš si?
16.15 - Záhady Toma Wizarda
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Tajemství vody:
S pečetí sopek
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Vyprávěj (7)
21.00 - Na cestě po Viti Levu
21.30 - Reportéři ČT
22.15 - Tajné akce StB (30/40)
22.30 - Splašený vlak
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.25 - Politické spektrum
00.50 - Sex ve městě VI (2/20)
01.20 - McLeodovy
dcery I (15/22)
02.05 - Evropský manuál
02.25 - Události v regionech
02.50 - Události v regionech
Brno
03.15 - Události v regionech
Ostrava
03.40 - Regiony ČT24
04.05 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

Støeda

05:59
Snídaně
s Novou
08:35 Směr jih (45)
09:30 Manžel mé
nejlepší přítelkyně
11:20 Tescoma s chutí
11:40 Můj přítel Monk II (7)
12:40 Ženatý se závazky
13:10 Walker, Texas Ranger
14:10 Odložené případy II
15:05 Superman III (11)
16:05 Zákon
a pořádek:
Zločinné úmysly III
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka Miami
18:30 Ulice (1455, 1456)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 ČR - Severní Irsko
22:35 Pár správných chlapů
01:10 Kriminálka Las Vegas
02:00 Novashopping
02:20 112
02:45 Hejbni kostrou
04:05 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Grandsupertingltangl
09.30 - Televarieté
10.30 - Pražský písničkář (2/5)
11.20 - Hraje, tančí
a zpívá Hradišťan
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.15 - Doktorka Quinnová IV
15.00 - Byl jednou jeden
objevitel (13/26)
15.25 - Game Page
15.50 - Nová dobrodružství
Černého Bleska
16.15 - Výměna
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Tajemství vody
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
- Jiřina Šejbalová
21.55 - Na stopě
22.20 - Losování Sportky
a Šance
05.00 - Objektiv
22.25 - Řím (6/12)
05.30 - Správy STV 23.20 - Losování Šťastných
05.59 - Dobré ráno
deset a Šance milion
08.30 - Panorama
23.30 - Quartétto
01.00 - McLeodovy dcery I
09.10 - Kosmopolis
01.45 - Události v regionech
09.40 - Mýty a fakta historie
02.10 - Události v regionech
10.40 - 168 hodin
Brno
11.05 - Mezi námi zvířaty
02.35 - Události v regionech
11.40 - AZ-kvíz
Ostrava
12.05 - Kluci v akci
03.00 - Sabotáž
12.30 - Černé ovce
03.30 - Tajné akce StB (30/40)
12.45 - Hřiště 7
03.45 - Regiony ČT24
15.00 - Fokus ČT24
04.10 - Kultura v regionech
04.35 - Kniha mého srdce
15.25 - Vltava
- TOP 12
v obrazech (37/86)

06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (11)
07:00- Teleshopping
07:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:20- Deník zasloužilé matky
07:45- Chůva k pohledání II (22)
08:15- M*A*S*H (229)
08:45- Knight Rider II (17)
09:45- Policie - New York XI (5)
10:35- To je vražda, napsala XI
11:35- Drzá Jordan VI (15)
12:35- Deník zasloužilé matky
13:05- Sabrina
13:35- Čarodějky VI (22)
14:35- Chirurgové IV (15)
15:35- Julie Lescautová III (5)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (11)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II (23)
20:00- Velmi křehké vztahy IV
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Na doživotí I (5)
23:30- Spravedlnost (5)
00:30- Wolffův revír II (26)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Sinan Toprak I (4)
04:55- Svět 2009

13. 10. 2009

15.45 - Svět zázraků:
Riskantní natáčení (1/12)
16.10 - Uccello Bitva u San Romana
17.00 - Služby v našich
05:00
službách plus
Novashopping
05:59 Snídaně s Novou
17.20 - Skoro jasno (7/13)
08:35 Směr jih (44)
17.35 - Praha, město věží
09:30 Hotel snů: Jižní Afrika
17.55 - Divnopis
11:20 Tescoma s chutí
18.00 - Televizní klub
11:40 Můj přítel Monk II (6)
neslyšících
12:40 Ženatý se závazky (208) 18.30 - Babylon
13:10 Walker, Texas Ranger IV
18.55 - Zprávy v českém
14:10 Odložené případy II (9)
znakovém jazyce
15:05 Superman III (10)
19.05
Angličtina
- Extra (18/30)
16:05 Zákon a pořádek
19.30 - Medúza
17:00 Odpolední Televizní
20.00 - Starci na chmelu
noviny
21.35 - Rozhoupaný
Sportovní noviny
svět Rudolfa
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka Miami (13) 22.00 - Báječná léta bez opony
18:30 Ulice (1453, 1454)
22.15 - U nás v Evropě
19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
23.10 - Musicblok
Počasí
23.40 - Dvojhlas
20:00 Ordinace v růžové
00.05 - Harry a Tonto
zahradě 2 (137)
01.55 - Retro
21:25 Kriminálka Miami VI
02.25 - Století létání
22:20 112
03.15 - Proměny českého
22:55 Nezvratný osud
venkova (2/4)
00:45 Kriminálka Las Vegas
03.35 - Sváteční slovo
01:30 Novashopping
03.40 - Cesty víry
01:50 Rady ptáka Loskutáka
04.00 - Křesťanský magazín
02:35 Občanské judo
04.15 - Po hladině: Zrak
03:00 Hejbni kostrou
04.30 - Psytrance 04:05 DO-RE-MI
extáze bez extáze?
05:00 Novashopping

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Ktosi je za dverami
10.30 - Fidlovačka aneb
Žádný hněv a žádná
rvačka
11.40 - Chvíle pro písničku
11.55 - Chcete je?
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.15 - Doktorka Quinnová IV
15.05 - Tip a Tap (13,14/26)
15.20 - Opera nás baví (6/10)
15.45 - Věda je zábava III
16.10 - Pomáhejme si
16.25 - Zpívánky
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Tajemství vody:
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Letečtí stíhači v boji II.
20.50 - Všechnopárty
21.40 - Krotitelé dluhů (19/28)
22.05 - Pravěk útočí (6/13)
22.55 - Sólo pro... Terne čhave
23.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.40 - Vltava v obrazech
00.00 - McLeodovy dcery I
00.45 - Chcete mě?
01.00 - Poklady světa
01.15 - Rajské zahrady (2/13)
01.35 - Mezi námi zvířaty
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý
Ètvrtek

05.00 - Pod
pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - V Brooklynu
11.05 - Co neodnesl čas (3/9)
11.45 - Případ paní Luneové
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.15 - Doktorka Quinnová IV
15.00 - Zašlapané projekty
15.20 - Byl jednou jeden
objevitel (14/26)
15.45 - Medúza
16.15 - Šikulové
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Tajemství vody:
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Slečna Marplová:
Cukání v palci
21.40 - Máte slovo
22.30 - POKR
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05.00 - Auto Moto 23.05 - Vražedná noc (2/2)
00.35 - McLeodovy dcery I
Revue
01.20 - Řím (6/12)
05.30 - Správy
02.15 - Pětka v Pomeranči
STV
02.40 - Hledání ztraceného
05.59 - Dobré ráno
času
08.30 - Panorama
03.00 - Události v regionech
09.10 - Babylon
03.25 - Události v regionech
09.35 - Kudykam
Brno
10.00 - Uccello - Bitva
03.50 - Události v regionech
u San Romana
Ostrava
10.55 - Nebezpečné
04.15 - Regiony ČT24
natáčení (1/12)
04.40 - Znáte je dobře?
11.15 - Postřehy odjinud
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.45 - Reportéři ČT
13.30 - Věříš si?
13.55 - Záhady Toma Wizarda
14.10 - Věda je
05:59
zábava III (22/26)
Snídaně
14.35 - Pomáhejme si
s Novou
14.50 - Návštěva v ZOO
08:35 Směr jih (46)
15.00 - Chcete mě?
09:30 Byl jednou jeden zločin
15.15 - Přežít! (5/10)
11:20 Tescoma s chutí
16.10 - Deset století
11:45 Můj přítel Monk II (8)
architektury
12:40 Ženatý se závazky
16.25 - Kam s nimi II
13:10 Walker, Texas Ranger
16.40 - Ondřejova
filmová škola
14:10 Odložené případy II
16.55 - Znáte je dobře?
15:05 Superman III (12)
17.10 - Diagnóza
16:05 Zákon a pořádek:
17.25 - PORT
Zločinné úmysly III
17.55 - Přidej se
17:00 Odpolední Televizní
18.10 - Nedej se
noviny
18.30 - Hledám práci
Sportovní noviny
18.55 - Zprávy v českém
Odpolední Počasí
znakovém jazyce
17:35 Kriminálka Miami (15
19.05 - Redaktion D (9/13)
19.20 - The Lost Secret (9/11) 18:30 Ulice (1457, 1458)
19:30 Televizní noviny
19.30 - Pětka v Pomeranči
Sportovní noviny
20.00 - Ta naše povaha česká
20.30 - Berlínský zázrak
Počasí
22.15 - Krásy evropského
20:00 Ordinace v růžové
pobřeží:
zahradě 2 (138)
Anglická Riviéra
21:30 Kriminálka
22.30 - Události, komentáře
Las Vegas VIII (8)
23.10 - Dokumentární klub:
22:20 Mr.GS
Bitva proti
22:50 Čas pomsty
proudu
00:50 Kriminálka Las Vegas
00.05 - Transamerika
01:35 Novashopping
01.45 - Divadlo žije!
01:55 Paškál
02.10 - Q
02:50 Áčko
02.40 - Bez limitu
04:05 DO-RE-MI
03.20 - Starci na chmelu
04.45 - Setkávání
05:00 Novashopping

06:10Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (12)
07:00- Teleshopping
07:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:20- Deník zasloužilé matky
07:45- Chůva k pohledání II
08:15- M*A*S*H (230)
08:45- Knight Rider II (18)
09:45- Policie - New York XI
10:40- To je vražda, napsala XI
11:40- Drzá Jordan VI (16)
12:40- Deník zasloužilé matky
13:05- Sabrina
13:40- Čarodějky VI (23)
14:40- Chirurgové IV (16)
15:40- Julie Lescautová III (6)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (12)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Přešlapy (4)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Sběratelé kostí III (6)
23:25- Žralok II (7)
00:25- Wolffův revír III (1)
02:10- Volejte Věštce
03:55- Výklad snů
04:50- Sinan Toprak I (5)

14. 10. 2009

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Party.
09.35 - Úsměvy Aleny
Kreuzmannové
10.10 - Kohúti
10.15 - Příště u Vás
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.15 - Doktorka Quinnová
15.00 - Benjamin Kvítko
15.30 - Let 29 (18/30)
15.55 - Ovečka Shaun (16/40)
16.00 - Daleká cesta
za domovem
16.25 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Přes nový práh
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Případ pro
ombudsmana (7/16)
18.40 - Tajemství vody
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 - Dobrodružství
kriminalistiky (20/26)
20.55 - 13. komnata
Tomáše Zelenky
21.25 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě VI (3/20)
22.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.50 - Nebuďte policajta
05.00 - PORT
00.25 - Losování Euromiliony
05.30 - Správy
00.30 - McLeodovy dcery I
01.15 - Všechnopárty
STV
02.00 - Musicblok
05.59 - Dobré ráno
02.25 - Události v regionech
08.30 - Panorama
02.50 - Události v regionech
09.10 - Přidej se
Brno
09.25 - Nedej se
03.15 - Události v regionech
09.45 - Letečtí stíhači v boji II.
Ostrava
10.30 - Portrét krásné Dámy
03.40 - Regiony ČT24
11.35 - AZ-kvíz
04.05 - Primárius
12.00 - Kuchařská pohotovost 04.35 - Gorodok (7/20)
12.30 - Černé ovce
12.50 - Skoro jasno
13.05 - Dvaasedmdesát jmen
české historie (47/72)
13.25 - O myrtové panně
14.20 - Bludiště
14.50 - Výměna
05:59
15.10 - Toulavá kamera
Snídaně
15.40 - Království divočiny:
s Novou
16.10 - Prizma
08:35 Směr jih (47)
16.30 - Rodinné stříbro
09:30 McBride
16.55 - Dunaj - hledání
11:15 Tescoma s chutí
čisté vody
11:45 Můj přítel Monk II (9)
17.55 - Dukla - krev a mýtus
12:40 Ženatý se závazky
18.55 - Zprávy v českém
13:10 Walker, Texas
znakovém jazyce
Ranger IV (18)
19.05 - Game Page
14:10 Odložené
19.30 - To nejlepší z klasiky
případy II (12)
19.50 - J. Stanley: Voluntery II. 15:05 Superman III (13)
20.00 - Oni, my a Skitskoj
16:05 Zákon a pořádek:
20.55 - Historie.cs
Zločinné úmysly III
17:00 Odpolední Televizní
21.50 - Zašlapané projekty
noviny
22.10 - Vzkaz Evy Králíkové
Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
Odpolední Počasí
23.10 - Jedné noci
17:35 Kriminálka Miami
v jednom městě
18:30 Ulice (1459, 1460)
00.20 - Bitva proti proudu
19:30 Televizní noviny
01.20 - Univerzita padesátiletá
Sportovní noviny
01.40 - Cesta ke kampusu
Počasí
02.00 - 3 a 1/2 Masaryka
20:00 Princ a já
02.25 - Valery na 1/2 cesty 22:20 Hranice zlomu
02.45 - Sen o budování elit
00:45 Smrtící temnota
03.15 - Jazz klub
02:05 Novashopping
04.05 - Krotitelé dluhů (19/28) 02:25 Tabu
04.35 - Ondřejova
03:20 Áčko Stereo
04:25 DO-RE-MI
filmová škola
05:15 Novashopping
04.45 - Počesku
06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (13)
07:00- Teleshopping
07:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:20- Deník zasloužilé
matky VI (6)
07:45- Chůva k pohledání II
08:15- M*A*S*H (231)
08:45- Knight Rider II (19)
09:45- Policie - New York XI
10:40- To je vražda, napsala XI
11:40- Drzá Jordan VI (17)
12:40- Deník zasloužilé matky
13:05- Sabrina
13:40- Kauzy z Bostonu I (1)
14:40- Chirurgové IV (17)
15:40- Julie Lescautová III (7)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (13)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Velmi křehké vztahy
21:20- Jste to, co jíte
22:25- Zoufalé manželky V
23:30- Myšlenky zločince III
00:30- Wolffův revír III (2)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Sinan Toprak I (6)
04:50- Receptář prima nápadů

15. 10. 2009

05.00 - Kam
s nimi II
05.15 - Skoro jasno
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Na plovárně
10.05 - Neznámí hrdinové
10.35 - Rozhoupaný
11.05 - Pod pokličkou
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká
13.10 - Medúza
13.40 - Šikulové
14.00 - Nová dobrodružství
Černého Bleska
14.25 - Království hraček
15.00 - Sportovci světa
15.45 - Evropa dnes
16.10 - Alchymie bytí
16.35 - Rodina a já
16.55 - Michaelovy
experimenty
17.05 - Skoro jasno
17.20 - Dvaasedmdesát jmen
17.40 - Chcete mě?
17.55 - City Folk 2009
18.25 - Kosmopolis
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Magazín Ligy mistrů
19.35 - Simpsonovi XVIII
20.00 - Zázračná planeta
20.55 - Moje rodina IV (5/13)
21.25 - Sedm epoch rocku
22.15 - Tahače 2009
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Golfmagazín
23.35 - I BBC se utne
23.55 - Gorodok (7/20)
00.20 - Dvojhlas
00.40 - Hana Hegerová
01.40 - Hudební setkání
02.30 - Dobrodružství vědy
a techniky
02.55 - Hledám práci
03.20 - Kudykam
03.40 - Rodina a já
04.00 - Michaelovy
experimenty
04.05 - Sedm epoch rocku

06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (14)
07:00- Teleshopping
07:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:20- Deník zasloužilé
matky VI (7)
07:45- Chůva k pohledání II
08:15- M*A*S*H (232)
08:45- Knight Rider II (20)
09:45- Policie Hamburk I (1)
10:45- To je vražda, napsala
11:45- Policie - New York XI
12:40- Deník zasloužilé
matky VI (8)
13:10- Sabrina
13:40- Kauzy z Bostonu I (2)
14:40- Médium I (1)
15:45- Julie Lescautová III (8)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (14)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Hádej, kdo lže?
21:20- Životní zkouška
00:05- Francouzská spojka
02:05- Volejte Věštce
03:50- Sinan Toprak I (7)
04:40- Inspektor Balko (40)

16. 10. 2009
06:05- Párty
s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (13)
06:55- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III (14)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:30- Bejbybum I (9)
07:55- Fresh Prince IV (20)
08:25- Chůva k pohledání II
08:55- Autosalon
09:55- M*A*S*H (233)
10:25- M*A*S*H (234)
11:00- Zničující katastrofy
12:05- Columbo
14:00- Postel plná růží
15:50- Báječný den
18:00- Super drbna (5)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Firewall
22:25- Predátor 2
00:35- Bouře století
Stephena Kinga
02:10- Volejte Věštce
03:55- Dvojí nasazení (2)

17. 10. 2009

05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Služby v
našich službách
05.45 - Rodinné stříbro
06.05 - Diagnóza
06.20 - Krásy evropského
pobřeží
06.30 - Správy STV
07.00 - Počesku
07.10 - Praha, město věží
07.30 - Poutní místa
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Proměny českého
venkova (3/4)
10.10 - Ta naša kapela
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Oni, my a Skitskoj
12.00 - Thom Yorke,
Albert Hammond, Jr.,
Envelopes
12.50 - Pětka v Pomeranči
06:15
13.20 - Game Page
Spiderman (2)
13.45 - Sabotáž
06:40 Batman vítězí (13)
14.15 - Simpsonovi
07:05 Tom a Jerry (3)
XVIII (20/22)
07:35 Spongebob
14.40 - Dunaj - hledání
v kalhotách (33)
čisté vody
08:05 Superstar
15.40 - Kamera na cestách:
09:35 Kapitán Korda
Milionářská
11:20 Stahovák
bydlení (6/6)
12:00 Volejte Novu
16.40 - Pobřeží koster
12:30 Hotel Modrá hvězda 17.35 - Poutní místa
14:15 Nova Author Cup 09 17.55 - Kudykam
18.15 - O češtině
14:30 Odvážný Crusoe (7)
18.30 - Kultura.cz
15:25 Jak svět přichází
18.55 - Citerárium
o básníky
17:15 Polepšovna mazlíčků 19.35 - Ohlédnutí
20.00 - Raskolnikov:
17:55 Babicovy dobroty
jeho zločin a jeho trest
18:30 Koření
21.50 - Divadlo žije!
19:30 Televizní noviny
22.20 - Filmopolis
Sportovní noviny
23.15 - Událost sezony
Počasí
- sázka na kvalitu 2009
20:00 Česko Slovenská
00.10 - Noc s Andělem
SuperStar
01.40 - Dave Douglas
22:05 Hadi v letadle
& Keystone
00:05 Requiem pro panenku 02.35 - Sešli se...
01:50 Novashopping
03.35 - Kdo je kdo
02:10 Volejte Novu
04.05 - Ladí neladí
03:05 Hejbni kostrou
04.50 - Grotesky
05.05 - Folklorní magazín
04:10 DO-RE-MI
05.25 - Banánové rybičky
05:00 Novashopping

05.00 - Přes
nový práh
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Počesku
06.05 - Šikulové
06.25 - Let 29 (18/30)
06.45 - Medvěd 09 (7/7)
06.55 - Lužickosrbské bajky
07.00 - Příběhy telátka
Kopejtka (7/7)
07.10 - Sezame, pojď si hrát
07.35 - Garfield a přátelé
08.00 - Všechna rána světa
08.15 - Biblická pátrání (7/17)
08.30 - Král Matěj
09.50 - Ovečka Shaun
10.00 - Kuchařská
pohotovost
10.25 - Čekání na světlo
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Království divočiny
13.35 - Chcete je?
13.40 - Dobrá rada nad zlato
14.15 - Náš člověk
na Seychellách
14.35 - Evropský manuál
14.55 - Jalna (7/16)
15.40 - Znovunalezený život
17.10 - Taxík
17.45 - Pachuť smrti (1/6)
18.35 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Kniha mého srdce
- finále
21.20 - Kniha mého srdce
- vyhlášení
21.35 - Presumpce viny
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.25 - Ďábelská svůdkyně
01.10 - Malý zloděj, velký
zloděj
02.55 - 13. komnata Tomáše
Zelenky
03.20 - Pošta pro tebe
04.15 - Sólo pro

Sobota

06:00
Království
surikat II (13)
06:30 Moto GP Velká cena Austrálie
08:10 Policajt v Africe
10:20 Smrtelná lavina
12:10 To nevymyslíš
13:20 Rodina podle plánu
15:05 Belphegor
- Fantom Louvru
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:30 VC Brazílie
19:40 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Česko Slovenská
SuperStar
22:10 Střepiny
22:40 Poslední výsadek
00:35 VC Brazílie
00:50 Báječní lidé (15)
01:35 Novashopping
01:55 Střepiny
02:20 Polepšovna mazlíčků
02:50 Babicovy dobroty

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.25 - Pohádky z květináče
06.35 - Kodýtkova detektivní
kancelář (3/13)
06.40 - Kuňky z žabí tůňky
06.50 - Ferda (25/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
10.55 - Film o filmu Muži v říji
11.10 - Náhrdelník (1/12)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Zakletý vrch
14.10 - Léto
15.30 - Člověčiny
16.00 - Retro
16.30 - Rajské zahrady (3/13)
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo
lutherského faráře
Jaroslava Kratky
17.15 - Horákovi (7/26)
18.10 - Škola pro život (3/13)
18.35 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Les mrtvých
21.30 - 168 hodin
22.00 - Losování Sportky
a Šance
22.05 - Sherlock Holmes
23.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.55 - Mrtví jako já II (6/15)
00.40 - Svět umění:
Kafka podle
Rybczynského (6/7)
01.35 - Uvolněte se, prosím
02.20 - Na cestě po Viti Levu
02.45 - Keltský šperk
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.55 - Nedělní ráno
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Vzkaz Evy Králíkové
09.00 - Filmopolis
09.55 - Knižní svět
10.15 - Film 2009
10.45 - Po hladině: Sluch
11.05 - Chcete je?
11.10 - Mýty a fakta historie
12.00 - Šípková Růženka
14.00 - Terra musica
14.45 - Film o filmu Protektor
15.00 - Svět umění
16.00 - Svatováclavská jízda
16.15 - Vykradač hrobů
17.35 - Cesty víry
18.00 - Křesťanský magazín
18.15 - Poklady světa
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina IV (5/13)
19.30 - Simpsonovi XX (6/21)
20.00 - Poslové z Čech
20.55 - Jedna bulharská
diagnóza
21.55 - Na plovárně
s Usainem Boltem
22.25 - Tančírna
00.15 - Amy Winehouse:
Live in London
01.10 - Kniha mého srdce finále
02.20 - Kniha mého srdce vyhlášení
02.30 - Čétéčko
02.50 - Ohlédnutí
03.05 - Kamera na cestách:
Milionářská
bydlení (6/6)
04.00 - Rajské zahrady (3/13)
04.20 - Krásný ztráty
04.45 - Čtení na dobrou noc

06:05- Párty
s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (14)
06:55- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka III
07:20- Bejbybum I (10)
07:45- Chůva k pohledání III
08:15- Hitlerovi muži II (6)
09:20- Svět 2009
09:55- M*A*S*H (235)
10:25- M*A*S*H (236)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:55- Komisař Rex VIII (4)
14:05- Dva týdny štěstí
15:55- Vraždy v Midsomeru
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Vraždy v Oxfordu (7)
22:15- Zakázané ovoce
00:40- Zlá hodina
02:40- Volejte Věštce
04:20- Inspektor Balko (41)
05:05- Partie

04:05 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

18. 10. 2009

TV program
12. října 2009
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12. října 2009
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Pohádka o hodinách se šťastným koncem Gymnázium Jiřího Wolkera
V pondělí 5. října pokřtily děti
své první hodiny s hlásičem a
usmívajícím se odpadkovým
košem u dětského hřiště na
Neumannově
náměstí
v
Prostějově. Historicky první
hodiny určené výhradně pro
dětská hřiště budou odměřovat
čas her, hlásič přivolá strážníka
nebo zdravotníka v případě potřeby, rozesmátý koš pohltí
všechny odpadky.
Křest proběhl, jak jinak, gejzírem
dětských bublinek, a děti s rodiči
pak prožily báječné zábavné odpoledne plné her a soutěží s klaunem a skotačivou muzikou. Dá se
říct idylka, ale předcházely jí
dvouleté peripetie s prosazením
jedinečného nápadu.
„Trvalo mi víc než dva roky, než
jsem dotáhla do konce svou myšlenku umístit k dětskému hřišti
hodiny s možností rychlého a jed-

noduchého přivolání první pomoci. Děti většinou nenosí na hřiště
ani hodinky, ani mobil, aby je nerozbily nebo neztratily. Pak je problém přijít domů v čase, který rodiče vyměřili. Dobře to znám z
vlastní zkušenosti, často jsem se
zlobila na dceru, když přišla domů
později. Přece jsem nemohla
osmiletému dítěti říct, ať se zeptá
na čas někoho dospělého, když
jsem jí nabádala k tomu, aby nemluvila s cizími lidmi,„ vysvětlila
autorka nápadu a duše celého projektu Jana Kostelníková.
Založila občanské sdružení
Příjdu včas, získala krajskou dotaci z projektu Zdravé město a její aktivitu podpořila i řada sponzorů. Přesto musela sáhnout hluboko do vlastní kapsy, aby mohly
první hodiny konečně odměřovat
čas u dětského hřiště. S buldočí
vytrvalostí obcházela úřady a in-

oslavilo v divadle 110 let

Sobotní večer patřil vprostějovském Městském divadle
oslavám 110 let Gymnázia
Jiřího Wolkera. Program připravili členové studentského
divadla Point spolu s dalšími
účinkujícími.
Slavnostní atmosféru podtrhly
dva křty - hudebního alba pě-

Premiéry uvedení hodin do provozu se zúčastnil i
generál Blaško. Děti okouzlil klaun Dan Tabara, který kouzlil
s nafukovacími balonky.

Odpoledne s hodinami plné her, zábavy a soutěží - malé i větší děti
si ho užívaly.

stituce a se stejnou vytrvalostí narážela na negativní postoj úředníků prostějovské radnice i zastupitelů. Prý se jim hodiny nelíbí,
nepřijali je ani jako dar.
Paradoxem je, že ve všech dalších
víc než deseti městech, kde Jana
Kostelníková oslovila starosty, by
po zajímavém patentu okamžitě
sáhli.
„Jsem patriot. Řekla jsem si, že
první hodiny budou stát v
Prostějově. A to jsem dodržela,„
tvrdí neústupná autorka.
Nakonec získala od prostějovské
radnice alespoň bezplatný pronájem na jeden metr čtvereční pozemku u dětského hřiště, firma
Strabag jí sponzorsky stojan na
hodiny zabudovala a zabudovala
kabel elektrického proudu, aby
mohl hanácký kohoutek na korouhvičce hodin ohlásit svým
kokrháním poledne a večerní kle-

kání v 18 hodin. Hlásič městské
policie a záchranné služby funguje jako mobilní telefon.
„Připadala jsem si jako v pohádce,
naštěstí měla, jak to ve většině pohádek bývá, šťastný konec. Nejvíc
mě těší podpora generála Hynka
Blaška, který se také osobně
zúčastnil slavnostního křtu prvních hodin, i první dámy Livie
Klausové. Paní prezidentová mi
poradila, které instituce mám
oslovit a jak postupovat,„ oceňuje
Jana Kostelníková. Morální podporu však cítila především od prostějovských dětí, které jí pomáhaly při prosazování projektu.
Hodiny u hřiště na Neumannově
náměstí stojí. Jak říká jejich duchovní máma, teď se budou vychytávat mouchy. Zkušební provoz ukáže, zda její myšlenka a boj
za její uskutečnění byly správné.
-jp-

Obecní knihovna v Protivanově získala cenu Knihovna roku 2009
Obecní knihovně v Protivanově
byla minulý týden ve čtvrtek
udělena cena Knihovna roku
2009. Celý ceremoniál se odehrál v Praze v Klementinu,
národní knihovně.
Nominovaných bylo čtrnáct knihoven, z každého kraje jedna.
Porota skládající se ze čtyř členů
po dobu čtrnácti dnů získávala informace o kvalitě knihoven, aby
mohla určit vítěze. „Pro tak malou
knihovnu jako je v Protivanově už
samotná nominace byla velkým
úspěchem. Pro ředitelku Annu
Dokoupilovou je to velká pocta,
jelikož pod jejím vedením tato
knihovna dosáhla velkého
rozkvětu. Samozřejmě Městská
knihovna v Prostějově podporuje
protivanovskou knihovnu všemi
možnými prostředky. Jezdí tam
pracovníci Jitka Lošťáková,
Tomáš Štefek a Eva Krejčová, kteří pomáhají s různými akcemi nebo jinými maličkostmi,„ říká Aleš
Procházka, ředitel Městské knihovny v Prostějově.

Hlavní cenou byla finanční odměna sedmdesát tisíc korun a diplom.
Knihovna, výhodně umístěná v
nové bezbariérové budově ve středu obce, je jejím přirozeným kulturním, informačním a komunitním centrem. Svědčí o tom mimo
jiné mimořádný počet registrovaných čtenářů, což činí přes dvacet
pět procent obyvatel. Zcela ojedinělá je provozní doba knihovny,
která vysoce přesahuje běžný
standard mnohem větších obcí a
měst. Knihovna umožňuje přístřeší i pro dojíždějící žáky, obyvatelé
blízkých obcí a turisty. Připravuje
obecní zpravodaj, pořádá ročně
desítky akcí pro děti i dospělé, často zaměřených na lokální historii,
tradice i na uchování specifického
místního nářečí. Zanedbatelné nejsou ani vzdělávací aktivity. Pro
knihovnu je charakteristická široká spolupráce s organizacemi a
spolky v obci i okolí a také podpora obce. Protivanov čítá přes tisíc
obyvatel, z čehož je dvěstě šedesát
dva registrovaných čtenářů, kteří Obecní knihovna v Protivanově získala cenu Knihovna roku 2009

veckého sboru Lery´s Cherries a
knihy PROSTĚ JO. V TOMHLE
MĚSTĚ ŽIJEM, jež vznikla z
prací studentů školy.
Večerem provázeli “profesoři”
Genius (v podání Miroslava
Ondry a Loci (Aleš Procházka),
kterým sekundoval Jiří Wolker
(hrál ho Robert Kozmík). Na pó-

dium si profesoři zvali další
slavné postavy z řad absolventů
gymnázia.
Slavnostní program byl zakončen studentskou hymnou
Gaudeamus Igitur, kterou zapělo celé divadlo. Poté pokračovala společenská zábava v Národním domě.
-bp-

Defilé nejznámějších absolventů. Jiří Wolker (druhý zprava) přiváděl profesorům se jmény Genius a Loci nejznámější postavy z řad absolventů gymnázia. A tak se na pódiu objevil Otto Wichterle,
Zeno Dostál, Gabriela Wilhelmová, Ladislav Županič, či Roman Štolpa. Na snímku právě přichází generál Karel
Husárek.

Když jsem byl takhle malý... Večer byl také ve znamení vzpomínek na studentská léta. Hejtman
Olomouckého kraje Martin Tesařík (s mikrofonem) se starostou Prostějova Janem Tesařem (na snímku
vpravo) a ředitelem Gymnázia Jiřího Wolkera Michalem Šmucrem pak společně pokřtili nové album pěveckého
sboru školy Lery´s Cherries.

Přišel i topič Antonín. Herci z Pointu představili zhudebněnou Wolkerovu Baladu o očích topičových.

Představujeme prostějovské umělce a tvůrce

Něcomezi, i pamětníci si na ně podupují
Prostějovská kapela Něcomezi
vznikla v roce 2004 a jejímy členy
jsou saxofonista Vladimír Frgal,
bubeník Štěpán Pluskal, kytarista Radim Korhon, baskytarista a
zpěvák Jiří Krejčíř a na pouzoun
hraje Michal Dunajský. V této
sestavě kapela hraje necelé tři roky a je typická prolínáním různých stylů od ska, rocku, hip hopu nebo reggae.
„Z počátku byla hudba trošku tvrdšího rázu. Nyní se zaměřujeme
na využití dechové sekce a tu bychom rádi rozšířili o trumpetu, ale
nedaří se nám nikoho najít.
Snažíme se skládat hudbu melodickou, takovou, aby si na ni mohli fanoušci na parketu zatančit, zařádit, uvolnit se a odreagovat ,„
říká Vladimír Frgal. Název skupiny je odvozen od hraného repertoáru, čili od každého něco. Kapela
většinou koncertuje mimo území
Prostějova a objíždí všechny kouty České republiky.
Mezi členy funguje naprostá de-

mokracie a řídí se heslem „Víc
hlav, víc ví„. Největším koncertním úspěchem skupiny Něcomezi
bylo hraní před vystoupením
Miroslava Donutila. „V publiku
jsme oslovili četné zástupy všech
generací, hlavně ty s věkovým
průměrem nad šedesát let. Bylo

velice potěšující, jak si babičky a
dědečci podupovali do rytmu,„
vypovídá Vladimír.
Jako v každé skupině za dobu existence přijde moment, kdy by se
na to všichni nejraději vykašlali.
„U nás je to vždy, když se domlouváme na další zkoušku, jeli-

Zleva členové skupiny Něcomezi Vladimír Frgal, Michal Dunajský, Jiří Krejčíř a Štěpán Pluskal.

kož máme všichni zaměstnání a
někteří s nepravidelnou pracovní
dobou, takže to bývá trošku problém,„ dodává se smíchem
Vladimír. I přesto, že členové skupiny mají spoustu koníčků, snaží
se, aby kapela byla vždy na prvním místě. „Naší největší odměnou je počet stažených alb z našich
webových stránek a naplněný parket na koncertě je pro nás balzámem na duši, který nám dodává
neskutečnou energii,„ objasňuje
Vladimír.
Kapela má na svém kontě tři hudební alba. První demo s názvem
Vlastní silou, druhé Narodil jsem
se včera ráno a poslední Něcomezi
vyšlo letos na jaře. Teď kluci pracují na novém albu, kde mají hotových už pět písniček. Skupinu
Něcomezi si můžete poslechnout
už 14. října v Brně nebo následně
v Horním Újezdu u Litomyšle.
Všechny koncerty můžete sledovat na jejich webových stránkách
necomezi.com.
-vevi-

Kmotři knihy. Křtu publikace studentů s názvem Prostě jo. V tomhle městě žijem se ujali Jiří Vybíral
(s mikrofonem) a Miroslav Černošek (na snímku vpravo)

Gaudeamus igitur, juvenes dum sunus... Studentskou hymnu si pod taktovkou Ladislava Čecha
nakonec zazpívali všichni, i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák (v bílém saku)

Kultura & zábava

12. října 2009

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV.
Pá + so DISCO 80“ – 90“.
Vstup free.
Otevřeno + udírna po – ne od
16.00 hod. www.clubzatisi.cz
NÁRODNÍ DŮM Prostějov
MĚSTSKÉ DIVADLO v Prostějově. Kurátor výstavy: Miroslav ŠVANCARA - JINDŘICH ŠTREIT - VÝBĚR Z
VÝSTAV. Reprodukce fotografií 1990 - 2008. Promenoár Městského divadla v Prostějově do
28.10. 2009.
V Galerii S na SOU obchodním, E.Husserla 1, máte možnost zhlédnout až do konce října výstavu EXLIBRIS.
Každou sobotu v Country baru
na Fanderlíkově ul. hraje k tanci a poslechu country skupina
Hloučeláci. Začátek vždy od
20.30 hod. Srdečně zveme k
příjemnému posezení a pobavení.
Ke 100. výročí založení železniční dráhy Morkovice-Nezamyslice bude v Morkovicích pořádána výstava v termínu 21. - 29.
11. 2009 v prostorách budovy
bývalého kláštera.
Prosím občany, kteří mohou zapůjčit různé předměty a fotografie týkající se tohoto tématu.
Případně prosím sdělit kontakty
na osoby, na které je možné se obrátit. Děkuji za vstřícnost a pomoc. Leona Foltýnová, tel. 573
502 817, e.mail: foltynova@morkovice-slizany.cz
DNY PRO IZRAEL V PRO-

STĚJOVĚ. Sobota 24. října
2009 v 15.00 Kulturní klub DUHA – O židovství a jeho náboženství. Neděle 25. října 2009 v
15.00 hod. Přednáškový sál
Národního domu – Izrael po válce v Gaze a po volbách.
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.
Společenský dům Prostějov,
s.r.o. Komenského 6, uvádí
koncert PAVLA DOBEŠE
a TOMÁŠE KOTRBY
- čtvrtek 15.10. 2009 v 19.00
Předprodej:
582 333 003,
produkce.sdpv@centrum.cz,
www.sdpv.cz
V souvislosti s plánovanou listopadovou výstavou fotografií bychom ještě jednou chtěli požádat
o zapůjčení dokumentů, článků
a fotografií k dějinám Vrahovic.
Zapůjčené materiály vrátíme.
Děkujeme. Spolek za staré Vrahovice. E-mail: szsv@seznam.
cz Tel: 602 286 046.
Program MC Cipísek
Kurz předporodní přípravy a těhotenské cvičení úterý 15.00 16.00 a 16.00 - 17.00 MC Dvořákova od 20.10. Informace a
přihlášky v MC. Kurz Baby ma-

KUPÓN č. 41
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

sáží úterý 20.10. a 27.10. 13.00 15.00 MC Dvořákova. Kurz pro
maminky s miminky a těhotné
maminky. Na kurz je potřeba
přihlásit se předem. Mimi-klub volná herna pro maminky s miminky do 1 roku každá středa
13.00 - 15.00 MC Dvořákova.
Kreativní večer pro rodiče - podzimní tvoření středa 21.10. od
18.00 MC Dvořákova. Na akci
je potřeba přihlásit se předem.
www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum. cz
Drakiáda v Křenůvkách v sobotu 17.10.2009 na sportovním
hřišti. Táborák. Každé dítě dostane špekáček zdarma.
DUŠIČKOVÉ PRÁZDNINY
- pro ty, co jsou IN a nebojí se
akčních podmínek. TERMÍN:
od 28. - 30. října 2009 ve Vrbně
pod Pradědem. PROGRAM:
zážitkové aktivity v okolí nezapomenutené chaty s dobytím
Pradědu. Informace a přihlášky
nejpozději do 20.10.09 na: Mgr.
Zdenka Ševčíková, zsevcikova@sportcentrumddm.cz, tel.
775 910 275.
Srdečně Vás zveme na seminář Umění zvládat stres
13. října – 15. prosince 2009
vždy v úterý v 18:30. Společenský dům (KaS centrum), Komenského 6, Prostějov.
Přednáší ThB. Daniel Dobeš.
Pořádá OS Život a zdraví ve spolupráci se sborem Církve adventistů s.d. v Prostějově. Přednášená témata: 13.10. – Stres jako
součást života, 20.10. – Návrat
do normálních kolejí?, 27.10. –
Umění komunikace, 3.11. – Pracovní stres, 10.11. – Když ti život hází klacky pod nohy, 24.11.
– Největší potřeby a otázky,
1.12. – Milovat a být milován,

8.12. – Vědomí vlastní hodnoty,
15.12. – Hledání smyslu života.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek, Lidická 86, Prostějov – areál staré
nemocnice LAZARIÁNSKÝ
SERVIS zabezpečuje pro tělesně postižené občany a seniory
zapůjčení pomůcek: polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, pevná a pojízdná WC křesla, pevná
a pojízdná chodítka, sedačky do
vany, francouzské hole. Půjčování zajištěno po telefonické
domluvě: pí. V. Zapletalová 776
054 299.
Kulturní dům Drahany – sobota 17. října 2009 ve 20.00 hod.
COUNTRY BÁL. Hraje kapela
PRAK. Připraveno bohaté občerstvení. Srdečně zvou hasiči.
Český svaz ochránců přírody
Ekocentrum IRIS:
beseda úterý 13. října od 17.30
do 18.30 hod. Čeká naše domácnosti snadnější třídění? –
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, PV.
Sobota 17. října od 9.00 do 12.00
hod. Den stromů – osvětová
akce nám. T.G.Masaryka, PV –
Smetanovy sady.
Aikido Prostějov pořádá do
konce měsíce října nábor nových členů. Kde: Sportcentrum
DDM Vápenice. Bližší info tel.:
728 605 129 nebo aikidoprostejov@seznam.cz
ŠKOLIČKA BRUSLENÍ
pro děti od tří let, s možností postupu do krasobruslařského oddílu. V sobotu 17.10.2009 od
14.45-15.45, v neděli 18. 10.
2009 od 12.30-13.30 hodin.
Více na
www.kraso-prostejov.wbs.cz
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Kino Metro 70
Pondělí 12. října:
17.30 Hodinu nevíš
20.00 Sin nombre
Mexické filmové drama
Úterý 13. října:
17.30 Hodinu nevíš
20.00 Sin nombre
Středa 14. října:
17.30 Hodinu nevíš
20.00 Sin nombre
Čtvrtek 15. října:
17.30 Muži v říji
Česká filmová komedie
20.00 Noc oživlých mrtvol
3D americký horor
Pátek 16. října:
17.30 Muži v říji
20.00 Muži v říji
22.15 Noc oživlých mrtvol
Sobota 17. října:
17.30 Muži v říji
20.00 Muži v říji
22.15 Noc oživlých mrtvol
Neděle 18. října:
17.30 Muži v říji
20.00 Nedodržený slib
Slovenské filmové drama
Kinoklub
DUHA
Kinoklub
DUHA
Pátek 16. října:
17.30 Bruno
Americká komedie
20.00 Bruno
Sobota 17. října:
17.30 Bruno
20.00 Bruno

Noční prohlídky v novém kabátě
Na dva následující víkendy připravila obecně prospěšná společnost Zámek Plumlov již tradiční
a divácky velmi oblíbené noční
prohlídky. Po úspěšných dubnových prohlídkách čeká na historie
chtivé zájemce několik novinek.
„Poprvé využijeme úplně celou
prohlídkovou trasu zámku, na
které budou k vidění výjevy z
plumlovských pověstí. Rolí her-

Správná odpověď z č. 39: Na snímku je ulice Olomoucká.. Vylosovaným výhercem se stává paní
Rozehnalová, Ohrozim 52. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své
odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 20. října 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v úterý 26. října 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV,
WOLKEROVA 37.

ců se tentokrát zmocnili plumlovští občané a zaměstnanci obecně
prospěšné společnosti. Průvodci i
herci budou mít na sobě nové
kostýmy. Usilovně zkoušíme, tak
doufám, že se vše podaří,„ nastínila Kateřina Jenešová. Jedním
ze zastavení a lákadel by mělo
být vystoupení skupiny historického šermu na zámecké baště
za svitu pochodní.
Noční prohlídky 16., 17. a 23. října začínají v 19.00 hodin. V sobotu 24. října se na zámku konají
Hubertské slavnosti spojené se
svatohubertskou mší, a proto se
brány do světa pověstí a noční
zámecké romantiky otevřou až
ve 20.00 hodin. Zájemci o letos
poslední noční prohlídky si můžou rezervovat vstupenky na telefonním čísle 603 773 023. -topALFA
ALFA - bývalý Kastrol
Pátek 16. října:
21.00 Oficiální otevření po letní
přestávce a 1. Československá diskotéka
Sobota 17. října:
21.00 Oficiální otevření po letní
přestávce a 1. Československá diskotéka

Kinokavárna
Kulturní DUHA
klub DUHA
Čtvrtek 15. října:
9.30 Akademie třetího věku
KDYŽ SE ŘEKNE:
HOMEOPATIE
Do 28. října:
Výstava SVATOPLUK BENEŠ
- obrazy, akvarely
Kino
Konice
Kino
Konice
Sobota 17. října:
18.00 Jánošík
Koprodukční historický
film
Městské
divadlodivadlo
Městské
Středa 14. října:
19.00 Ptákovina
Činoherní klub Praha
Pátek 16. října:
19.00 Mínus dva
Divadlo Bolka Polívky
Brno
Apollo
13
Apollo
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Pátek 16. října:
19.00 FAST FOOD
ORCHESTRA
Sobota 17. října:
21.00 CLICKINQ "SPECIAL"
Simetrix
Simetrix
Pátek 16. října:
DJ Aleš Drapač (Doctor)
Sobota 17. října:
DJ Iceman

Berani - 21.3.-20.4. Úvod týdne vás nezastihne zrovna v báječné
formě, zato na jeho konci si všechno plně vynahradíte. Pokud se
hodláte pustit do něčeho zásadního, počkejte si až na víkend.
Býci - 21.4.-21.5. Pokud si něco umanete, jen těžko se od toho dáte
odradit. Tento týden ale často půjdete hlavou proti zdi a výsledky nebudou vždy podle vašeho gusta. Nebylo by lepší vsadit na jistotu?
Blíženci - 22.5.-21.6. Ke svému okolí se chováte celkem kamarádsky a rádi si vyslechnete i názory jiných. Nyní ale zcela nepochopitelně se budete tvářit jako kakabusi a špatnou náladou nakazíte i
druhé.
Raci - 22.6.-22.7. Nenechte se odradit od svých původních plánů a
tvrdě jděte za svým cílem. Ten sice nemusí být vždy stoprocentně
naplněn, ale i dílčí úspěchy vás budou hřát jako milenka v posteli.
Lvi - 23.7.-23.8. Snažte se zaplatit veškeré dluhy, kterých jste si v
poslední době nadělali více než dost. Pokud to neuděláte, mohou nastat problémy jak v zaměstnání, tak především v rodině. A to nechcete.
Panny - 24.8.-23.9. Můžete se klidně opřít o nejbližšího člověka.
Ten je ochoten za vás nasadit i vlastní krk. V žádném případě ale nezneužívejte jeho ochoty, to by se vám hned v úvodu týdne vymstilo.
Váhy - 24.9.-23.10. Dávejte si pozor na dění okolo sebe a buďte v
maximálním střehu. Při vaší cestě k vrcholu mohou rozhodovat i
maličkost, takže nepodceňujte vůbec nic. O víkendu pak můžete slavit ve velkém.
Štíři - 24.10.-22.11. Náhodná známost zcela ovlivní váš dosavadní
život. Doposud jste nebyli ochotni do svého soukromí nikoho pustit, nyní ale rádi uděláte výjimku. A ta se vám stoprocentně vyplatí.
Střelci - 23.11.-21.12. Ač si z vás kolegové budou dělat srandu,
musíte si šplhnout u nadřízeného a tak se nebojte například vzít
hadru a umýt okna či šéfovi uvařit kafe. Pokud tedy nějaké vůbec
koupíte...
Kozorohové - 22.12.-20.1. Kvůli vám nebude hned několik lidí
spát. Pobláznili jste jim hlavy a tak je docela možné, že tento týden
budete bombardováni nabídkami k schůzkám a v některých případech i k sňatku.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Zajděte si do kina či divadla, hlavně v žádném
případě nezůstávejte pořád doma za pecí. Doma jste už totiž natolik
otravní, že místo rodinné pohody u vás vládnou hádky a špatná nálada.
Ryby - 20.2.-20.3. Máte jedinečnou šanci na to, jak zbohatnout.
Obdržíte nabídku k obchodní transakci. Ta se vám sice na první pohled nebude zdát zajímavá, ale opak je pravdou. Nezaváhejte!

12. října 2009

14

PV Veèerník,
Olomoucká 10,
796 01
Prostìjov
tel./fax:
582 333 433
email:
vecernik@pv.cz

Najdete nás na adrese: www.vecernikpv.cz

HANÁCKÝ SKŘIVAN 2009: soutěže ve zpěvu
mládeže, dětí i jejich rodičů budou v listopadu

Nové pěvecké talenty z celého regionu bude sledovat a vyhodnocovat odborná porota.
Foto www.zpevolomouc

Každoročně pořádá hudební
agentura „BOM MUSIC„ ve
spolupráci s Městem Prostějov a s podporou mediálního
partnera Radia Haná soutěže
ve zpěvu regionu Olomouc. V
letošním roce se opět uskuteční tři pěvecké soutěže.
Letošní už 11. ročník soutěže
HANÁCKÝ SKŘIVAN dětí od
4 do15 let včetně se uskuteční
dne 7. listopadu 2009, dále 6. ročník soutěže HANÁCKÝ
SKŘIVAN mládeže od 15 do 20
let včetně bude na pořadu dne
14. listopadu 2009 a ještě 5. ročník soutěže ZPÍVAJÍCÍ RODINA 2009, kde zpívají děti do 15
let se svými rodiči, proběhne dne
21. listopadu 2009.
"Pro nové zájemce je nutné sdělit, že zpívat může každý, kdo
splňuje podmínky věkové kategorie a řádně se přihlásí písemně

nebo přes e-mail u naší pořádající hudební agentury BOM
MUSIC na adrese Císařská 26,
798 07 Brodek u Prostějova.
Soutěžící může zpívat úplně sám
nebo v duu, triu a přitom se doprovázet na vlastní nástroj nebo
donést hudební podklady na
cédéčku, minidisku nebo MP 3,"
informuje Bohumil Moudrý, ředitel agentury BOM MUSIC.
Všechny soutěže se konají v
přednáškovém sále Národního
domu v Prostějova vždy v sobotu dopoledne, začátek je v 8.00
hodin ráno. Soutěží se účastní
děti a mládež z celého Olomouckého regionu, repertoár
není nijak omezen – populární,
lidové, rockové písně, samozřejmě s výjimkou písní s nevhodnými nebo neslušnými texty. Letos proběhne již 11. ročník
HANÁCKÉHO SKŘIVANA

ve zpěvu dětí do 15 let a nutno
říct, že mnoho účastníků, kteří
prošli touto soutěží, jste mohli
vidět i na celostátních soutěžích
a s výborným umístěním. "Každý účastník soutěže dostane
dárek, budeme se snažit pro vítěze získat od sponzorů nějaké
odměny, ale v dnešní složité
době to není jednoduché. Apelujeme na rodiny, které si umí spolu doma zazpívat, ať se poradí s
pořádající agenturou a v každém
případě se zúčastní soutěže
ZPÍVAJÍCÍ RODINA. Je tam
nádherná atmosféra a absolutní
pohoda," dodává Bohumil
Moudrý.
Kontakt na pořádající hudební
agenturu BOM MUSIC - e-mail
mobo@quick.cz a mobil 602
740 978. Pořadatelé přejí všem
účastníkům dobrý výběr písní a
co nejlepší umístění.
-red-

Knihovnický happening ve Vsetíně
V pátek 2. října hájili ve Vsetíně
barvy města „Knihanáci„ z Městské knihovny Prostějov.
Účastnili se Knihovnického
happeningu – setkání knihovníků z celé republiky. Sešlo se
jich okolo dvou set a postavili
šestnáct družstev, které soutěžily v různých disciplínách přímo
před diváky na náměstí před
Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín.
Šest členů družstva z prostějovské knihovny muselo běhat s
valaškami, hádat podivné

předměty, skládat básničky a
také shánět členy družstva z řad
místních Valachů. Tým (Martina Štafová, Marie Benediktová,
Jana Spáčilová, Ivana Hurdová,
Tomáš Štefek a Aleš Procházka) nejen obstál, ale také sklidil
bouřlivé ovace za zdravici, kterou „Knihanáci„ pronesli v hanáčtině a byla simultánně tlumočena do spisovné češtiny.
Věříme, že ve Vsetíně se bude
na družstvo prostějovských
knihovníků ještě dlouho vzpomínat. Aleš Procházka, ředitel
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SPORT Poslední posila je ze zámoří
Sportovní tipy týdne

VK Prostějov podepsal těsně před sezonou Američanku

S leskem stříbrné medaile z po- se jen tak ledajakou posilu, tato
sledních olympijských her při- hráčka má ve volejbalový kruchází těsně před startem zích zvuk. Na rok se v Prostěnového soutěžního ročníku tuzemské extraligy do celku prostějovského
obhájce
mistrovského titulu poslední
posila. I přes rychle se zlepšující
zdravotní stav Biksadské nechce prostějovský volejbalový
celek ponechat nic náhodě a do
týmu nastupuje hráčka s pořadovým číslem třináct. A nejedná
Poslední posilou prostějovských volejbalistek
před začátkem sezony
se stala Američanka Ogonna
Nnamaniová.

jově upsala Ogonna Nnamaniová.
„Jde o smečařku tmavé pleti narozenou 29. července 1983 a vysokou 185 centimetrů. Ještě 10. října
bude společně s celým americkým
nároďákem přijata u prezidenta
Baracka Obamy, hned poté se
vydá do Evropy.“ prozradil sportovní ředitel VK Peter Goga.
Nnamaniová nepřichází do prostějovského celku jako neznalá
evropského volejbalu, ba spíše
naopak, zdobí ji bohaté zkušenosti. Minulou sezonu odehrála
v drese soupeře jejího nového
týmu v turecké lize s týmem Galatasaray Istanbul. Před Tureckem působila v dalčích třech

evropských ligách, když postupně vystřídala italskou Piacenzu, švýcarský Curych a
španělskou Novaru. „Jde o velice

kvalitní a na svůj věk hodně ostřílenou hráčku, v Turecku byla
nejlepší smečařkou svého týmu“
ujistil Goga.

Kdo je Ogonna Nnamaniová
Narodila 29. července 1983 v městě Bloomington v americkém státě
Illinois nigerijským emigrantům. Má sourozence, kteří se rovněž
věnují sportu, sestru Njideku a bratry Nnaemekua a Ikechiho. Její
příjmení Nnamani znamená v igboském jazyce „ta, která rozumí
zemi". Díky prestižnímu ocenění Gatorade Nejlepší volejbalistka
mezi americkými maturanty jí nabídla stipendium většina věhlasných univerzit. Vybrala si nakonec univerzitu ve Stanfordu, s kterou
vyhrála v roce 2005 celoamerické univerzitní mistrovství NCAA a
pak navštívila prezidenta George Bushe. Letos coby stříbrná medailistka z Pekingu poznala i jeho následovníka prezidena Baracka.

Volejbalistky třetí na turnaji v Istres
V souboji o bronz přehrály Dráždany 3:0
Po několika utkáních s českými
soupeřkami se kompletní tým
prostějovských volejbalistek
zúčastnil o uplynulém víkendu,
stejně jako loni, velmi dobře obsazeného turnaje ve francouzském Istres. Hanacký tým se
vratil na stejné místo opět po
roce. Loni se stejného turnaje
prostějovské volejbalistky také
zúčastnily a zanechaly ve Francii dobrý dojem. V základní skupině porazily španělskou Murcii
a domácí tým, v semifinále nestačily na čínský Liaoning a v
souboji o 3. místo podruhé pora-

zili Istres. "Výsledky z minulého
roku nám pomohly k pozvání na
další ročník turnaje," potvrdil
zájem francouzských pořadatelů
sportovní manažer Prostějova
Peter Goga.
„Čekají nás téměř samí mistři
svých zemí, což dostatečně vypovídá o úrovni turnaje. Stane se pro
nás výbornou prověrkou před startem nového soutěžního ročníku a
ideální příležitostí k sehrávání
obměněného kolektivu, který poprvé nastoupí v kompletním složení,“ řekl trenér VK Miroslav
Čada před odjezdem na turnaj.

V tomto městečku odehrály svá
poslední utkání před vstupem do
soutěžních utkání na silně obsazeném mezinárodním turnaji,
kde se v pátek ve dvou utkáních
a v sobotu ve stejném počtu
střetly ve skupině s ostatními
účastníky. Třídenní boje znamenají pro Hanačky generálku na
novou sezonu startující prvním
extraligovým vystoupením ve
Frýdku-Místku již 15. října.
Jaké soupeřky prostějovská děvčata vyzkoušely na francouzkém turnaji před letošním
vstupem do extraligy? V pátek

9. října se Prostějovanky utkaly
s belgickým celkem z Kieldrechtu a ve večerním utkání s
německými Drážďany. První
víkendový den je prověřily
hráčky domácího výběru Istres a
jejich soupeř z minulého ročníku
Champions League chorvatská
Rijeka. Jak byl postaven systém
turnaje? Všech pět zúčastněných
týmů se utkaly systémem každý
s každým v základní skupině.
Podle výsledků a umístění se poslední tým s turnajem rozlouřil v
sobotu, ostatní celky z 1. až 4.
místa se utkala o 3., respektive

1. místo v konečném pořadí.
Celky ze 3. a 4. pozice se utkaly
o konečnou bronzovou příčku,
nejlepší dva týmy ze skupiny se
utkaly o vítězství v turnaji.
Vzhledem k počtu zápasů v
krátkém časovém úseku se
všechna utkání turnaje hrály na
dva vítězné sety.
(podrobně o výsledcích
čtěte na straně 24)

Kostelečtí kušisté obhájili ligový titul
V sobotu dopoledne se v Kostelci na Hané uskutečnil závod
ve střelbě z polní kuše nazvaný
Kostelecké mustang. Jednalo
se o šestý poslední závod 1. ligy
Českého svazu polních kuší.
Kostelečtí prokázali dobrou
mušku, pevné nervy a nerozházelo je ani deštivé počasí. Zaslouženě se tak mohli radovat z
vítězství na domácí půdě a z
obhajoby ligového titulu.
Nepříjemné deštivé počasí přivítalo v sobotu ráno družstva kušistů, která se sjela do Kostelce
na Hané k šestému závodu ve
střelbě z polní kuše. Jednalo se o
poslední prvoligový závod. Bohužel do jeho osudu nemilosrdně zasáhlo počasí. „Pršelo
celý závod, museli jsme ho
zkrátit, ale i přesto se výsledky
započítávají jako ligové kolo,„
prozradil na úvod Prostějovskému Večerníku Josef Neděl-

ník, předseda Savana klubu
Kostelec na Hané.
V prvoligových venkovních
závodech se střílí na terče ve
vzdálenosti 65 m, přičemž
průměr středu je pouhých 6 cm.
Po odstřílení třiceti šípů se terče
posunují do vzdálenosti 50 m a
na závěr se střílí ze vzdálenosti 35
m, to už je ale průměr středu jen
4 cm. Kostelečtí kušisté patří k
nejlepším v republice a prokázali
svůj um i na domácí půdě. V kategorii žen zvítězila Jaroslava Nedělníková, kategorii kadetů
ovládla Hana Nedělníková a v juniorech neměl konkurenci Jan
Nedělník, který z 300 možných
bodů nastřílel úctyhodných 263.
Kostelecký triumf a úspěch rodiny Nedělníkových doplnil v kategorii seniorů druhým místem
František Sedláček. Celkově tedy
kostelecký klub kuší Savana A ve
složení Nedělníková Jaroslava,

Nedělníková Hana, Nedělník Jan
a Nedělník Josef obhájil loňské li-

Kostelecké družstvo ve složení Hana Nedělníková, Jan Nedělník a Jaroslava
Nedělníková nenašlo v sobotním závodě konkurenci

U Jestřábů nastal čas změn
Řada příznivců si určitě představovala letošní sezonu prostějovských hokejistů v druhé hokejové
lize trochu jinak než jak se momentálně vyvíjí. Ptát se někoho
na to, zda počítal s tím, že Jestřábi
se po 7. kole soutěže budou krčit
na posledním místě tabulky s
pouhým jedním vítězstvím na
svém kontě, by byla asi zbytečnost. Pro řadu příznivců je to ve
srovnání s minulou sezonou o to
těžší, že většina soudných loni s
podobným startem po letních lapáliích počítala a všichni si hlavně
oddechli, když se sezona na prostějovském ledě nakonec rozbě-

hla. Podle předváděné hry pro
moc lidí nebylo překvapením po
odehraném 15. kole poslední
místo v tabulce se ziskem 4 bodů.
Letos by ale na nějaké komplikace nikdo nepomyslel. Tým začal
brzy s letní přípravou, přesunul se
na led a výsledky přípravných
zápasů nenechávaly nikoho na
pochybách, že předsezonní cíle
vedení klubu myslící na účast ve
finále nejsou nijak nereálné. Přišel však start ostré sezony a vše se
už od prvního zápasu začalo vyvíjet opačným směrem. První dvě
utkání proti silným protivníkům,
doma s Hodonínem a ve Vala-

šském Meziříčí jsme těsně prohrály, zlomit se vše mělo v utkání
s Opavou. Tu jsme sice přehrály
rozdílem střel na branku, ale v
produktivitě nám dal lekci náš
soupeř, když nám zarazil hřebíček do rakve 13 vteřin před
závěrečnou sirenu a donutil nás
tak čekat dále na první body v
soutěži. Po venkovní prohře v
Novém Jičíně jsme doma přivítali tým Frýdku-Místku s první
změnou v sestavě, kterou byl post
brankáře. Nepřesvědčivé výkony
Adama Vrby vedly trenéra Flašara k sehnání juniora Poruby Michala Gleicha. S celkem frýdeckomísteckých jsme v přípravě
odehráli dva jasně vyhrané zápasy. Vítězství bylo asi jediné, co
přihlížející diváky potěšilo, protože výsledek 4:2 a strachování se
o výsledek v posledních minutách zápasu byl pro mnohé zklamáním. Ještě po týdnu se v hledišti debatuje o tom, jak je možné
podle průběhu zápasu a naší jasné
převahy, že si severomoravský

celek neodvezl domů
desítku.
Následovalo hanácké
derby v Přerově, ve
kterém jsme sice nebyli
o moc horší tým jako domácí, ale
vyhrajte zápas v ledním hokeji s
jednou vstřelenou brankou. Minulou středu se na našem ledě objevil
postrach našeho celku z poslední
sezony, tým Valachů ze Vsetína.
Před tímto utkáním došlo k dohodě mezi předsedou klubu Zdeňkem Zabloudilem, trenérem Alešem Flašarem a trenérem staršího
dorostu Jaroslavem Beckem o posunutí posledně jmenovaného do
role hlavního trenéra "A" týmu.
Trenér Flašar ale v pozici trenéra
dále zůstal, bude též vypomáhat
Jaroslavu Beckovi při trénincích
staršího dorostu. V tomto případě
se ale nejednalo o žádný krok proti trenéru Flašarovi, ani o jeho vyhazov. Proti Vsetínu se tato změna
bohužel neuchytila a valašský celek si bohužel pro nás svoji úspěšnou serii rozšířil o další utkání.
Po takových výsledcích by se proMomentka zatím z jediného ví- čistil kádr mužstva i u týmu, který
tězného zápasu na domácím ledě s by před sezonou myslel pouze na
celkem Frýdku-Místku.
setrvání v soutěži. Jak avizoval po
foto: Z. Pěnička středečním utkání trenér Beck,

gové vítězství. Obrovský úspěch
A-týmu podtrhl celkově pátým

přišly první změny v
kádru. Tým opustil Lukáš Duba a Michal Šafařík. Tým naopak posílil
na střídavé starty dvacetiletý zadák Tomáš Trojan a jednadvacetiletý Adam Falter.
Jedním z důvodů současných neúspěchů se kouči Beckovi jeví nevysvětlitelné chyby klíčových
hráčů v okamžicích, kdy nejsou
pod tlakem od svého soupeře.
Stav, kdy Jestřábům v jednoduchých situacích selhávají klíčoví
hráči si zatím nedokázal vysvětli
ani druhý kouč Aleš Flašar.
Vzápětí ale dodává, že nelze
házet všechny hráče do jednoho
pytle. „Hráči jako Hlouch, Stejskal, Kučírek, Holuša, Doseděl,
Kavulič si sžhli až na dno a pro
úspěch v zápase udělali, co mohli, poznamenal Beck. Dodal však,
aby byl výčet hráčů brany jako
nekompletní, protože by nerad
zapomněl na některého jiného
hráče. „Samozřejmě nesmím zapomenout na golmana Gleicha,
který nám v dosavadních zápasech hodně pochytal a v zápase se
Vsetínem nás svými zákroky
držel dlouho nad vodou,“ dodal
kouč.

místem B-tým ve složení František Sedláček, Jiří Složil, Svatoslav Kuba a Martin Hámor.
„Na deštivé počasí jsou výsledky
docela slušné. Kdyby nebylo
špatné počasí, závod bychom odstříleli celý. Zdraví je ale přednější. V současné době patříme k
nejlepším týmům v České republice. Chtěl bych poděkovat
městu Kostelec na Hané a Krajskému úřadu Olomouckého kraje
za finanční podporu,„ dodal Josef
Nedělník.
Kušisté si neodpočinou ani v
zimě. Již 21. listopadu začíná halová sezóna ročníku 2009/2010 a
hned první závod hostí městská
sportovní hala v Kostelci na
Hané. Vrcholem halové sezóny
bude Mistrovství České republiky, které proběhne 21. března
2010. Na něm budou Kostelečtí
obhajovat hned několik titulů z
loňského roku.
-top-

BC DTJ Prostějov zvítězil
v boxerské interlize v polském Ribniku
a postoupil do semifinále
nejvyšší evropské soutěže boxu!
Podrobnosti se dočtete v příštím vydání Večerníku.

Číslo týdne

203
Takový počet bodů nastříleli ve dvou utkáních
tohoto týdne basketbaloví Orli svým soupeřům
Opavě a Poděbradům

Výrok týdne
„V čem hledat problém? Psychika nebo sebedůvěra?
To můžete říct u mladých hráčů, ale zkušený
prvoligista a matador si musí věřit
a nebo ať už ten hokej raději nehraje“,
Jaroslav Beck ke špatné koncovce hráčů jestřábů
v dosavadním průběhu 2. hokejové ligy

12. října 2009

EFEKT PLUS
spol. s.r.o.

Kapucínská 9,
Olomouc 772 00
nemovitosti@efekt-plus.cz
Tel. 585 242 171, mobil: 602 190 196
www.efekt-plus.cz

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992
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REAL
SPEKTRUM
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
Tel.: 582 334 010-1, 582 332 782
777 710 280-3, byty 777 710 282
e-mail: realspektrum@rspv.cz
Po - Pá 8 00 - 17 00 hod

realityarea@volny.cz

BYTY – pronájem
PROSTĚJOVSKO
OV
Byt
OV
OV
OV
Byt
OV

1+kk
1+kk
1+1
3+1
3+1
3+1
4+1

Hvězda, Prostějov
3 000,Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,Prostějov
5 000,Jihoslovanská, Prostějov
6 000,Brněnská, Prostějov
8 800,Wolkerova, Prostějov
9 000,Kotkova, Prostějov
10 000,-

Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:605 948 955
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904

BYTY – prodej
PROSTĚJOVSKO
OV
DB
OV
OV
DB
DB
DB
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV

2+1
2+1
2+1
1+kk
2+1
2+1
2+1
3+1
3+1
2+kk
2+kk
3+1
2+kk
2+kk
3+1
2+kk
3+1
3+1
3+1
3+kk
3+1

Dolní, Prostějov
1 000 000,- Tel.:731 704 904
Jana Zrzavého, Prostějov 1 040 000,- Tel.:732 231 126
Dolní, Prostějov
1 040 000,- Tel.:605 070 842
Krasická, Prostějov
1 150 000,- Tel.:732 231 126
Rumunská, Prostějov
1 150 000,- Tel.:731 704 904
B. Šmerala, Prostějov 1 150 000,- Tel.:731 704 904
Václava Špály, Prostějov 1 200 000,- Tel.:731 704 904
Tylova, Prostějov
1 440 000,- Tel.:605 070 842
Západní, Prostějov
1 480 000,- Tel.:731 704 904
Jezdecká, Prostějov
1 481 220,- Tel.:731 704 904
Jezdecká, Prostějov
1 547 670,- Tel.:731 704 904
Moravská, Prostějov
1 600 000,- Tel.:731 704 904
Jezdecká, Prostějov
1 615 680,- Tel.:731 704 904
Jezdecká, Prostějov
1 615 680,- Tel.:731 704 904
B. Šmerala, Prostějov 1 649 000,- Tel.:731 704 904
Jezdecká, Prostějov
1 700 250,- Tel.:731 704 904
Vojáčkovo nám., Prostějov 2 100 000,- Tel.:731 704 904
Vojáčkovo nám., Prostějov 2 190 000,- Tel.:732 231 126
sídl. E. Beneše, Prostějov 2 350 000,- Tel.:605 070 842
Jezdecká, Prostějov
2 353 410,- Tel.:731 704 904
Krasická, Prostějov
2 540 000,- Tel.:605 070 842

DOMY – pronájem,
prodej proSTĚJOVSKO
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

5+1 Nová, Němčice nad Hanou 15 000,5+kk Kováříkova, Prostějov
20 000,Konice
410 000,Výšovice
650 000,Zdětín na Moravě
699 000,2+1 Myslejovice
710 000,2+1 Lešany u Prostějova
740 000,2+1 Hamry
920 800,Raková u Konice
1 360 000,Vřesovice u Prostějova 1 500 000,Čelechovice na Hané
1 600 000,2+1,1+1, Výšovice
1 640 000,3+kk Libušinka, Kostelec n/H 1 799 000,2+1, 3+1, Rozstání pod Kojálem 1 800 000,3+1 Zdětín na Moravě
2 150 000,2*2+1 Lidická, Prostějov
2 650 000,4+kk Olšany u Prostějova
2 770 000,Winklerova, Prostějov 3 320 000,4+kk Olomoucká, Prostějov 3 750 000,7+1 8. května, Kostelec n/H 3 800 000,2*3+1 Krasická, Prostějov
3 995 000,5+1+garáž, Kralice na Hané
4 300 000,6+kk Kováříkova, Prostějov 8 200 000,2+1+1 Smržice
10 608 000,-

Tel.:732 936 734
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:605 070 842
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:602 866 380
Tel.:732 231 126
Tel.:605 070 842
Tel.:732 231 126
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:602 866 380
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955

BYTY- PRONÁJEM

1+kk E. Husserla
6500Kč/měs. + inkaso
2+1 Puškinova ul.
4900Kč/měs. + inkaso
2+1 ul. Havlíčkova
5300Kč/měs. + inkaso
2+1 Puškinova ul.
5400Kč/měs. + inkaso
2+1 ul. Olomoucká
6000Kč/měs. + ink.
2+1 ul. Česká
7000Kč/měs. + ink.
2+1 s garáží Dr. Mičoly 7700Kč/měs. vč. inkasa
2+kk ul. Raisova, část. zařízený
9000Kč/měs. vč. inkasa
3+kk Česká ul.
10000Kč/měs. + inkaso
3+1 Puškinova ul.
6900Kč/měs. + inkaso
Pronájem garážového stání, ul. Krasická, PV
Cena: DOHODOU

Prodej RD s průjezdem, garáží, dílnou a
zahrádkou v Žešově.Plyn. vyt., obec. voda i studna,
el.e., žumpa.
Cena: 1 970 000 Kč

Prodej nového RD 5+1 v obci Mostkovice.
Podlah. vytápění, krb, nábytek a vest. skříně
na míru, balkon, garáž, dílna, posezení s venk.
krbem, bazén, samozavlaž. systém na zahradě,
alarm atd.Pozemek 1000m2. Doporučujeme!
Cena: 8 000 000Kč
POZOR SLEVA: 6 900 000Kč !!!
Pronájem reklamní plochy 5m x 1,8m na ul.
Partyzánská, PV,
Cena: 500Kč/měsíc

Prodej RD 2+1 s průjedzem a zahrádkou
v Určicích. Koupelna s vanou, splach. WC.
Obecní voda, vytápění na tuhá paliva, plyn před
domem. Zast. plocha 316m2, zahrada 160m2.
Cena: DOHODOU!

Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek

- Mostkovice
- Pavlovice u Kojetína
- Zdětín na Moravě
- Zdětín na Moravě
- Výšovice
- Zdětín na Moravě
- Olšany u Prostějova
- Stražisko

1 045,- /m2
235 000,260 000,285 000,548 000,690 000,798 210,2 249 000,-

Tel.:604 665 206
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955

Prodej DB, 3+1, Vojáčkovo nám., PV
Prodej cihlového, družstevního bytu, 78 m2,
3+1, v centru města, byt v původním ale
udržovaném stavu, nový plyn. kotel, 4. p z
5 p., výtah, balkón. CENA: 1 450 000,-Kč

Brodek u Konice RD 2+1, s garáží,
samostatně stojící, přízemní s možností
rozšíření do podkroví, částečně podsklepený,
CP 118 m2, plyn v domě, smíšené zdivo,
započata rekonstrukce, zahrada 303m2.
SLEVA! CENA 350 000,-

Němčice nad Hanou RD 4+kk, samostatně
stojící, patrový,cihlový, po částečné rekonstrukci, dvorek, v centru obce, ihned volný
CENA 750 000,BYTY - PRODEJ - VÝRAZNÁ SLEVA!
2+kk, OV, ul. Mlýnská, novostavba, balkon,
45 m2,
cena 1.170.680,3+1, OV, ul. Mlýnská, novostavba, 77 m2,
cena 2.003.365,3+1, OV, ul. Mlýnská, novostavba, 79 m2,
cena 2.061.640,-

Prodej novostavby RD 4+kk s garáží a
zahradou v Mostkovicích. Nízkoenergetic.
bungalov - dřevostavba. Kuchyňská linka na
míru s elektrospotřebičemi, koupelna s vanou,
rekuperační jednotka atd.Pozemek 835m2.
Cena: DOHODOU

Pronájem možno i prodej výrob. a sklad.
areálu v PV Drozdovicích
Zavedný obchod, tři kanceláře (původně byt
3+1), hala cca 200m2 a další objekt. Vhodné
na skladování a malovýrobu. Pozemek 880m2.
Areál je průjezdný, možnost parkování ve
dvorním traktu.Perfektní stav, alarm, internet
atd.
Cena: 27 000Kč/měs. + inkaso
Cena při prodeji: 5 300 000 Kč

realitní kancelář
nám. T. G. Masaryka 26
796 01 Prostějov
tel./fax: 582 344 457
mobil: 602 732 207
reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.

POZEMKY
Prodej st. pozemku na RD v Mostkovicích.
Veškeré ing. sítě. Výměra 693 m2.
Cena: 1600Kč/m2
Prodej st. pozemku na RD 1980m2 v
Držovicích, ul.Smržická, veškeré ing. sítě,
stavební povolení na RD! Cena: 1 500 000 Kč

Prostějovičky, prodej stavebního
pozemku ve středu obce u kapličky,
výměra 3066 m3, plyn, studna, elektřina.
Cena : 590 000,-- Kč
Prostějov - Krasice, pozemky na
stavbu RD, rozměry od 700 m2 do
900 m2, sítě na pozemcích, zahájení
stavby r. 2010.
Cena od 1 700,-- do 1 900,-- Kč/m2
Ivaň RD 5 + 1, dům z roku 1990, 2
koupelny, topení plyn a tuhá paliva,
zahrada, vjezd, garáž.
Cena 2 700 000,-- Kč
Kladky RD 4 + 1, řadový, koncový,
sedlová střecha, po komletní opravě,
zahrádka.
Cena 1 350 000,-Konice - Nová Dědina, velmi pěkný
uzavřený menší rodinný statek, solidní technický stav, pozemek
3 140 m2, na bydlení i rekreaci.
Cena 980 000,-- Kč
Seloutky, novostavba 6 + 1, garáž,
pozemek 1 400 m2, ihned volný.
Cena 3 600 000,-- Kč
Plumlov, pronájem nebytových
ploch na kadeřnictví, kosmetiku, kancelář apod.v celkově rekonstruované
budově na náměstí, 40 m2.
Cena 4000,--+ inkaso.
Prostějov, Kostelecká ulice, prodej
obchodní budovy, sklady, obchody,
byt, vjezd, parkování, pozemek 1 350
m2.
Cena v RK
Prodej bytu 1 + 1 Krasická ulice,
lodžie, OV, perfektní stav.
Cena 980 000,-- Kč

Pro solventního klienta poptáváme
ornou půdu. Nabídněte k prodeji!

www.reality-prostejov.com

Prodej dvoupodlažního komerčního objektu
s využitým podkrovím u centra Prostějova.
V objektu se nacházejí obchodní a kancelářské
prostory.Zásobování z dvorního traktu, kde jsou
situovány i garáže a parkoviště. Bližší info v RK.
Cena:osobní jednání
Pronájem kanceláře 36 m2 v centru města
PV, I.patro, koberec, kuchyňka,WC, internet,
alarm atd.
Cena: 4100Kč/měs.+ ink.
Pronájem zařízených kanceláří, Vojáčkovo
nám., PV.135m2, II. patro.
7999Kč/měs. včetně otopu a vody!
Pronájem pěkné kanceláře 42m2 v centru města
PV,vlast.vytápěnía elektroměr.
Cena:4000Kč/měs.+ink.

POZEMKY – pronájem,
prodej – PROSTĚJOVSKO:

Prodej nadstandartního RD, 6+kk, blízko
centra PV
Nadstandartní dům po kompletní rekonstrukci v roce 2006, s možností využití jako 2 samostat. bytové jednotky, popř. možno rozšířit
na půdu, suterén lze využít jako kancelář,
včetně veškerého vybavení, venkovní el.
žaluzie, krásná zahrada 400m2 s bazénem,
terasa, balkon, prostorná kuchyň s jídelnou
a obývacím pokojem, prádelna, spíž, šatna,
koupelna s vanou, sprch. koutem, bidet, šatna,
celopodsklepený s technickou místností,
garáž + 3x park. stání pod pergolou. Klidná
lokalita blízko centra. CENA: 6 500 000,-

Prodej zděné třípodlažní haly v PV. V každém
podlaží cca 900m2 výrob., sklad. a administrativ.
prostoru.Výtah.Zast.plocha 1070m2.
Cena:8500000Kč

ProdejpolyfunkčníhoareáluvobciUrčice,okr.
Prostějov. Plocha areálu cca 8100m2, čtvercový
tvar. Admin. budova, stáje, bývalá sýpka a sklad.
hala 67mx 12,5m. Průběžná údržba.
Cena: osobní jednání

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

www.jhreality.cz
NOVINKA!

ČECHY POD KOSÍŘEM: prodej dvoupodlažního domu se dvěma byty 2+1 cca 12 km od
PV,cca20kmodOL.Vjezddodvoraazahrady,ve
dvoře sklady a dílna. Celkový stav domu je velmi
dobrý; nové rozvody elektro, vody, topení, plynu,
dále plast. okna, dveře atd. Doporučujeme! RSP
389
Cena:1970000Kč

Držovice,okr.Prostějov
Novostavbasamostatněstojícírodinnévily5+1sdvojgaráží, pracovnou, terasou. Podlahové vytápění, značková
koupelna a kuchyně. Obytná plocha 250 m2. Zast. plocha204m2,zahrada924m2.Ihnedkbydlení!
Cena:Kč13.990.000,-

NOVINKA!

KONICE: prodej část. podsklepeného třípodlažního domu typu OKALo vel. 5+1 s garáží. Ihned
volný.RSP179
Cena:1250000Kč

Prostějovičky,okr.Prostějov
Zateplenáchata–vpřízemíobytnámístnostskrbemakuch.
linkou, WC, v patře místnost na spaní. Terasa, parkování,
oplocenýpozemek–795m2.
Cena:Kč380.000,-

SLEVA!

BrodekuKonice,okr.Prostějov
ZděnývolněstojícíRD3+1(100m2)předrekonstrukcí,
možnostvyužitípůdy,garáž.Veškeréinž.sítě.Zast.plocha
118m2,zahrada360m2.
Cena:Kč350.000,-

Prostějov,Olomouckául.
Pronájem kancelářských prostor v komerční zóně,
blízkodálnice.Vel.od18m2,celk.plocha468m2.Nové
soc.zařízení,kuchyňka,výtah,tel.přípojka.Cenabalíčku
služeb(el.,voda,topení)
Kč500,-/m2/rok.
Cena:Kč600,-/m2/rok+služby

Prostějov,Olomouckául.
Pronájem skladovacích příp. výrobních prostor v komerční zóně u dálnice. Ve 3. NP – 720 m2, ve 4. NP –
1080m2.Nákl.výtahy,šatna,soc.zařízení.
Cena:Kč500,-/m2/rok+balíčekslužeb
Kč400,-/m2/rok.
Pronájemgarážívareálu85m2a165m2,
výška3,5m–cenaKč800,-/m2/rokvčetněslužeb.

SLEVA!

Kostelecn/H,okr.Prostějov
Prodejrod.domu3+1smožnostírozšířenídopodkroví,
plyn. ÚT, dvorek, předzahrádka. Ihned k bydlení. Zast.
plocha111m2.
Cena:Kč890.000,-

SLEVA!

Mostkovice,okr.Prostějov
Prodej rodinného sídla vel. 6+1 (obyt. plocha 240 m2),
dvojgaráž,terasa,zastřešenýbazén,okrasnázahradasjezírkem,altánemaposezenímskrbem.Zast.plocha821
m2,zahrada567m2.
Cena:Kč8.850.000,-

BYTY–PRODEJ:

2+1, ul. Šárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna
SLEVA!Kč890.000,3+1,ul.B.Němcové–OV,82m2,4.p.,bezvýtahu,nová
kuch.linka,lodžie,plast.okna,velkákoupelna
SLEVA!Kč1.500.000,-+možnogaráž(Kč206.000,-)
2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty
odKč1.351.220,-

BYTY–PRONÁJEM:

1+kk,Waitovaul.–jenpro2-3studentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/1osoba
1+1-zařízený,Vrahovickául. Kč3.500,-/měsíc+inkaso
2+1,Biskupice
Kč2.000,-/měsíc+inkaso
2+1,nám.Spojenců
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
3+kk,Rejskovaul.
Kč7.500,-/měsíc+inkaso
3+1,Miličovaul.
Kč8.500,-/měsícvč.inkasa
3+1,Brněnskául.
Kč7.000,-/měsíc+inkaso
3+1vRD,Olomouc,Bystrovany
Kč7.000,-/měsíc+inkaso

PŘEMYSLOVICE: prodej jednopodlažního
koncového řadového RD vel. 3+1 se dvěma garážemi,vjezdemdodvoraazahradou.Dobrýtech.
stav,ihnedkbydlení.RSP69 Cena:900000Kč

BYTY - PRODEJ
 1+1 – Tylova: družst./panel., 2.p./ze 7, s
lodžií a plast. okny, v rekonstr. domě, udržovaný a pěkný byt, možnost zařízení. RSP 169
Supercena:699000Kč
 1+kk – sídl. E. Beneše: os. vlast./panel., 1.p./ze 7,
plast. okna, nová lodžie, v rekonstr. domě, po prodeji
volný.RSP119 Výraznésníženíceny:790000Kč
 1+kk – Západní: os. vlast./cihl., zvýš.přízemí/z
5, téměř nový byt s plast. okny, velkou koupelnou s
vanouavest.skříněmivpředsíni.Nízkéměsíčnínáklady,klidnébydlenívatraktivnílokalitě.RSP239
Novásupercenapovýraznéslevě:899000Kč!!!
 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost
převodudoos.vlastnictvíaplatbyhypotékou),2.p./
ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie, vest. skříně a
komoravbytě,ihnedvolný.RSP29
Cena:1050000Kč
 2+1 – Šárka: družst./panel., 4.p./ze 4, byt v rekonstr.doměsplast.okny,orientacevýchod–sever,
ihnedvolný. RSP339
Cena:1100000Kč
 2+1–Tylova:cihl./os.vlast.,3.p./ze3,vl.etážové
topení, plast. okna, klimatizace, plovoucí podlahy,
zděný sklep, velký balkon, ihned volný. RSP 189
Cena:1140000Kč
 2,5+1 – Sídl. svobody: družst./panel., 1.p./ze 4,
prostornýbytsalkovnou,novoulodžiíaplast.okny
vrevitalizovanémdomě. RSP299
Cena:1150000Kč
2+1-B.Šmerala:družst./panel.,7.p./ze7,výtah,v
rekonstr.domě–plast.okna,zateplenáfasáda.Vbytě
šatnaavest.skříně.RSP89 Cena:1150000Kč
 2+1 – V. Špály: družst./panel., 7.p./ze 7, s výtahem,velmipěknýbytpoúpravách–novákoupelna,kuchyně,podlahy,vybavenášatna. Bytjeihned
k nastěhování, ve velmi dobrém stavu!!! RSP409
Cena:1150000Kč
 3+1–KlenovicenaHané:os.vlast./cihl.,1.patro,
porekonstrukci –novákuch.linka,dlažby,plast.okna…;velkáterasa.RSP199 Cena:1300000Kč
 3+1 - Kotěrova: os. vlast./cihl., zvýš.přízemí/ze
4, dům bez výtahu, pěkný a udržovaný, prostorný
byt s lodžií a plast. okny, vl.ohřev vody, kotelna v
domě.RSP379 Cenakjednání 1800000Kč
–možnávýraznásleva!!!

PRONÁJEM
1+kk – M. Pujmanové: nově rekonstruovaný byt
(nová kuchyně, koupelna, podlahy…), plast. okna,
lodžie;volnýod1.10.09 Cena:6000Kčvč.ink
1+1 - Žeranovská: cihl. byt tvořící přízemí rodinného domku, po komplet. rekonstrukci, ihned
volný
Cena:6000Kčvč.ink
1+1 - Dobrovského: pěkný, udržovaný, nezařízenýpanel.bytsplast.oknyalodžií,vrekonstr.domě,
volnýod1.11.09 NOVINKA:6300Kčvč.ink
1+1 -Tylova: prostorný (40 m2), rekonstruovaný
bytslodžiíaplast.okny;orientacevýchod–západ,
klidnálokalitaucentra,volnýihned
Cena:6900Kčvč.ink
2+1 – K.H.Kepky: krátkodobý pronájem nezařízeného bytu s lodžií a šatnou/komorou, volný ihned
NOVINKA:supercena–6000Kčvč.ink
2+kk – Raisova: luxusní, část. zařízený cihl. s vl.
topením,ihnedknastěhování
Cena:9000Kčvč.ink
3+1–E.Beneše:nezařízenýbytv5.patře,vdomě
výtah,,ihnedvolný
Cena:8450Kčvč.ink
3+1 – Komenského: nezařízený cihl. půdní byt,
2.patro, ihned volný; vl. etážové topení, volný
ihned
Cena:9000Kčvč.ink

www.realspektrum.com
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Ostatní výsledky 2. a 3. kola
2. kolo 10. 10. 2009
USK Praha - Děčín 83:90 (22:19, 44:47, 68:66) Nejvíce bodů: McKay 31, Ford a Vocetka po 13, Kotas 11 - Hatcher 23, P.
Houška 18, Fenderson 16, Alič a Červenka po 10. Rozhodčí:
Vrážel, Vondráček, Matějek. Trestné hody: 28/16 - 28/17. Fauly: 23:24; pět chyb: 38. Kotas - 40. Vocetka. Trojky: 11:9. Pardubice - Nový Jičín 77:80 (14:22, 33:42, 58:57) Nejvíce bodů: Hampton 17, Wright 16, Sýkora 11 - Varnelis 24, Pandula
14, Šteffel 13. Rozhodčí: Paulík, Galajda, Karásek. Trestné hody: 15/9 - 24/14. Fauly: 21:16. Trojky: 11:10. Diváci: 1410.
Brno - Ostrava 87:68 (19:16, 42:39, 67:48) Nejvíce bodů:
Gajdošík 19, Meno 14, Norwa a Vrubl po 13, Reinberger 12 Palyza 14, Payne 12, Gniadek a Mitchell po 9. Rozhodčí: Macela, Hošek, Kučera. Trestné hody: 19/14 - 22/11. Fauly:
23:18; pět chyb: 37. Černošek (Brno). Trojky: 5:5. Diváci: 600.
Nymburk - Poděbrady 86:46 Nejvíce bodů: Lewis 18, Hanavan 16, Benda 14 - Castleberry 18, Mužík 9, Stria 6. Rozhodčí:
V. Lukeš, Hruša, L. Lukeš. Diváci: 740. Vyšehrad - Kolín
85:104 (17:34, 47:63, 62:88) Nejvíce bodů: Špička, 16, Skořepa 14, Mařík 12 - Smith 32, James 22, Machač 21. Rozhodčí:
Vyklický, Znamínko, Baloun. Trestné hody: 33/19 - 12/9. Fauly: 12:27; pět chyb 36. Platt (Kolín). Trojky: 8:15. Diváci: 150.
Nejlepší hráč: Smith.

3. kolo 10. 10. 2009
Nový Jičín -Vyšehrad 103:42 (26:13, 53:25, 75:30) Nejvíce bodů: Pandula 21, Muirhead a Gavlák po 12, Medek a Jurečka po
11 - Klimánek 13, Kysela 9, Skořepa 8. Rozhodčí: Macela, Holoubek, Kapaňa. Trestné hody: 9/9 - 7/5. Fauly: 12:16; pět chyb:
36. Medek. Trojky: 18:7. Diváci: 900. Ostrava - Nymburk
63:99 (9:30, 30:53, 48:82) Nejvíce bodů: Inemann 11, Payne
Stehlík po 10 - Hanavan 26, Lewis 20, Lee 16. Rozhodčí: Vondráček, Kapl, Znamínko. Trestné hody: 20/13 - 19/14. Fauly:
21:18. Trojky: 4:9. Diváci: 1232. Děčín - 77:69 (21:19, 38:24,
55:45) Nejvíce bodů: P. Houška 22, J. Houška 14, Fenderson a
Alič po 11 - Meno 23, Norwa 10, Reinberger, Černošek a Holanda po 9. Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Baloun. Trestné hody: 13/7
- 12/10. Fauly: 13:17. Trojky: 4:9. Diváci: 850. Opava - Pardubice 77:87 (18:31, 43:54, 60:70) Nejvíce Štec 18, Blažek 17,
Šiřina 16 - Miloš 22, Wright 19, Hampton 13. Rozhodčí: Vrážel,
Kurz, Matějek. Trestné hody: 26/19 - 27/23. Fauly: 25:22. Trojky: 4:12. Diváci: 630. Kolín - USK Praha 90:88 (17:19, 42:52,
59:68)
Nejvíce bodů: Smith 27, Jones 15, Zachrla 14, Machač 10 - McKay 32, Kotas 16, Klimeš a po 10. Rozhodčí: V. Lukeš, Karásek,
Kučera. Trestné hody: 28/22 - 29/19. Fauly: 22:22. Trojky:
10:7.
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Orli si doma poradili s Opavou
Trojka Skibniewského znamenala stovku
Po vítězství v Novém Jičíně
se minulou středu představili basketbalisté BK Prostějov ve 2. kole Mattoni NBL
na domácí palubovce a soupeřem jim byl tým BK Breda & Weinstein Opava. Ten
měl v zahajovacím utkání
sezony asi nejhorší možný
los, když narazil na obhájce
titulu z Nymburka, na
kterého nestačil a na úvod
sezony si připsal porážku.
Hosté vstoupili do utkání s
velkým odhodláním a velmi
rychle se dostali do šestibodového náskoku 10:4. Domácí jakoby si na začátku
zápasu mysleli, že opavští
hráči se porazí sami a nefungovala jim příliš obrana. Ve
4. minutě jsme už vedli
12:11 a další serií osmi bodů
v řadě jsme se svoje vedení
zvýšili v 7. minutě až na
20:11 a zakončili jsme tak
naši drtivou serii 16:1. Poté
jsme ale zase přestali trochu
hrát a dovolili jsme svému

soupeři upravit stav po první čtvrtině pro ně na velmi
uspokojivý stav skore 22:19.
První minuty jsme si se soupeřem několikrát vyměnili koše,
poté jsme se ale opět zlepšili v
obraně a nedovolili jim přes 3
minuty vstřelit koš, což se projevilo ve skore (14. minuta
29:22) až jsme o minutu později odskočili opavským na dvouciferný rozdíl. V této fázi hry
jsme dominovali pod oběma
koši, k vidění byly velmi hezké
kombinační akce a tak se
nikdo nedivil při pohledu na tabuli, kde v poločase svítilo skore
48:35. Kolektivní hru
našeho týmu dosvědčuje i fakt, že v prvním
poločase skorovalo z našeho
celku plných deset hráčů, což
zde nebylo už dlouho k vidění.
Do druhého poločasu jsme
vstoupili bodově velmi dobře
a s využitím bodů z pod koše
od pivota Chána jsme vedli
rozdílem dvaceti dvou bodů

62:40 a nálada v hale byla
výborná. Na to reagoval
trenér hostů David Klapetek
oddechovým časem, ve
kterém svým hráčům domluvil, aby zápas neodevzdali a
hráli dál. Přání opavského
trenéra byla vyslyšena v následujících minutách. Od tohoto okamžiku jakoby jsme
znovu ztratili koncentraci a
mysleli si , že se zápas v klidu
dohraje. Opava tuto pasáž do
konce třetí desetiminutovky
vyhrála 7:15 a před poslední pauzou šel domácí celek vydechnout za stavu
69:55. „Špatně jsme řešili jednu situaci, ve
které nestihl náš bránící
hráč dorotovat k opavskému Dygrýnovi a ten úspěšně
zakončil za tři body. Soupeře
to nabudilo a nadechl se ke
stíhací jízdě,“ poznamenal k
tomu trenér Peter Bálint.
V poslední čtvrtině otevřel
skore tříbodovým košem hostující Ondrej Šoška a rázem se
naše vedení ztenčilo na jedenáct bodů. Naši hráči tento
okamžik, kdy jim začalo
mírně téct do bot asi potřebovali. Zlepšili částečně svou
hru a udržovali si náskok. My
jsme pak sice naši hru mírně
zlepšili a odskočili, ale příliš
dlouho jsme v klidu nezůstali.
Soupeř se totiž často dostával
k druhým, třetím a někdy i
čtvrtým střelám což mu logicky dávalo velkou příležitost k
neustálému snižování našeho
vedení. „Soupeř dostával moc
druhých šancí k zakončení.

HLASY TRENÉRŮ:
David Klapetka (BK Opava): Z naší strany se hra dá přirovnat
spíš ke streetbalu, hráli jsme tři čtvrtiny utkání bojácně. Pak jsme
dotáhli skóre na rozdíl 8-10 bodů, ale nakonec jsme nevydrželi ne
fyzicky, ale psychicky. Budujeme ale nový tým, takže nemohu
docela dobře hráče pokárat. Při první prohře lámat hůl nad celou
soutěžní sezónou nelze. Zápas s Nymburkem byl taky namáhavý,
jsem rád, že jsme se oklepali.
Prvotním problémem je, že nám každý říká, jak máme na začátku soutěže těžký los, náročná utkání. A my se za to schováváme.
Nemůžeme ale brečet, musíme s tím něco udělat.
Peter Bálint(BK Prostějov): Nevím, co ovlivnilo náš vstup do
zápasu, ale nezačali jsme zrovna nejlíp, pak přišlo zlepšení, pak
znovu výpadek. Hráči jakoby čekali, co někdo vymyslí. Měli
jsme plus dvacet bodů, ty jsme ale špatnou hrou bez obrany ztratili. V půli třetí čtvrtiny jsme špatně řešili jednu herní situaci, kdy
nestačil náš bránící hráč dorotovat k opavskému hráči. Ten zůstal
volný a soupeř šel okamžitě do útoku, z toho pramenily dva tříbodové koše. To bylo pro soupeře nabuzení, pro nás výpadek. Soupeř se chytil a my jsme ten krátký zkrat nedokázali vrátit.
Jsem rád, že dostal prostor i Leško, který hrál mistrovský zápas
po dlouhých 10 měsících pauzy. Čekal jsem po zápase v Novém
Jičíně, že to bude velmi těžké zkoncentrovat se během tří dnů na
další zápas. To byla velká euforie. Nemělo by se stávat, že porazíme silného a zaváháme se slabým. Naší slabinou jsou stále doskoky. Věděli jsme, že Novák se Šoškou výborně chodí na útočné
doskoky, ale přesto jsme je nedůsledně bránili. Nakonec jsme
Nováka pokryli, u Šošky se to nepodařilo.
Bylo to způsobeno nedůsledným odstavováním hráčů.
Věděli jsme, že za útočným
doskokem umí chodit Pavel
Novák a Ondrej Šoška. Nováka se nám podařilo eliminovat, ale Šošku ne,“ zhodnotil
špatný doskok Orlů Peter
Bálint. Ondrej Šoška byl
opravdu v dnešním utkání
společně se svým krajanem
Markem Štecem důležitými
pilíři opavského týmu. Do-

hromady totiž nastříleli 42 bodů, což byla téměř polovina
bodů slezského celku. My
jsme ale i přes tlak hostů, v čele s již zmíněnými Slováky,
dokázali vzdorovat a i když se
náš náskok ztenčil na sedm
bodů, dovedli jsme zápas do
vítězného konce a to poměrem 100:87. O poslední úpravu skóre se postaral Robert
Skibniewski, který pár vteřin
před koncem trefil trojku.

Příští zápasy
4. kolo 14. 10. 2009
Sokol Vyšehrad - USK Praha, Basketbal Brno - BC Kolín, ČEZ
Basketball Nymburk - BK Děčín, BK Prostějov - NH Ostrava, Synthesia Pardubice - Karma Basket Poděbrady, Nový Jičín
- Breda&Weinstein Opava
5. kolo 17. 10. 2009
Breda&Weinstein Opava - Sokol Vyšehrad, Karma Basket Poděbrady - Nový Jičín, NH Ostrava - Synthesia Pardubice, BK
Děčín - BK Prostějov, BC Kolín - ČEZ Basketball Nymburk,
USK Praha - Basketbal Brno

TABULKA MATTONI NBL
1. Nymburk
2. Prostějov
3. Děčín
4. Pardubice
5. Nový Jičín
6. Kolín
7. USKPraha
8. Brno
9. Poděbrady
10. Opava
11. Ostrava
12. Vyšehrad

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

279:166
272:235
249:215
275:200
250:188
257:255
268:263
240:238
220:273
221:281
214:283
170:318

6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
-pez-

Další úspěch mládežnického
nohejbalu Sokola I Prostějov
V sobotu 10.října pořádal
nohejbalový klub SKP Žďár
nad Sázavou v Novém Veselí
Mistrovství ČR mladších
žáků v nohejbale singlů. Na
Mistrovství ČR startovalo
celkem 16 nejlepších mladých singlistů z cele republiky a tohoto vrcholného
žákovského přeboru se za
oddíl nohejbalu TJ Sokola I
Prostějov zúčastnili mladí talentovaní mladší žáci Jakub
Ftačnik a Jiří Jančík.
Základní část se hrála ve 4 skupinách po čtyřech a po odehrání základních skupin si dle
dosažených výsledků vybojovali všichni hráči účast ve vyřazovacích bojích play-off.
Naši mladí nohejbalisté hráli
opět prim a Jiří Jančík skončil
ve své skupině na výhodném
2.místě, když prohrál celkem
nešťastně pouze jediný zápas,
další prostějovský hráč Jakub
Ftačnik svou základní skupinu
s přehledem vyhrál a měl
výbornou výchozí pozici do
vyřazovacích bojů. Zde se oba
dva prostějovští hráči prokousali do čtvrtfinále, v němž
v zápase o postup do semifinále neuspěl na vysokém favoritovi celého šampionátu

J.Kalousovi náš Jiří Jančík a
z dalších bojů byl vyřazen. Naopak další hráč Sokola I Prostějov Jakub Ftačnik svého
čtvrtfinálového soupeře zdolal
a celkem očekávaný postup
mezi nejlepší čtyři hráče si
právem vybojoval.
V boji o postup do finále měl
ovšem za soupeře favorita J.
Kalouse z Čakovic a i přes velkou snahu si vytoužený postup
do finále nevybojoval. Co bylo
ovšem horší, v tomto zápase se
nepříjemně zranil a trenér uvažoval, zda za takovéto situace
má vůbec význam, aby v boji o
bronzovou medaili nastoupil a
riskoval případné vážnější
zranění. K boji o bronz ovšem
Jakub nastoupil a ve velmi
těžkém zápase s o 2 roky starším Pivničkou z Plzně si o jediný míč nakonec vybojoval
bronzovou medaili. Ve finále
celé soutěže jasně triumfoval
Jiří Kalous z Čakovic a titul
mistra ČR získal naprosto zaslouženě. Bronzová medaile
našeho J. Ftačnika je za daného
stavu velmi cenná a je pouze
potvrzením, že příprava mladých nohejbalistů Sokola I
Prostějov jde správným směrem. (Dokončení na str. 22)

Zkušený matador Andrius Slezas právě zakončuje z volné pozice. Ve středečním zápase s Opavou se podílel svými 16 body na výhře 100:87.

BASKETBAL EXTRA
2. KOLO MATTONI NBL
BK Prostějov - BK Breda & Weinstein Opava
100:87 (22:19 48:35 69:55)
Čtvrtiny: (22:19, 26:16, 21:20, 31:32)
Trestné hody: 36/27:21/14 Střelba za 2b: 40/26:48/23
Trojky: 14/7:27/9 Doskoky: 33:31
Osobní chyby: 21:27 5 chyb: 35. Novák (Opava)
Diváků: 1300 Rozhodčí: Dolinek Ivo, Kurz Vlastimil, Kapaňa
Lukáš

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
Sestava a body Prostějova
Šlezas 16
Veikalas 11
Toth 7
Chán 20
Prášil 2
Lawrence 5
Hyzy 9
Landry 11
Leško 5
Dokoupil 3
Krakovič
Skibniewski 11
Trenér: Peter Bálint. Asistenti: Jozef Lovík a Lubomír Růžička

Prostějovský pivot Kyle Landry smečuje do koše v utkání s Opavou ve druhém vystoupení Orlů v Mattoni NBL, poprvé
před domácím publikem.
foto: Z. Pěnička

V Poděbradech jsme také nastříleli stovku
Prostějovští Orli po domácím
vítězství nad opavským týmem
zajížděli k utkání třetího kola
základní části Mattoni NBL na
palubovku týmu Karma Basket Poděbrady. Náš soupeř měl
před tímto utkáním nerozhod-

nou bilanci, v úvodním
kole porazil na domácí
palubovce tým Brna, v
minulém středečním
kole nestačil v okresním derby na obhájce
titulu z Nymburka.

BASKETBAL EXTRA
3. KOLO MATTONI NBL
BK KARMA PODĚBRADY - BK PROSTĚJOV
81:103
Čtvrtiny: (19:26, 15:23, 27:23, 20:31)
Trestné hody: 22/19:18/12 Střelba za 2b: 42/25:40/29
Trojky: 16/4:27/11 Doskoky: 24:25
Osobní chyby: 21:23 5 chyb: 33. Mužík (Poděbrady)
Diváků: 1300 Rozhodčí: Paulík, Galajda, Hošek

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
Sestava a body Prostějova
Šlezas 6
Veikalas 20
Toth 2
Chán 22
Prášil 11
Lawrence 5
Hyzy 6
Landry 17
Leško
Dokoupil 10
Krakovič 1
Skibniewski 3
Trenér: Peter Bálint. Asistenti: Jozef Lovík a Lubomír Růžička

První čtvrtinu začali prostějovští basketbalisté na
poděbradské palubovce
skvěle a po třech minutách vedli 11:2, po
kterém následoval oddechový čas domácího
trenéra. Ten prospěl domácímu
celku s mírným časovým odstupem až v závěru první desetiminutovky, kdy se mu podařilo
mírně snížit desetibodový náskok
9:19 a na první pauzu odcházeli
mužstva za stavu 26:19 pro naše
basketbalisty.
Druhou desetiminutovky se domácí hráči uvedli nejprve serií 5:0
a snížili na rozdíl jediného koše.
Následovala však serie prostějovských hráčů, kteří především díky
bodům Chána a Veikalase vyhráli
tuto pasáž hry 14:2 a výsledek tohoto domácí propadu si našlapaná
hala mohla číst na světelné tabuli
- 26:40. Druhou čtvrtinu po
špatném úvodu jsme nakonec vyhráli osmibodovým rozdílem
23:15 a na poločasovou přestávku
jsme odcházeli s vedením 49:34.
Tak, jak jsme začali bodově v
úvodu zápasu jsme vstoupili i do
třetí desetiminutovky, body Veikalase a Landryho znamenaly

HLASY TRENÉRŮ:
Tomáš Hercik (BK Karma Poděbrady): Rozhodujícím faktorem
utkání byl vyrovnaný kádr Prostějova. My jsme utkání začali velmi
špatně a nechali jsme si soupeře utéct. Pokaždé, když jsme dotáhli na
přijatelný rozdíl, nás to stále hodně sil a následovala bodová serie hostů.
Peter Bálint (BK Prostějov): Myslím, že zápas rozhodla naše širší lavička, měli jsme 11 hráčů v rotaci. Když Poděbrady dotahovaly, hrály
velmi dobře, já poslal na hřiště nové síly a ty dostaly utkání zpět pod
naši kontrolu. Očekávali jsme dobrou hru Poděbrad a myslím, že zde
nejeden tým porazí.
- pezvední o devatenáct bodů. Vysoké
vedení nás opět ukolébalo k trochu pasivní obraně a do té doby
nijak výrazný domácí pivot Castleberry si začal připisovat koš za
košem. Tato pětiminutovka znamenala snížení domácích na desetibodový rozdíl. Body ale
přibývaly na obou stranách a tak
jsme do závěrečné čtvrtiny, přestože jsme prohráli tuto část hry
27:23, šli s jedenáctibodovým náskokem 72:61.
Domácím se ale úvod poslední
části vydařil a brzy snížili až na sedmibodový rozdíl. Kdo z domácích diváků začal přemýšlet v
tuto chvíli o dramatické koncovce
utkání, musel po závěrečném

klaksonu odcházet notně zklamaný. Od stavu 65:72 přišly totiž
opět bodové hody Prostějova a po
následujících pěti minutách nebylo co řešit. Orli nastřádali v
těchto minutách celkem osmnáct
bodů, domácím povolili na druhé
straně hřiště připsat si pouhých
pět..Skore se tak vyšplhalo na
90:70 v náš prospěch a konec utkání se už jen dohrával. Stejně
jako v domácím utkání s Opavou
jsme dosáhli na stobodovou hranici a i třetí utkání v Mattoni NBL
pro nás skončilo vítězně, tentokrát výsledkem 103:81. Ve středu
se Orli pokusí zůstat na vítězné
vlně v domácím utkání s NH Ostrava, začátek utkání je v 17:30.

12. října 2009




Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

RODINNÉ DOMY
Prodej RD 2x 3+1 Mostkovice s garáží a
zahradou. CV 785 m2, zahrada 385 m2.
V 1.podlaží byt 3+1, ve 2. podlaží byt 3+1,
ÚT na tuhá paliva, elektřina 220/380 V,
plyn. přípojka před domem, přípravena na
připojení, septik, dílna, sklep, garáž, zahrada, ovocný sklípek. 
Cena : v RK

Prodej cihlového patr. RD 2 x 3+1 z r. 1979,
PV-centrum, ZP 225 m2, zahrada 257 m2,
výborný stav,
SLEVA! 4.600.000 Kč

Prodej přízem. RD k rekonstr. PVJihoslovanská, nyní obchodní prostory.

SLEVA! 940.000 Kč

Prodej přízemního RD 3+1 Němčice nad
Hanou, dvůr a zahrada s vl.studnou, skleníkem a 2 přístavky. ZP 180 m2, zahrada 198
m2. 
Cena 920.000 Kč
Prodej dvougeneračního RD 5+2+Z
Vilémov, okr. Olomouc. U domu dvorek se
zahradou. ZP 222 m2.  Cena 810.000 Kč

Prodej RD 3+1 se zahradou Vícov, ZP
222 m2, zahr. 367 m2. WAF, el., plyn, voda

Cena 980.000 Kč

Nabízíme:
RD – PRODEJ

RD 5+1 Ptení - řadový, dvoupodlažní, zastavěná
plocha 86 m2, zahrada 205 m2, el. 220/380, topení
lokální na tuhá paliva, voda obecní, suché wc. Vhodný
k rekonstrukci.

Cena 220.000 Kč
Rodinný dům 3+1 Plumlov, - Dvoupodlažní, částečně
podsklepený, prosklená veranda s výhledem na rybník a
přístupem na zahradu 423 m2. Voda obecní, el.220/380
V, ÚT na tuhá paliva + el.kotel, plyn u domu. Ihned
k nastěhování.
Cena: 1.395.000 Kč
Rodinný dům 5+1 Kobylničky, - dvou bytových
jednotkách 3+1 a 2+1 po většinové rekonstrukci,
plastová okna, kotel, plovoucí podlahy, vnitřní omítky,
2 nové kuch.linky. K domu přilehlý dvorek s kůlnou
navazuje na pozemek zahrady. Celková výměra
Cena: 1.650.000 Kč
pozemků 683 m2.
Rodinný dům 6+kk Klenovice, - samostatně stojící
novostavba s garáží, terasou v klidné části obce, plyn ÚT
+ teplovzdušné vytápění z krbu do všech místností zast.
pl 132 m2, zahrada 595 m2. Bližší informace v RK
Rodinný dům 7+1 Držovice,
leváčástnovostavbydvojdomkusgarážísnadstandardním
soc.zařízením, vytápění kombinované, centrální vysavač,
bazém, vl.studna a vinný sklep. Zastavěná plocha 150 m2,
Bližší informace v RK
zahrada 418 m2.
Rodinný dům 3+1 a 1+1 Hodějice,
rozsáhlá nemovitost 2 km od Slavkova u Brna. Obytná
část 3+1, 1+1, vjezd do dvora uzavřen hospodářskými
stavbami, rozsáhlá zahrada se samostatným vjezdem /
možné další stavební místo, veškeré inženýrské sítě, nutná
modernizace. Pozemek 2380 m2. Cena: 3.200.000 Kč
Restaurace Vyškov, - se zahradním posezením a
luxusním bytem 2+1 s privátním bazénem, kapacita
35 míst uvnitř, v zahradě 80 + výčep, udírna, gril. Prodej
včetně vnitřního vybavení restaurace a bytu. Velmi dobrý
stav.
Cena: 5.000.000 Kč

Michael Vejmola

REALITNÍ KANCELÁŘ
Svatoplukova č. 60, Prostějov
tel./fax: 582 33 77 88
mobil: 608 722 081
e-mail: vejmola@email.cz
nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

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

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

Byt 2+1 Vodní, PV  Tel.: 777 231 606
Družstevní cihlový byt, 60 m2, v centru města,
původní udržovaný stav. Francouzské okno na
jih do zahrady. 
Cena : 1.100.000,- Kč

www.reality-vejmola.cz
Poskytované služby naší kanceláře:
* zprostředkování prodeje
a pronájmu nemovitostí a bytů
* kompletní právní servis
* znalecké posudky nemovitostí pro
převod, pozůstalost a úvěry
* zpracování daňových záležitostí
spojených s prodejem nemovitostí
* zprostředkování úvěru a pojištění
* konzultace a poradenská činnost
v oblasti nemovitostí - zdarma

Aktuální nabídka:

NÁŠ TIP
Byt 2+1 Anglická, PV Tel.: 777 851 606
I. patro, výměra 44 m2, družstevní, plastová okna. Nízké náklady na bydlení.

Cena : 698.000,- Kč

RD 4+1 Dobromilice
Prodej dvoupodlažního rodinného domu
s bytovou jednotkou 4+1 po částečné rekonstrukci, obecní inženýrské sítě, dvůr,
velká zahrada (1321m2) ihned volné.

Cena: 495.000,-Kč

NÁJEMNÍ DŮM – PRODEJ

RD Kraličky 
Tel.: 777 231 606
RD 2+1 po část. rekonstrukci. Nová elektřina, plastová okna, plyn a nové Wafky, nový
sprchový kout. Pozemek 800 m2.

Cena: 960.000,- Kč
Nájemní dům s komerčními prostory Prostějov,
v centrum města s dvorním traktem, v 1.NP komerční
prostory s nákladním výtahem do 1.PP 387m2, obchod
s výlohou 50m2 vše v pronájmu. Ve 2.NP 5 bytů o
výměrách 35 m2, 39 m2, 110 m2, 75 m2 a 66 m2. Ve
3.NPmožno adaptovat půdní prostory. V případě zájmu
o další informace (nájemní sml., výnos, vnitřní dispozice
atd.) nás prosím kontaktujte.
Cena: 8.500.000 Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

Nájemní dům – Prostějov
Prodej nájemního domu v centru
Prostějova, jedná se o čtyřpodlažní rohovou budovu, 1+2 NP nebytové prostory cca 220m2, 3+4 NP - 6 bytových
jednotek (2x 1+1, 2x 2+1, 2x 3+1),
po prodeji volné 3 byt.jednotky, další do
dvou let, nebytové prostory volné ihned.

Cena dohodou v RK

BYTY – PRODEJ

Prodej podsklepené rekreační chaty se
zahradou Stražisko. V přízemí 2 pokoje s terasou, v podkroví 2 pokoje s verandou. Prodej
včetně vnitřního zař. 
Cena 495.000 Kč
BYTY prodej
OV 3+1 PV - Vrahovická, 91 m2, 2.p.,
cihla, po kompletní rekonstrukci.

Cena: 1.795.000 Kč
OV 1+1, PV - Tovačovského, 36 m2,
2.p., cihla, po rek. Cena: 1.000.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova

Cena 820.000 Kč
Prodej DB 1+1 PV-Šárka, 30 m2, 1p.

Cena 740.000 Kč
Prodej DB 3+1 Němčice n.Hanou, 75
m2, balkon, zvýš. přízemí.
BYTY PRONÁJEM
Pronájem 3+1A.Slavíčka, 75 m2, 2.p., lodžie

7.000 Kč/měs + ink.
Pronájem zaříz. bytu 3+1 E.Beneše, 3.p.,
lodžie 
9.500 Kč/měs.
Pronájem bytu 1+1 PV - Wolkerova, 36 m2,
1.p. bez výtahu
6 000 Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1 PV - Wolkerova, 145
m2, 2.p. bez výtahu
9 500 Kč/měs.
Pronájem bytu 2+1 PV- sídl.Svobody, 56
m2, 5 patro. Po rekonstrukci, volný od 1. 10.
2009
Cena 8.000 včetně ink.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
NOVINKA! Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a podkr. bytem v prům. části PV, ZP
celkem 1765 m2, nutné dokončovací práce.

7.750.000 Kč
NOVINKA! Prodej patrové, zděné, výr., kanc.
a sklad. budovy v prům. části PV, ZPcelkem 499
m2, nákl. výtah 2000 kg. 
3.300.000 Kč
NOVINKA!!!Prodejzavedenépivnicevcentru
nám. T. G. M., 140 m2, momentálně pronajato.

Cena: 2.490.000,Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního
domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou,
vitotékouadvěmaobchodyvhistorickémcentru
Prostějova. 
Cena v RK.
Prodej/pronájem prům. budov 252 m2,
390 m2, 413 m2, 544 m2, 594 m2, 1050 m2,
1155 m2 v prům. části PV Cena dohodou
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén 
15 000 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul. 
15000 Kč/měs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV

cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice

3.000.000 Kč
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!
POZEMKY PRODEJ
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2

550 Kč/m2
Kostelec na Hané část st.poz.4032 m2

320 Kč/m2 NÁŠ TIP
Vřesovice zahrada 744 m2  350.000 Kč
Alojzov parcela 1200 m2 
550 Kč/m2
Hluchov 695 m2
200.000 Kč
Kostelec na Hané,2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláři
GARÁŽE
Pronájem garáže, PV - U sv.Anny

1 000 Kč/měs.

www.realitycz.net

Byt 2+1 Prostějov, nám.Spojenců, - DB, 76 m2, v 3.
NPcihlového domu, plastová okna, původní stav, ihned k
nastěhování. 
Cena: 1.370.000,-Kč
Byt 5+1 Prostějov, Vápenice - v OV, 162 m2, v 1.NP
cihlového domu v centru města. Prostorná kuchyně s
rohovoukuch.linkousvestavěnýmispotřebiči-(myčka,
sporák, lednice), 2 x koupelna s wc, plovoucí podlahy,
v obývacím pokoji krb. Vytápění řešeno samostatným
plynovým kotlem.
Cena 3.800.000 Kč
Prodej bytu 2+1, Prostějov, V. Špály - DB, 67 m2,
v 6.NP panel, (zateplení, plastová okna). Neprůchozí
pokoje, velká komora a lodžie. Byt je v původním
stavu. 
Cena: 950.000,- Kč
Byt 4+kk Prostějov, Moravská, - v osobním vl.,
97 m2 ve 3.NP cihlového domu, po celkové vkusné
rekonstrukci, nová kuch.linka na míru, koupelna se
sprchovým masážním koutem, italská dlažba, prostorná
lodžie. K bytu možno dokoupit garáž v 1.PP. Výrazná
sleva, spěchá, rodinné důvody. Cena: 2.000.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, J.Zrzavého, - DB, 75 m2 v 6.
NP panelového domu, plastová okna, nové podlahy,
nová koupelna se sanitou, zděné jádro, vestavěné
skříně, internet Wifi, kabelová televize, lodžie, nový
výtah, zateplení, velký sklep 9m2, možnost pronájmu či
dokoupení garáže do 200 m od domu, prodej možný s
vybavením.
Cena: 1.490.000 Kč
Byt 3+1 Vrchoslavice, - V, 82 m2 v 1.NP cihlového
domu, k bytu náleží garáž 24 m2 a podíly na
pozemcích v okolí domu 215 m2. Parkování před
domem, klidná část obce.
Cena: 900.000 Kč
Byt 3+1 Plumlov, - 64 m2 v 1.NP v klidné lokalitě
s krásným výhledem, plastová okna, garáž, parkování.
Nízké náklady na bydlení.
Cena: 1.400.000 Kč
Byt 1+1 Prostějov, V.Outraty, - DB v 1.NP 32 m2

Cena: 750.000 Kč

Byt 2+1 Dolní, PV  Tel.: 777 851 606
Velmi pěkný, udržovaný byt v osobním
vlastnictví, IV. patro, 56 m2, balkon s novou dlažbou.
Cena : 948.000,- Kč

Pozemek Vřesovice  Tel.: 777 231 606
Prodej pozemku 1000 m2, obdélníkový
tvar, rovina. Veškeré sítě na hranici pozemku. 
Cena : 430 Kč/m2

Byt 1+1 Okružní, PV Tel.: 777 851 606
Družstevní, zvýšené přízemí, 37 m2, lodžie. V současné době probíhá rekonstrukce
domu.. 
Cena : 698.000,- Kč

RD 2+1 Určice
Prodej rodinného domu 2+1 v obci
Určice, přízemní, nepodsklepený
dům, topení lokální na plyn, ohřev
vody el.bojler, koupelna, WC, obecní IS, možnost rozšíření do podkroví, malý dvůr, volný po dohodě.

Cena: 445.000,-Kč

RD 5+1 Němčice nad Hanou
Prodej rodinného domu 5+1 v Němčicích
nad Hanou, okr. Prostějov. Nemovitost je
po celkové rekonstrukci s možností rozšíření do podkroví. Obecní IS, volný po dohodě. SLEVA- nová cena: 845.000,-Kč

BYTY – PRONÁJEM

Byt 2+1 Prostějov, Tylova, - DB, 55 m2, v 3.
NP revitalizovaného panelového domu, částečně
zařízený, klidná lokalita, ihned k nastěhování.

Cena: 7500,-Kč vč.ink.
Pronájem bytu 2+kk Prostějov, Krasická - 56 m2,
v 2.NP novostavba, garážové stání , kuchyňská linka
s vestavnými spotřebiči, vana i sprchový kout, lodžie.
Nezařízený, ihned k nastěhování.

Cena: 8000 Kč bez inkasa

Pronájem 3+1 Svatoplukova, PV Tel.: 777 231 606
Byt po kompl. rekonstrukci, II.patro,
80m2. vlastní plynové topení, využití zahrádky.  Cena : 7.000,- Kč/měs.+inkaso

CHATA – PRODEJ

Chata Alojzov, - Zděná, podsklepená, v klidné
rekreační oblasti v blízkosti lesa na rovinném
pozemku 369 m2, vlastní studna, el.220/,380.

Nová cena: 840.000 Kč

Nebytové prostory

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Držovice - Prodej 2 pozemků určených pro stavbu
RD, inženýrské sítě na hranici pozemku, výměra
Cena: 1600,- Kč/m2
pozemku 1020 m2.
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného na
stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.výměra
Cena: 900,- Kč/m2
cca 1500 m2.
Alojzov-ProdejpozemkunazačátkuobceAlojzovurčeného
územnímplánemkvýstavběRD.Celkovávýměra3.276m².
Prodejmožnýpočástech.
Cena:650,-Kč/m²

POPTÁVÁME:
• R
 D v Prostějově a okolí – Bedihošť, Hrubčice,
Držovice, Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
• Provozní objekt s kancelářemi
• Pronájemnebytovýchprostorcca60-70m2–prodejna
zahrádkářských potřeb
• Restaurace v Prostějově
• Pronájem bytu 1+1 v Prostějově
• Pozemekprovýstavbugarážíaparkovánínákladních
automobilů (cca 3-5tis. m2)
• Koupě bytu 2,5+kk v Olomouci, vhodný k rekonstrukci
Chcete prodat RD nebo byt? Díky naší
široké databázi klientů Vám nabízíme rychlé
zprostředkování prodeje.

Kompletní nabídku naleznete také na
www.reality-kocourek.cz, www.nemovitosti.cz.
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Pronájem 2+1 Francouzská, PV  Tel. : 777 851 606
Pronájem bytu 2+1, osobní vl., II. patro, výměra 44 m2. Po rekonstrukci, velmi pěkný.

Cena : 6.600,- Kč/měs. vč. ink.

RD 4+1 Otaslavice
prodej dvoupodlažního rodinného domu
s bytovou jednotkou 4+1 (160m2) po částečné rekonstrukci, topení lokální na plyn,
obecní inženýrské sítě, menší dvůr, ihned k
bydlení, část kupní ceny možno uhradit ve
splátkách. bližší informace v RK.

SLEVA– Nová cena: 845.000,-Kč

BYTY PRODEJ:

2+1 db/p, Dolní, PV
2+1, ov/c, Spitznerova, PV 
3+1 Zrzavého, PV 

948.000,- Kč
1.050.000,- Kč
1.250.000,- Kč

BYTY PRONÁJEM:

1+1, n/p, E. Beneše, PV 6.000,- Kč/měs. vč. ink.
2+1, n/p, Tylova, PV
7.500,- Kč/měs. vč. ink.

pozemky:

Držovice, 3300 m2 
Olšany, 900m2 
St.p. Lešany, 1480 m2, 
Bedihošť, 700 m2

930,- Kč/m2
1.000,- Kč/m2
300,-Kč/m2
1.100,- Kč/m2

Nebytové prostory:

Garáž Držovice

104.000,- Kč

Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

Prodáme váš byt, rodinný dům či chalupu

Olomouc, Přerov, Prostějov

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

RD 2+1 – Čelčice
krajní řadový menší RD s bytovou jednotkou 2+1 ve středu obce s možností
rozšíření do podkroví. Vjezd do domu a
na pozemek, malý dvorní trakt. Obecní
IS, nutná celková rekonstrukce domu.
 SLEVA - Nová cena: 220.000,-Kč
Vykoupíme RD v PV
a blízkém okolí určené
k rekonstrukci a nebo demolici
do 250 tis. Kč – platba
v hotovosti. Případné dluhy
a exekuce vyplatíme a vyřídíme.

Potřebujete hypotéku
na dům nebo byt - i družstevní ?
Zavolejte nám - rádi Vám
ji vyřídíme ! !!! zdarma !!!

Rodinné domy:
Prostějov-prodejřad.koncov.
jednopodlaž. domu, ul.
Tovačovského, 2+1 s možností rozšíření do podkroví.
Po částeč. rekonstr. a modernizaci, nová koupelna,
veškeré rozvody, podlahy. Vytápění je lokální na
zemníplyn,veškeréIS.Zadomemsenacházíterasa
amalázahrádka. 
sleva!1.800.000Kč
Prostějovičky - prodej řad. nepodsklep. RD o 2 NPpo rekonstrukci o velikosti 5+1 s
garáží. El. 220/380 V, ústř.
plyn. vytápění, kanalizace do septiku, studna na pozemku. Za domem je menší zahrádka. Celková výměra pozemku je 267 m2. Součástí prodeje je i orná
půda527m2. sleva!cenakjednánívRK
Výšovice - prodej RD 2+1, řadový, podstandardní vybavení, vytáp. ústřed. na zem.
plyn. Nutná celková rekonstrukce a modernizace. Za domem je hospodář. budova.
Cena:650.000,-Kč
Prostějov - prodej rohového
RD, v 1. NP je sídlo firmy a
prostorná garáž, v obytném
podkroví-byt3+kk,vširším
centru města po celkové rekonstr. Veškeré IS, vytáp.
nazem.plyn,plast.okna,podlahyzkeramickédlažby
a plovoucí, třeba dokončit fasádu. Vhodné k trval.
bydleníikomerčnímúčelům(sídlofirmy,kanceláře,
ordinace, prodejna,...). Celková výměra pozemku
178m2.
Cena:kjednánívRK
Určice - prodej dvoupodlaž.
celopodsklep. RD 5+1,
(popř.dvougenerační2x2+1
smožnostírozšíř.dopodkroví)sgarážíazahradou.Důmpočást.rekonstr.,zbývá
dokončit2.NP.Zastav.pl.343m2,zahrada357m2.

Cena:vRK
Studenec-prodejřad.jednopodlaž.RD3+1smožnostírozšířenídopodkroví.Důmjevhodný ihned k bydlení. Vytápění
ústřednínazemníplyn,el.220/380V,vodazvlastnístudny,
vodovod před domem, kanalizace do žumpy. Za domem je hospodář. přístavek (garáž) a kolny, následuje
zahradasvjezdemnapozemek.Zastavěnápl.369m2,
zahrada155m2.
SLEVA! 590.000,-Kč
Obec Hačky - prodej samost.
stoj. jednopodlažního RD
3+1po částeč. rekonstr. Nové
rozvodyvody,kanalizace,plynu,novákastlováokna,el.220/380V,novédřevěnéstropy.Vytáp.lokál.nazemníplyn,tuhápalivaael.přímotopy.
Obec.vodovod,vlast.studna,kanalizacedožumpy.Celk.
výměrapozemku740m2,zahrada535m2.Vhodnék
trvalémubydleníirekreaci. SLEVA!1.150.000,-Kč
Přemyslovice-prodejsamostatně stojícího vesnického
domu o dvou nadzemních
podlažích o velikosti 3+1.
Na dům navazuje výměnek, vytápění lokální na
zemní plyn, voda ze studny, vodovodní řád před domem,suchéWC.Celkovávýměrapozemkuje 275
m2.
Cena:460.000,-Kč
Byty - prodej
Prostějov,Sídl.svobody-prodej
bytuOV,2+1,přízemí,výměra
55m2.Bytovýdůmjeporevitalizaci - zatepl. fasáda, plast.
okna,novéstupačky.Bytjevpůvodnímstavubezlodžie,
pokojesituoványnazápad. SLEVA!kjednánívRK
Prodej bytu - Prostějov, J.
Zrzavého,OV,3+1,1.NP,75
m2,panel,lodžie,důmpocelkové rekonstrukci, zateplená
fasáda,plastováokna,plovoucípodlahy,původníjádro. 

sleva!cenakjednánívRK
Chalupa - prodej
Raková u Konice - prodej rekreační chalupy včetně selskéhozařízení.Jednopodlažní
domek se sedl. střechou a s
číslem popisným, vytáp. je lokál. na tuhá paliva, voda
ze studny. Za domem je zahrada se zemním sklepem.
Celkovávýměrapozemkuje584m2. Cena:vRK
Byty - pronájem
Prostějov-pronájempěkného
bytu ve zděném domě, ul.
Vrahovická, o vel. 1+1, 3. patro, výměra 28 m2, vlastní
plynovévytápění,oknasituovanánazápad.

Cena:6.600,-Kč/měs. včetněinkasa
Prostějov - pronájem bytu
2+1, 1. přízemí, ve zděném domě ul. Pod
Kosířem, výměra cca 60
m2, vlastní ústřední plyn. vytápění, nová koupelna. 
Cena: 5000,- Kč/měs. + inkaso
Prostějov - pronájem bytu
2+1, ul. Šárka, 4. patro, výměra 56 m2, plast. okna,
vybaveno,plyn.sporák,bez
balkonu, tel. linka, internet - Infos.

Cena:7.500,-Kč/měs. včetněinkasa
Nebytové prostory
Prostějov - pronájem nebyt.
prostoru (kanceláře) v podnik. objektu v centru města,
naproti OD Prior. Kancelář
se nachází ve II. patře, výměra 47 m2, kuchyňský kout + WC. Elektroměr je
společný (přepočet). Možnost pronájmu parkovacího
místa ve dvoře. 
Cena: 6.750,- Kč/měs. + ink.
Garáže - prodej:
Prodej samost. stoj. trojgaráže na vlast. pozemku, výměra 156
m2, oplocený, v obci
Držovice. Veškeré IS se
nachází před pozemkem. Objekt je možno využít pro
garážování, skladování a po úpravách i pro drobnou
výrobu ( dílna ap.). 
Cena: 500.000,- Kč
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U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 014
BYTY:
Luxusní byt 3+1 V.Beneše , OV/panel, 90 m2, 2.p., zimní
zahrada, lodžie, Po nákladné rekonstrukci se změněnou
dispozicí bytu.
SLEVA! 2 350 000,- Kč
Byt4+1V.Špály,OV/panel,90m2,7.p.,lodžie,bytjenadstandardně amodernězrekonstruovaný.
2000000,-Kč
Byt 3+kk Studentská, DB/cihla, 100 m2, v novostavbě, vlastní plyn
topení,prostornéamoderníbydlení
1950000,-Kč
Byt3+1Moravskáslodžií,OV/cihla,2.p.,75m2,lodžie.

1 490 000,- Kč
3+1 Dolní, OV/panel, 74 m2, 9. NP, lodžie, komora
na patře 
1 399 000,- Kč
Byt 1+1 Kotěrova, OV/cihla, 1.p, 30 m2, po rekonstrukci 
870 000,-Kč
BYTYPRONÁJEM:
Pronájem bytu 1+kk C.Boudy, OV/cihla, zařízený

6 100,- Kč/měs
Pronájem bytu 3+1 Čelechovice n./H., v přízemí RD
90 m2, část. zařízený, balkon, plast. okna, možnost využití
zahrádky a grilu za domem, parkování. 7 500,-Kč/měs.
Rodinné domy:
RD 5+1 Vrahovice se zahradou, poz. 1096 m2, obytná
plocha 120 m2, kanalizace, plyn, el. 22O/380V, průjezd k
parkování.Porekonstrukci,ihnedkbydlení 2990000,-Kč
RD 6+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992, nadstandardní
rekonstrukce 2006, vzrostlá zahrada s bazénem, garáž, 3x
park. stání, klidná lokalita. 
Cena v RK

Novinka!RD5+kk,Dr.Uhra,pokompletnírekonstrukci,
cel. plocha poz. 450 m2, zahrada 209 m2, garáž, krb.

4 770 000,- Kč
1/2 RD Pod Kosířem –prodej ideální 1/2 2-patrové
vily, sklep, zahrada o velikosti 557 m2. Prodávaná část se
nachází v přízemí o ploše 141 /2m2 (dispozice 2+1),
nutné opravy. 
Cena k jednání 2 000 000,- Kč
RD3+1Smržicepočástečnérekonstrukci,pozemek152
m2, voda obecní, kanalizace, plyn, el. 22O/380V, předzahrádka s možností parkování.
950 000,- Kč

RD 2+1 Otaslavice, menší řadový, cihlový,voda obec. žumpa,
el., celková plocha poz. 73 m2. Nyní velká sleva! 450 000,- Kč
POZEMKY
St.pozemekSlatinice-Lípy,vel.1010m2,důmsč.p.astodola
ve špatném technickém stavu, veškeré ing.sítě.1 050 000,- Kč
St. pozemek Držovice, vel. 3389 m2, plyn na poz., ostat.
IS v dosahu.
900,- Kč/m2
Komerční nemovitosti
Prodej/ pronájem Školní - třípodlažní komerční nemovitost umístěná v obchodní zóně centra města, 1.NP obchod,
2.NPkanceláře, 3.NP- byt či kanceláře
info v RK
Objekt přízemního rodinného domu 4+1 Drozdovice, zast.
pl. 285 m2, poz. 1428 m2, plyn, kanalizace, voda vl. i obecní.
Lokalitablízkocentraurybníka.Vhodnénarestauracisvenkovnímposezením,penzion,sídlofirmyatd.  3600000,-Kč

Pavel Salaj
Nám. Padlých hrdinů 6, Prostějov
tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.cz

Tel.: 606 922 838

Byty prodej Prostějov:
2+1 Čelechovice na Hané, okr. Prostějov, družstevní, 1.patro, cihla, 53 m2, nová kuch. linka,
plastová okna, samostatné plynové topení a ohřev
vody, sklep, k bytu přináleží garáž a zahrádka, možnost okamžitého převodu do osobního vlastnictví.

Cena: 950.000,-Kč
2+1 E. Beneše, družstevní, panel, 3. patro, 62 m2,
plastová okna, byt po celkové rekonstrukci (nové
soc. zázemí, kuch. linka, elektřina, podlahy), dům
před revitalizací. 
Cena: 1.200.000,-Kč
2+1 B. Šmerala, družstevní, panel, 7.patro, 62 m2,
dům po kompletní revitalizaci (včetně výtahu), loggie, pěkný udržovaný byt, krásné místo u městského parku a rybníku. 
Cena: 1.250.000,-Kč
2+kk Hybešova, družstvo, panel, 37m2, 4.patro
ze 4, výtah, loggie, orientace na jih, dům po revitalizaci, nízké měsíční náklady, klidné místo, ihned
volný. 
Cena: 890.000,-Kč
Byty pronájem Prostějov:
4+1 Kotkova, podkrovní, 100 m2, 2.patro, cihlový dům, vana + sprchový kout, vlastní topení,
komora, ihned volný.

Cena: 10.000,-Kč+inkaso (cca 3.000,-Kč)
Byty výměna Prostějov:
výměna nájemního bytu velikosti 1+1 s komorou a šatnou, 65m2, střed města, 3.patro, cihla,
topení WAF, sklep - za byt 1+kk kdekoliv v
Prostějově.

Rekreační objekty
Prodej chaty 1+1 Bělecký mlýn-Bílovice, přízemní dřevěná s kameným základem, zast. plocha
68m2, vytápění na tuhá paliva, el. 220/380V, voda-nová vrtaná studna (19m), suché WC, oplocený krajový pozemek čtvercového tvaru o výměře
2271m2 (možnost rozdělení na 3 samostatné
parcely), vzrostlé stromy a keře, orientace jižní.

Cena:400.000,-Kč
Prodej přízemního rekreačního objektu v chatové oblasti Ptení, elektřina, voda, WC, krásný
velký pozemek. 
Cena: Dohodou v RK
Ostatní:
Prostějov pronájem nebytových prostor v severní okrajové části města, přízemní zděný objekt - 200m2, vjezd, topení plynové, el. 220/380V
(příkon 63A), voda, odstavná plocha před budovou cca 30m2, volné od 1.10. 09, vhodné jako
výrobní prostory nebo sklad.

Cena: 8.500,-Kč/měsíc + energie
Poskytujeme krátkodobé
půjčky oproti zástavě nemovitosti. Peníze do 3 - 5 prac. dnů

Ivanovice n. H. RD 2+1 v rekonstrukci, plastová okna, el. 220/380 V, obecní voda, malý dvorek.

Cena 235 tis. Kč

Kraličky – RD 2+1, řadová zástavba, plynové topení,
voda obecní, zahrada 800 m2. RD po částečné rekonstrukci.
Cena 950 tis. Kč

Nezamyslice, RD 1+1 + obytné podkroví, cihloví, částečně podsklepený, plynové topení WAV, voda obecní,
dvorek. 
Cena 530 tis. Kč

Dřevnovice RD 2+1 a 2+0, po rekonstrukci, plast.
Okna, voda obecní, topení ÚT na tuhá paliva, garáž,
zahrádka. 
Cena 1.175 tis. Kč.

Prodej RD 1+1 v Přemyslovicích, vhodný i jako
chalupa, samostatně stojící, pozemek 443 m2, stodola,
vjezd na zahradu. 
Cena k jednání 295 tis. Kč
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,
Alojzov a Mostkovice.

POZEMKY

* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře
366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi pěkným výhledem na Plumlov. Cena 160.000Kč.
* Prodej oplocené zahrady v Prostějovičkách o
výměře 1454m2, na pozemku elektřina, jižní svah,
možnost výstavby chaty. 
Cena 220.000Kč.
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově o
celkové výměře 1.438m2, která obsahuje i třetinový podíl na příjezdové komunikaci. Sítě u
pozemku. Poslední volná parcela v dané lokalitě.
Cena 700Kč za 1m2.

www.reality-domino.cz

◘ Prodej cihlového bytu 3+1 v OV,
2.patro, balkon, pěkný byt

Nová cena 1 350 000 Kč

Volejte: 739 322 895
1+kk Okružní
Cena 630.000Kč
1+kk E. Beneše OV 32m2+lodžie. Po část. rek. I zařízený
750.000Kč
Nový 1+kk Krasická OV. Balkon, sklep. 39m2.

Cena 1.139.000Kč
1+1 Krapkova OV cihla

Výrazná sleva! Cena739.000Kč
1+1 Resslova OV, cihla, velmi nízké náklady
Cena 785.000Kč
1+1 Šárka Cihla. 
Cena 899.000Kč
1+1 Dolní OV, balkon. Po celk. rekonstrukci vč. zděného jádra.
Cena 880.000Kč
2+1
E. Beneše Dům po revit. Šatna, lodžie

Cena 999.000Kč
2+1 Svolinského Cihla. 60m2. Lodžie. 

Cena 1.000.000Kč
2+1 J.B.Pecky cihla
Cena k jednání 1.040.000Kč
2+1 Česká Cihla.Po rek. Velmi nízké náklady

Cena 1.240.000Kč
2+1 Dolní OV 59m2 Celková rekonstrukce, nutno vidět. Doporučujeme! 
Cena 1.349.000Kč
3+1 Dobrovského
Cena 1.140.000Kč
3+1 Netušilova cihla, po rek., možno i garáž za domem
Cena k jednání 1.449.000Kč
3+1 Moravská Cihla OV 75m2 +lodžie. Možno garáž
za 260.000Kč
1.490.000Kč
3+1 Žeranovská OV, cihla
Možno garáž za
120.000Kč
Cena 1.599.000Kč
3+1 Tylova OV, cihla 75m2+lodžie, sklep

Cena k jednání 1.589.000Kč
3+1 Waitova Cihla, po rekonstrukciCena 1.750.000Kč
3+1 Vojáčkovo nám. OV, cihla 85m2, po celkové rekonstrukci 
Cena 2.280.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 E.Beneše OV, 34m2, lodžie
Cena 760.000Kč
1+kk E. Beneše Po rekonstrukci
Cena 890.000Kč
2+1 Dolní OV
Cena 990.000Kč
2+1 Dolní 58m2, OV po rek., zděné jádro

Cena 1.290.000Kč
2+1 Okružní 64m2, OV, lodžie, šatna
Cena 1.245.000Kč
2+1 Slavíčka 62m2,
Cena 1.150.000Kč
3+1 centrum PV OV,72m2, cihla, nová koupelna.

Cena 1.795.000Kč
4+kk Moravská nadstandartní OV, cihla, 95m2, garáž

Cena 2.000.000Kč
Volejte: 732 285 189
4+1 centrum PV OV 120m2, terasa, zimní zahrada,
garáž
Cena 2.270.000Kč
2+kk Hybešova OV
Cena 870.000Kč
DOMY
Volejte: 723 335 940

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 v OV,
2. patro, 54 m2, velký, pěkný.

Cena 1 120 000Kč
◘ Prodej bytu 2+1 v OV, 1.patro,
balkon
Cena 890 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1 , 1.patro, lodžie,
pěkný velký byt. Cena 1 345 000Kč
◘ Pronájem cihlového bytu 2+1
po rekonstrukci, v klidné části PV,
nedaleko centra. 
7500Kč vč. ink.

T. G. Masaryka 30, 796 01 Prostějov (pasáž Mika)
Tel.: 774506771, 774106771, 582330758
E-mail: vasereality-pv@vaserality-pv.cz
www.vasereality-pv.cz

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM
PLATBA V HOTOVOSTI

Výstavba energeticky úsporných domů–VilaPark Brodek
u Prostějova, projekt výstavby zahrnuje 53 nízkoenergetických
řadovýchisamostatněstojícíchrodinnýchdomůosmitypůvatraktivnílokalitě..VíceinformacívrealitníkancelářiVAŠEREALITY.
Doporučujeme! 
Ceny od: 2.495.000,-Kč
Prodej RD 2,5+1, Slatinice, po kompletní rekonstrukci, doporučujeme.
Cena: 2.090.000,- Kč
Prodej Chaty 2+kk, Protivanov, okrasná zahrada 547 m2, vl.
studna, el., wc, parkování. Krásné prostředí. Cena: 530.000,- Kč
Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku
1036 m2 
Cena: 1.100.000,- Kč
Byt 1+1, OV, 30 m2, cihla, PV– Resslova Cena: 780.000,- Kč
Byt 1+1, DB, 36 m2, panel, PV–E. Beneše Cena: 785.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 56 m2, cihla, PV– J. B. PeckyCena: 1.090.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 55 m2, cihla, PV– Dr. HorákaCena: 1.030.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 59 m2, panel, PV–Dolní, po rekonstrukci

Cena: 1.345.000,- Kč
Byt 3+1,DB,75 m2, panel, PV–K.H. KepkyCena: 1.300.000,- Kč
Byt 3+1,DB,75 m2, panel, PV–B. Šmerala, po rekonstrukci

Cena: 1.540.000,- Kč
Byt 3+1,OV,75 m2, panel, PV–Anglická, po rekonstrukci

Cena: 1.550.000,- Kč
Pronájem bytu 2+1, cihla, 60m2, PV-Netušilova

6.500,-Kč včetně inkasa
Pronájem bytu 2+1, panel, 56m2, PV-Okružní

7.500,-Kč včetně inkasa

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

Uzávěrka inzerce
je vždy ve čtvrtek
ve 14.00 hodin

BYTY

Tel.: 606 922 838

◘ Prodej novostavby RD 4+kk ve
Vrahovicích. Nyní hotová hrubá
stavba. Dokončení možno dle přání
klienta.Obytná plocha cca 130m2,
zahrada 150m2.Vjezd zezadu.
 Cena po dokončení 2 900 000Kč
◘ Prodej RD 3+1 s terasou v Brodku
u Konice. Dům je po kompletní rek.
Zahrada 660m2, 2 vjezdy, krásné
podsklepení, letní kuchyň.

Cena 1.660.000,-Kč
◘ Prodej RD 3+1 v Plumlově,
zastavěná 100m2,zahrada 200m2,
nutná rekonstrukce.

Nová cena 820 000 Kč
◘ Prodej RD 3+1 a 1+1 v Doloplazech
u Pv. 2 x garáž. Pěkný velký.

Cena 1 655 000 Kč
◘ Prodej bytu 3+1 v osobním
vlastnictví na Dolní ulici, lodžie,
plastová okna, zateplení.71m2.

Cena 1 299 000,-Kč

BYTY

RD 2+1 Otaslavice
Cena 350.000Kč
RD 2+1 Otinoves
Cena 380.000 Kč
RD 2+1 Smržice
Cena 390.000Kč
RD Hradčany
Cena 520.000Kč
RD Myslejovice
Cena 680.000 Kč
RD 3+1 Kostelec n. H.
Cena 690.000Kč
RD Otinoves 3+1, zahrada
Cena 740.000Kč
RD 3+1 Vřesovice , zahrada 1.000m2 Cena 765.000Kč
RD 7+1 Polkovice, 2x garáž, zahrada 1.000m2

Cena 1.050.000Kč

Byt 3+1, Dr., panel, po rekonstrukci, Němčice

Cena 1.099 tis. Kč
1464-Byt 1+KK, OV, panel, v PV- Okružní  Cena 635 tis. Kč
1514-Byt 1+1, Dr., panel, PV-E. Beneše 
Cena 800 tis. Kč
1578-Byt 1+1, OV, cihla, v PV-Krapkova  Cena 890 tis. Kč
1866-Byt 1+1, OV, cihla, v PV-C. Boudy  Cena 850 tis. Kč
1704-Byt 1+1, OV, panel, v PV-E. Beneše  Cena 799 tis. Kč
1892-Byt 2+1, OV, panel, v PV-Dolní 
Cena 890 tis. Kč
1889-Byt 2+1, OV, panel, v PV-Dolní 
Cena 999 tis. Kč
1779-Byt 2+1, panel, Dr., PV 
Cena 850tis. Kč
1784-Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.050 tis. Kč
1907-Byt 3+1, OV, cihla v PV-Dr. Horáka  Cena 1.030 tis. Kč
1520-Byt 2+1 s šatnou, 0V., panel, v PV  Cena 1.100 tis. Kč
1518-Byt 2+1, OV, panel, v PV-Dolní 
Cena 950 tis. Kč
1896-Byt 3+1, Dr., panel, v PV-Dobrovského Cena 1.200 tis. Kč
1806-Byt 3+1, OV, panel, v PV-Sídl. svob.  Cena 1.250 tis. Kč
1898-Byt 4+1, Dr., panel, v PV-Anglická  Cena 1.190 tis. Kč
1898-Byt 4+1, OV., cihla, v Nezamyslice  Cena 1.680 tis. Kč
DALŠÍ NABÍDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT ČI DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDI
NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAŘÍDÍME

RD 4+1 Ptení, plast. okna, zahrada 900m2,garáž

Cena 995.000Kč
RD 2+1 Kostelec n.H. nové rozvody, dvorek, velký
půdní prostor
Cena 1.080.000Kč
RD 4+1 Doloplazy, garáž, zahrada, ústř. topení

Cena 1.290.000Kč
RD 3+1 Plumlov, garáž, zahrada Cena 1.570.000Kč
RD 4+1 Čechy p. K., pl. okna, dvorek, zahrada

Cena 1.760.000Kč
RD 4+1 Brodek u Pv zahrada 1000m2, garáž

Cena 1.590.000Kč
RD 2+1 Prostějov, po kompletní rek.interiérů, dvorek

Cena 1.750.000Kč
RD 7+1 Kostelec, terasa 
Cena 2.350.000Kč
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko studna, el., zahrada 388m2

Cena 299.000Kč
RD Určice byty 3+1 a 3+1, průjezd, dvůr, zahrada

990.000Kč
RD 3+1 Služín dvůr, hosp. budovy, zahrada, u lesa

1.050.000Kč
RD 3+1 Janáčkova PV Po část. rek.
1.280.000Kč
RD 4+1 Mostkovice Po rek., garáž, zahrada, bazén

Cena 2.990.000Kč
RD Bedihošť 2 byty 3+1, 2+1 zahrada Cena 2.170.000Kč
Nov. RD 5+2 Brodek u K. okr. zahrada, bazén

Cena 2.490.000Kč
Nový RD Vrahovice 2x4+1 Možnost podnikání

3.600.000Kč
Luxusní RD 5+kk Česká 2x garáž, 3x kancelář Po
rek.
7.290.000Kč
Výstavba RD 4+kk ul. Ječná Pv Nízkoenergetický,
poz. 280m2, užitná 112m2, solární kolektory.T:731 541
589
Cena 2.750.000Kč
POZEMKY
St. Poz. Ječná Pv- Čechovice 320m2 vydáno povolení
na stavbu RD, započatá výstavba ½ dvojdomu 4+kk.
Výhodná nabídka 
T:731 541 589
PRONÁJMY
Volejte: 739 322 895
1+kk Mostkovice Nový byt, balkon

Nájem 4.500Kč + 2.400Kč ink.
1+kk M. Pujmanové Po celk. rek.Nájem vč. ink 6.000Kč
1+1 Dobrovského
Nájem vč. ink. 5.300Kč
1+1 Okružní
Nájem 5.700Kč vč. ink.
1+1 Svatoplukova Cihla, po rek, 40m2 Nájem 4.500Kč + ink.
1+1 Tylova
Nájem vč. ink 5.500Kč
1+1 Žeranovská cihla, po rek.Nájem vč. ink. 6.500Kč
2+1 Vrahovická Po rek, zařízený. Nájem 5.900Kč + ink
2+1 Pražská Po celk. rekonstrukci. Nájem 6.500+ink.
2+1 Beneše zařízený
Nájem vč. ink. 7.500Kč
2+1 Moravská cihla 69m2 Nájem vč. ink. 7.500Kč
2+1 Mičoly 63m2, balkon, pes nevadí, garáž za1.000Kč

Nájem vč. ink. 6.500Kč
3+1 Bulharská cihla, po rek
Nájem 6.000Kč

+ cca 1.500Kč ink
3+1 Manharda cihla, po rek., výborný stav, 85m2

Nájem 7.500Kč +1.000Kč ink.
3+1 Belgická 70m2
Nájem 7.000Kč + el. energie
3+1 Jihoslovanská 91m2 
Nájem vč. ink. 9.000Kč
Volejte: 723 334 940
1+1 Knihařská 35m2 Nájem 5.000Kč+1.500Kč ink.
3+kk Hvězda podkrovní, 75m2Nájem 6.000Kč +ink.

www.realitypolzer.cz

prostejov@ byty-gfb.cz
olomouc@byty-gfb.cz
774 409 430, 774 101 818
nabízí k prodeji :
Rodinné domy se zahradou:

Tel.:728 166 255

2+1, OV, J.B. Pecky, cihla, 56m2, byt původní
stav.
Cena 1.170.000Kč.
2+1, OV, V. Špály, panel, 60m2, byt část. rekonstrukce.
Cena 1.000.000Kč.
3+1, OV, Šlikova, cihla, 75m2, byt část. rekonstrukce.
Cena 1.650.000Kč.

www.kk-reality.com

Domy prodej:
RD 4+1 Kojetín, okr. Přerov, patrový, koncový,
smíšené zdivo, dvorak s přístavbou, ústřední topení - tuhá paliva, vodovod, elektřina 220V, kanalizace, plyn před domem, po prodeji ihned volný.

Cena: 450.000,-Kč

Rodinné domy, chaty

* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní rekonstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2, zast. plocha
126m2. V přízemí jsou 2 pokoje, kuchyň, chodba s
koupelnou a WC. V podkroví jsou 3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž, kotelna a sklad uhlí, na zahradě
gril.Vzdálenost20kmodProstějova.Čistývzduch,klid
akrásnápříroda.
Cena1.730.000Kč

VÝHODNÁCENA(kjednání) !!
* RD 5+1 v Žárovicích. Dům je udržovaný, nové
vnitřní omítky, podlahy, plynové ÚT (k dispozici je
i kotel na TP) a rozvody vody. V domě je pět pokojů,
kuchyň s jídelnou, velká krytá veranda, koupelna a
WC.Jemožnévybudovatobytnépodkroví.Zastavěná
plocha 755m2 a zahrada 3452m2. Klidná lokalita,
potok, les - IDEÁLNÍ PRO CHOVATELE KONÍ !
!

Cena2.450.000Kč.
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové rekonstrukci, veškeré IS, zastavěná plocha 341m2, rozsáhlá zahrada o výměře 2479m2. LUKRATIVNÍ
LOKALITA !! Cena k jednání 3.700.000Kč.
* RD 6+1 v Plumlově, dvougenerační, cihlový,
plastová okna, nová střecha, rozvody vody a plynu,
dva sklepy, dvojgaráž, veškeré IS, obytná plocha
150m2, pozemek 1100m2. Klidná lokalita s naprostým soukromím !!  Cena 2.880.000Kč.

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

Pracovní doba:
Po - čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 Pá: 9.00 - 12.00

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

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

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz, www.realitypolzer.cz
Tel. 739 322 895, 723 335 940

PV Mostkovice 4 700 000 Kč
PV centrum
3 700 000 Kč
PV - Slovenská 2 900 000 Kč
Plumlov 
1 600 000 Kč
Čelechovice – Studenec

700 000 Kč
PV – Čechovice 3 500 000 Kč
Luběnice u Olomouce

2 900 000 Kč
Malé Hradisko 1 600 000 Kč
Pěkné byty:
1+1, DB, Šmerala
panel, 42 m2, 870 000 Kč
1+1, OV, Dolní
panel, 34 m2, 840 000 Kč
1+1, DB,E.Beneše
panel, 34 m2, 785 000 Kč
1+1, OV, sídl.Svobody
panel, 37 m2, 750.000,-Kč
2+1, OV, Okružní
panel, 65 m2, 1 200 000 Kč
2+1, DB, Šárka
panel, 56 m2, 930 000 Kč
2+1, DB, Zrzavého
panel, 50 m2, 850 000 Kč
2+1, OV, Špály
panel, 57 m2, 1.150.000 Kč
2+1 s alkovnou,OV, sídl.Svobody
panel, 56 m2, 990.00,-Kč
3+1, DB, Dobrovského
panel, 72 m2, 1 090 000 Kč
3+1, OV, Dolní
panel, 71 m2, 1 350 000 Kč
3+1, DB, Anglická
panel, 76 m2, 1 150 000 Kč
3+1, OV, Šlikova, garáž
cihla, 75 m2, 1 650 000 Kč
3+1, 2 garáž. stání, OV, Krasická
Cihla, 98 m2, 2 300 000 Kč
3+1, DB, Vojáčkovo nám.
cihla, 78 m2, 1 890 000 Kč
3+1, OV, Brněnská
cihla, 96 m2, 1 950 000 Kč
4+1, garáž, OV, Moravská
Cihla, 93 m2, 1 995 000 Kč

www.byty-gfb.cz

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

Mobil: 777 619 939

Nové byty Prostějov - Drozdovice, různé
výměry, dispozice 2+kk až 3+kk, vlastní dvůr,
posezení, parkování.

Byty pronájem

1+1 PV E.Beneše, po rek., zařízen 7.500 Kč/m vč. en
2+1 PV Okružní, zařízen 
7.900 Kč/m vč. en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla  7.000 Kč/m + en

Byty prodej

1+1 OV, PV Okružní 
2+1 OV, PV Brněnská, po rek. 
3+1 OV, PV Fanderlíkova 
3+1 DV, PV A.Slavíčka 
3+1 OV, PV C. Boudy 
3+1 DV, PV, garáž, zahrada 
4+kk DV, PV Anglická,

760tis Kč
1.299tis Kč
1.490tis Kč
1.450tis Kč
1.570tis Kč
2.200tis Kč
1.130tis Kč

RD Kostelec na Hané, 5+1,zahrada, garáž,bazén

2.290tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, pozemek
824m2. 
2.990tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1. 
950tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1. 
890tis Kč
RD Hrubčice, 2 x 3+1, garáž, po rek. 2.300tis Kč
RD Vyškov, 3+1. 
2.650tis Kč
Zděná chata Seč 
690tis Kč
Zděná chata po rek. Lutotín 
730tis Kč
Garáž Vrahovice, 
cena 145tis Kč
Pozemek Domamyslice, 1426m2.  1450 Kč/m2
Pronájem neb. prostor PV Drozdovice 80m2.

10tis Kč/m
Pronájem neb. prostror PV Daliborka 85m2. 

6tis Kč/m
Pronájem neb. prostor PV Kostelecká 47m2.

7tis Kč/m
Pronájem neb. prostor PV Dobrovského 140m2.

17tis Kč/m

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem

1+1 PV Sídl. Svobody, zařízen,  5600 Kč/m+en
3+1 PV Sídl. Svobody, zařízen  7.300 Kč/m+en
3+1 PV Blahoslavova 102m2, po rek. 8000 Kč+en

Byty prodej

1+kk OV, PV Kotěrova 
690tis Kč
1+1 OV, PV Sídl. Svobody 
750tis Kč
1+kk OV, PV E.Beneše 
730tis Kč
1+kk OV, PV M.Pujmanové 
630tis Kč
2+1 DV, PV Šárka. cihla. 
990tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše 
1.290tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše 
1.350tis Kč
3+1 OV, PV Sídl. Svobody, po rek.  1.350tis Kč
3+1 OV, PV Krapkova, po rekonstrukci, 

1.390tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek. 
1.390tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro.  1.600tis Kč
RD Smržice, k rekonstrukci
590tis Kč
RD Čechy pod K., po část. rek. 
1.190 tis Kč
RD Vrahovice 6+1, dvougenerační se zahrádkou,

1.990tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba 
1.490tis Kč
RD Želeč, 2+1 s velkou zahradou,  1.050tis Kč
RD Studenec 4+1, velká garáž, posilovna, velká
dílna, 
2.490tis Kč
RD PV Melantrichova, 2 byty-3+1 a 2+1, k rek.

2.390tis Kč
Pronájem prodejny PV - 45m2.

6000,- Kč/měs + energie

Mobil: 776 29 44 98

Vyzděná výrobní hala v uzavřeném areálu.
Vytápěná, soc.zař., kanceláře. 600m2,

40tis Kč/měs
Pozemek PV – Krasice, 500m2, IS, připraven k
výstavbě, 
650tis Kč
Pozemek Kostelec n. H, 800 m2, IS na pozemku,

790tis Kč
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2

www.cmreality.cz

Zájemci o plošnou
inzerci volejte
číslo 608 022 023

12. října 2009
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Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá ! 775 125 779.

Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.

Koupím byt 2 + 1 v PV nejlépe sídl.
E.Beneše, Valenty, Svobody (není
podmínkou). Stav a vlastnictví nerozhoduje, nejsem RK. Tel.: 732 181 597.

Pronájem nebyt. prostor. 2 místnosti
17 m2 a 8,5 m2 v PV, Svatoplukova
18. Vhodná jako sklad, přízemí. Info
731 012 213 nejlépe od 14.00 – 16.00
hod. denně.

Prodej bytu 2 + kk, cihla, 50 m2,
Rumunská ul., po komplet. rek.,
1.250.000 Kč. Ne RK. Tel.: 602 451
816.

Prodej bytu 1+1 OV, 3+1 v PV. Tel.:
722 912 715.

Prodám pozemek 3.700 m2 v
Kostelci n. H. Možnost výstavby
RD. Tel.: 737 112 123, 736 236 595.

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 777 231 606.
Koupím chatu v okrese Prostějov
Seriózní jednání. Platím hotově. 777
851 606.
Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 777 231 606.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 775 125 779.
Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 777 231 606.

PRONÁJEM BYTU 2+KK,3 KM
OD PV - KOMPLETNĚ VYBAVEN
(LINKA, SPORÁK, PRAČKA, VANA, SEDAČKA, LETIŠTĚ, TELEVIZE, INTERNET). VČ. IKASA
6000 Kč, KAUCE NE, PLATBA NA
3 MĚSÍCE DOPŘEDU, NEKUŘÁK! BEZ ZVÍŘECTVA! TEL: 608
215 911.
Prodám cihlový byt 2 + 1, v os. vlast.,
balkon, udržovaný, ul. J.B.Pecky. Tel.:
728 166 255.

Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 851 606.

Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic, Nové
Dědiny aj. Částečná rekonstrukce
možná. 775 125 779.

Prodám nadstandardně zařízený a vybavený byt 3 + 1 v PV. Cena dohodou.
Tel.: 724 337 984.
Prodám RD v Plumlově, po celkové
rekonstrukci, k okamžitému nastěhování. Cena 1.680.000 Kč. Dohoda.
Tel.: 776 16 16 00.

Pronajmu nebytové prostory (obchod)
v PV, 90 m2, soc. zař., parkování. Tel.:
724 337 984.

Pronajmeme zavedenou prodejnu v
centru PV o výměře 215 m2, vlastní
měřiče energií, výlohy, blízko náměstí. Tel.: 777 691 077, 777 5 55 66 8.

Sídl.E.Beneše-prodám byt v OV:
3+1 7p./7 1.349.000 (výhled)
3+1 3p./7 1.289.000 (standard)
1+KK 2p./7 700.000
Udržované byty,volné ihned,
ceny k jednání.Tel: 775 201 942

www.pregoreality.cz, Otaslavice RD
1 + 1, s menší zahradou. 230 000 Kč.
Prostějovičky RD 3 + 1, 2 + 1 po rekonstrukci, zahrada, 2 400 000 Kč.
Prostějov, byt v OV 1 + 1, 770 000 Kč.
Tel.: 777 884 742, 776 884 748

Pronajmeme garáže v Držovicích.
Nájem 1.050 Kč /měs. Tel.: 608 811
174.
Prodám garáž na Brněnské ul. Tel.:
777 072 679.
Vyměním nadstandard. nájemní byt I.
kategorie 1 + 1 v PV, za nájemní byt
menší a nižší kat. Spěchá!!! Tel.: 723
819 108.
Prodám chatu v pěkném prostředí, pozemek 600 m2, voda, el., interiér po rekonstrukci. Cena 530.000 Kč. Tel.:
724 337 984.
Prodám 1 + kk, 38 m2, balkon, sklepní kóje, kuch. linka, vestavěná skříň.
Ihned volný. Cena 1.100.000 Kč. Tel.:
775 709 407.
Pronajmu byt 3 + 1 dlouhodobě, v
klidné části PV. Informace tel.: 736
236 595.
Prodám pozemek v Držovicích na
Smržické ul., o výměře 537 m2. 690
Kč/m2. Při rychlém jednání možná
sleva. Tel.: 774 834 789.
Pronájem bytu 3 + 1 na Belgické ul.,
70m2 cena 7.000 Kč + elektřina. RK
nevolat. 602 451 816.
Prodám byt 2 + 1 v OV v PV. Tel.: 605
904 101 po 14.00 hod.
Nabízím k prodeji 2 byty 3 + 1 v OV,
výměra cca 76 m2, Kpt. Jaroše PV.
Dům po kompletní rekonstrukci, v
klidné části. Jeden byt po kompl. úpravách, plast. okna, lodžie. Druhý v pův.
stavu, plast. okna, lodžie. Nevolat RK.
Tel.: 777 291 121.

Pronajmu prostorný 130 m2 byt 4 + 1,
i s garáží v PV. Dlouhodobě – nízký
nájem. RK nevolat. Tel.: 720 204 000.
Prodám RD v Brodku u Konice, 5 + 1,
kompletně rekonstr., garáž, zahrada –
dohoda jistá. RK nevolat. Tel.: 606
922 838.

Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena max.
10.000 vč. inkasa.
777 231 606.
Koupím nájemní dům, i s nájemníky.
774 851 606.

PRONAJMU slunný, prostorný a
moderně řešený byt 2 + 1, 75 m2, v
byt. domě, ul. Sportovní. Po celk. rekonstrukci, nová kuch. Linka, koupelna, podlahy, pl. okna, TV, internet,
možnost parkování ve dvoře. Nájem
9.000 Kč + ink., po dohodě možno i
vybavit. Nejsem RK. Tel.: 602 508
447.

Koupím stavební pozemek vhodný
pro stavbu samostatně stojícího domu.
IS, přístupová komunikace, cca 1.000
m2, do 10 km od PV. Tel.: 775 25 75
45, pozemek@volny.cz
Prodám byt 3 + 1 v Kostelci na Hané
– výměra 80 m2 – po kompletní rekonstrukci (podlahy, zděné jádro, italské obklady, rohová vana, WC – geberit, rohová kuc. linka na míru s vestavnými spotřebiči). Cena 1.490.000 Kč.
Tel.: 725 765 712.
Pronájem luxusního bytu 2 + kk,
55m2, Krasická ul. 8.500 Kč vč. ink.
RK nevolat. 602 451 816.
Prodám byt OV 2 + 1, panel, v PV.
Levně. Tel.: 775 733 990.
Pronajmu 3 nebytové prostory, 1 šicí
dílna, 1 podkrovní byt 3 + kk. Tel.: 602
787 096, 606 312 009, Vápenice 31,
Prostějov.
Pronajmu byt 3 + 1, ul. Belgická.
7.000 Kč + el. Volný ihned. Tel.: 724
24 65 70.
Pronajmu byt 3 + 1, Dr. Horáka, cihla,
ihned, po částečné rek. 6.000 Kč + ink.
Tel.: 603 535 673.
Prodám PŮDNÍ PROSTORY k vybudování bytů v PV.607832770.
Pronájem bytu 2 + 1 ul. Moravská, výměra 54m2, 4p., kompletně moderně
vybavený, neprůchozí pokoje. Dům
po revitalizaci, lodžie. Volný od listopadu 2009. Cena: 8500 Kč/vč. inkasa.
Tel: 603 598 193.

Prodám byt 3 + 1 v PV cca 72 m2.
Cena 1.150.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu byt 1 + 1 v klidné části
PV. RK NE. 775 972 354.

Hledáme ke koupi byt 2 – 3 + 1 v klidné lokalitě Prostějova. Tel.: 731 188
624.
Koupíme menší RD na chalupu do 20ti km od Prostějova. Blízko lesy. Tel.:
731 188 624.

Pronájem kancelářských ploch 2 x 16
m2, PV- Poděbradovo nám., perfektní
stav, možnost parkování. Cena dohodou. Info 777 862 900.

Pronájem 1 + 1, Dobrovského 10, PV.
Cena 5.300 Kč vč. ink. Tel.: 774 333
975.

Pronájem zařízeného bytu 2 + 1, 70
m2, v RD – zahrada. 5.900 Kč + ink.
Tel.: 582 360 184.

Pronajmu byt 1 + kk na ul.
Budovcova. 5.500 Kč vč. ink. Tel.:
728 005 674.

Pronajmu velký cihlový byt 1 + 1, cca
60 m2, v 1. patře, 4.500 Kč/měs. Tel.:
724 337 984.

Pronajmu 1 + kk v PV – Vrahovicích,
po renov., velmi dobrý stav, lodžie, ihned k dispozici. Příznivá cena. Tel.:
602 759 963.

finance

Koupím garáž v Prostějově. mob. 776
561 214.
Prodám byt 1 + 1 po rekonstrukci, ul.
Dolní. Tel.: 777 765 130. RK nevolat!

Pronájem nebytových prostor na
ul.Tyršova v Kostelci na Hané o výměře 92m2. Vhodné jako kanceláře,
sklady, maloobchod. Dlouhodobě.
Volné ihned. Cena 10 000 Kč + inkaso. Tel: 603 598 193.
Hledám dům na vesnici. Cena a stav
nerozhoduje. Tel.: 774 414 525.
Prodám cihlový byt 3 + 1 v OV, po
kompletní rekonstrukci, šatna, neprůchozí pokoje, 2 x balkon, vlastní topení, sklep 10 m2, cena 1.950.000 Kč.
RK nevolat! Tel.: 604 487 707.
Pronajmu RD v Krasicích, větší 2 + 1
s garáží, dlouhodobě. 7.500 Kč + ink.
Tel.: 773 99 68 23.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
Pronájem haly. Tel.: 722 912 715.
Prodám byt DR 3 + 1, 72 m2, v centru.
Cena 1.090.000 Kč. Je volný. Spěchá!
Tel.: 606 788 386.

PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz
JISTÁ PŮJČKA, PENÍZE KAŽDÉMU. 10 – 100.000 Kč BEZ POPLATKŮ A NAHLÍŽENÍ DO REGISTRU. TEL.: 775 972 354.
Letos půjčky nově! Rychlá hotovost
s nízkým úrokem. Průchodnější hypotéky. Nejsme linka 900. Tel.: 737
404 086.

Prodám DB s možností odkupu do OV
2 + 1m, cihlový, J.B.Pecky, 3. patro, s
částečným vybavením a zařízení.
Cena dohodou. Kontakt na tel.: 605
722 070, e-mail: milos.nevrla@seznam.cz

Prodám byt 1 + 1 cihl., 29 m2, OV,
blíz. stř. m., nízké nákl. Tel.: 732 466
293. Cena 745.000 Kč.

Pronajmu garáž na Sídl. Svornosti,
vrata směrem k domům. Tel.: 777 80
66 88.

Koupím RD do 15-ti km od
Prostějova. Na stavu nezáleží. Cena
max. 1.900.000 Kč. Tel.: 731 188 624.

Pronajmu garáž za Dolní ul. (naproti
Železáren). Tel.: 737 61 74 84.

Vyměním 3 + 1 Holandská ul., za 2 +
1 s dopl. ve stejné lokalitě. Tel.: 774
860 434 po 18.00 hod.

Prodám cihlový 1 + 1 s alkovnou, OV,
45 m2, Krasická ul. 1.290.000 Kč.
Tel.: 774 24 14 24.

Prodej RD v Čelechovicích n/H, 7+kk
(garáž, dvůr, zahrada), cena:
2.200.000 Kč. Tel: 731 130 235.
Prodám nadstandard. 3,5 + 1, skvělá
lokalita, 776 34 99 23.
Prodám 1 + kk, v OV, 38 m2, Krasická
ul. Volný ihned! Tel.: 774 504 026.
Prodám 1 + kk v OV, 32 m2, E.Beneše.
Levně. Volný ihned. Tel.: 774 504 026.
Prodám pozemek cca 800 m2 Na
Blatech – Bělecký Mlýn. Kompl. příprava pro zahájení stav. prací (el. sítě,
vl. studna). Tel.: 774 504 026.
Prodám byt 3 + 1 s garáží v PV (OV,
cihla). Cena 1.590.000 Kč. T.: 737 711
889 po 16.00 hod.. RK nevolat!
Pronájem bytu 3 + kk po rekonstrukci,
cihla, Pražská ul., Prostějov. Více na
www.bytpv.blog.cz, cena 6.000 Kč +
ink. Měřiče energií budou přepsány na
nájemce. Pokud jste RK nebo máte
dluhy na finančním úřadě, prosím nevolat. Tel.: 603 970 173.
Pronajmu byt 3 + 1 v cihl. domě 87,5
m2 + garáž. Centrum města. Nájem
10.000 Kč + ink. Volný od 1.12.2009.
Tel.: 602 968 688.

Pronájmy bytů 1 + 1 a 3 + 1 u centra
PV. Tel.: 722 912 715.

Pronajmu garáž za Družbou. Řadová,
1.200 Kč/měs. Platba 2 měs. předem.
Tel.: 723 460 625.

Prodej bytu 3 + 1, 76 m2, A.Slavíčka,
po komplet. rekonstrukci. 1.250.000
Kč. Při rychlém jednání výrazná sleva.
RK nevolat. Tel.: 602 451 816.

Nabízím pronájem zařízeného bytu 3
+ 1 s balkonem na Belgické ul., PV.
8.000 Kč měs. vč. ink. Vratná kauce
10.000 Kč. Tel.: 608 057 100.
Prodám cihlový byt 3+1 se zahradou v
OV, Prostějov. Jedná se o zrekonstruovaný byt ve zvýšeném přízemí s balkonem a přímým vstupem na zahradu.
Velikost 73m2, sklep, spíž, vlastní topení, klidná lokalita (ul. Slovenská),
nízké měsíční náklady. Volný dle dohody. Cena 1.690.000 Kč. Tel.: 724
774 009.
Pronajmu byt 1 + 1 na ul. Okružní, 3.
patro, 5.700 Kč vč. ink. Tel.: 776 750
130.

Rychlá půjčka pro každého od 18 do
75 let. Vhodná i pro ženy na MD i důchodce. Vyřízení do 8 dnů. Kontakt:
732 659 877. Volat jen po 18. hodině.
Rychlá půjčka pro všechny bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
733 321 344.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.
Úvěr od 50 – 250 tis. Neřešíme registry (u AH). Refinancování nevýhodných úvěrů, řešení exekucí, realizace osobního bankrotu, finanční a
právní servis. Vše vyřídíme za vás.
Kanceláře Prostějov: nám. T.G.M
18, tel.: 606 790 687, Olomouc:
Pasteurova 10, tel.: 606 790 689.
VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.
ÚVĚROVÉ CENTRUM OLOMOUC – centrum pomoci VŠEM!!!
Nejlepší finanční servis na všechny
druhy půjček, hypoték, kred. karet
pro občany a podnikatele.
Nezkoumáme příjmy ani registry.
BONUS – kred. karta pro každého
klienta. Tel.: 605 183 668, ne SMS!
Nejsme linka 900...
Soukr. inv., exek., dražby. 739 905
611.
SMS PŮJČKA
Zašlete SMS: PV, jméno, příjmení
rč, výši příjmu, kolik chcete
půjčit. Ozvu se Vám a řeknu,
zda mohu půjčit. OSVČ, důchodci
a zaměstnaní. 775 709 579.
BEZ POPLATKŮ.

seznámení
Vdovec 61/167 zajištěný, hledá přítelkyni do 55 roků. Jen upřímně. Tel.: 774
809 845.

koupím

www.centrum-reality
Pron. 1 + 1 zař. Sídl. svobody
Pron. 2 + kk, Havlíčkova ul., po rek.
Pronájem 2 + 1 zařízený Moravská
Stav. poz. Hamry u lesa, 970 m2
Tel.: 608 776 089 Makléř

Starý nábytek, obrazy, lustry, koberce,
hodiny, kamna, rádia, zbraně, staré
hračky, porcelán, sklo, šperky, vyznamenání, mince, bankovky, pohlednice
a další. Tel.: 605 138 473.

Pronajmu dlouhodobě byt 1 + 1 na
Sídl. E.Beneše, klidná lokalita, cena
5.300 Kč + plyn + el. Info. tel.: 776
161 821.

Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.

Prodám byt v OV 2 + 1, cena
1.050.000 Kč. Tel.: 604 821 312.

Koupím naftu. Tel.: 739 058 135.

Nabízíme pronájem zařízeného bytu 1
+ 1 na A. Slavíčka. Tel. 774 101 818.
Pronajmu bar – hernu v centru PV.
Plocha 200 m2. Cena 25.000 Kč/měs.
Tel.: 724 337 984.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM
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práci
nabízí
Přijmu pracovníka do ved. funkce
(mistr) pekařské výroby. Bližší info.
tel.:582 342865 Po-pá 6-15hod.
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 571 620 763, 10-14 h.
www.studio365.eu
Přijmeme kadeřnice na ŽL. Tel.: 721
755 420.
!!!POZOR!!! Vaše šance do nové
kanceláře. Přijmu 2 lidi, zajímavá a
nenáročná práce. Výplata denně!!!
Volejte: 605 183 668.
Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých
pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810
644.
Centrum zdraví uplatní na pozici
konsultant ve výživě, konsultant v
kosmetice a supervizor. Podmínka:
mít rád lidi a obor. Tel. 723 306 068.
Hledáme nové kolegy do Wellness
centra v Prostějově. Nadstandardní
výdělky, pružná pracovní doba.
Kompletně zaškolíme. Volejte ihned.
Spěchá. Tel.: 724 30 60 29.
Přivýdělek - 604 530 129.
Hledáme strojního konstruktéra
(strojaře) k občasným pracem na dohodu. Tel.: 603 204 749.
CESTAP s.r.o., přijme na HPP zedníky, podmínkou vyučen v oboru, 5 let
praxe, ŘP, Tel.: 777 94 20 21.
Sklad Prostějov přijme prodejce knih
pro oblast PR, VY, KM. Vl. os. auto
podmínkou, peníze každý týden. Tel.:
777 280 967 pí. Krajíčková.
Vydělávejte 200 EUR denně. Podm.
PC + internet. Telefonujte: 603 845
583.
Hledám OZ i brigádně. Tel.: 777 938
973.
Hledáme obchodního zástupce pro
Olomoucký kraj. Tej.:774 658 681.
Hledám schopného člověka, který se
nebojí práce a vyšších příjmů. Tel.:
608 025 895.
Hledáme 5 lidí na HPČ, VPČ, prof.
růst, 10 – 60 tis. měs. Tel.: 732 746
873.
www.domajob.cz Trend 21. st.
Smart půjčky 5.000 – 15.000 Kč do
24. hod. bez poplatků předem. Tel.:
725 853 631.
Přijmu pracovníka do pneuservisu v
PV. Nástup možný ihned. Tel.: 608
824 136.
Společnost působící v oboru realitních a peněžních služeb přijme managera. SŠ, vítána delší praxe u policie,
armády nebo celní správy. Kontakt:
recepce 582 331 331 paní Majerová.
Přijmeme telefonisty-ky, zprostředkovatele, referenty, asistenty a obchodní zástupce. Nabízíme zaškolení, výdělek 22-50 000 Kč/měs. firemní auto, telefon. Tel. 605 254 556.
Broker Consulting a.s. Nezávislý finanční konzultant hledá vhodné spolupracovníky na pozici asistent/ka,
konzultant/ka do obchodního oddělení. Požadujeme: SS nebo VŠ vzdělání, spolehlivost, flexibilitu, samostatnost, analytické myšlení, komunikativnost, příjemný vzhled a vystupování, obchodní zkušenosti vítány.
Nabízíme: zázemí stabilní a dynamicky se rozvíjející společnosti, jasná
pravidla kariéry, pravidelné vzdělávání, příspěvky na auto a mob, notebook, atraktivní ohodnocení. Své životopisy zasílejte na: roman.sevcik@bcas.cz nebo volejte 777 88 26
44.
Teď je ta pravá chvíle stát se AVON
LADY! Registrace ZDARMA!
Sleva na výrobky 15 – 30% ! Dárky –
kosmetika – šperky Swarovski
v hodnotě 3.000 Kč k objednávkám
ZDARMA! Možnost se znovu
zaregistrovat i pro bývalé Avon Lady.
Katalogy, vzorky k registraci
ZDARMA! Hledáme AL na pozice
leaderů – vhodné i pro ženy na MD.
Tel.: 736 488 883 – Alena Rubešová.
Přijmu servírku nebo číšníka do baru
v centru města na brigádu na soboty a
neděle. Tel.: 728 530 263.

12. října 2009

práci
nabízí
Hledám prac. elektro a pomocné
práce na montáž solárních panelů.
Nutnost ŽL a flexibilita. Mzda 100 –
130 Kč/hod. Tel.: 777 196 124.
Přijmu malíře – natěrače, jen vyučené
v oboru. Tel.: 737 941 529.
Přijmeme kadeřnice, maséra/-ku. Na
ŽL. Tel.: 721 755 420.
Zavedená realitní kancelář pro Olomoucký kraj příjme real. makléře.
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání, obchodní talent, samostatnost, komunikativnost, flexibilita. Práce na ŽL,
vlastní automobil podmínkou. Nabízíme: zázemí prosperující RK, vysoké výdělky, rychlý karierní růst,
školení. Možnost i jako VPP. Bližší
info: 603 598 193, životopis- kpreals@seznam.cz

práci
hledá
Studentka VŠ hledá dlouhodobou
brigádu. Nástup možný ihned. Prosím nabídněte. Tel.: 734 457 387; email: anovinka@seznam.cz
Hledám práci na úklid nebo ruční
práci v PV. SMS 722 761 886.

zvířata
Hodným lidem daruji i jednotlivě čtyři překrásné kocourky (dva černé, dva
mourovaté) narozené 21.8. K odběru
zhruba za měsíc. Mobil 736 614 006,
nebo 722 066 020.
Prodám štěňata rotvajlera. Cena dohodou. Tel.: 608 200 777.
Prodám štěňata hovawart plavé a
černé se znaky, s PP (pejsci, čistokrevní, odčervení a očkovaní).
Výborný hlídač, vhodný k dětem, kamarád pro celou rodinu. Cena dohodou. Tel.: 582 363 146.

auto-moto
Levně, rychle, kvalitně. Opravy karoserií všech typů a značek vč. laku.
Opravy veteránů, ošetření dutin a
spodků. Tel.:607 605 373
Individuální dovoz
Nekupujte zde zbytečně drahá auta, jeďte se mnou do Německa. Vyřídím
Vám veškeré formality a v Česku
kompletní přihlášení. Solidní jednání.
Platí stále. Tel.: 603 383 895.

služby

21

vzpomínáme

Zednictví Vančura nabízí svoje služby. Např. novostavby, zateplování,
úpravy RD, bytů, fasád, komínů,
mokrého zdiva chemickou cestou a
další zednické práce i mimo okr. PV.
Tel.: 774 627 358.

Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

www.hubnete.cz/vip1
Tesařství Klimeš nabízí: tesařské,
klempířské a pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 75 64 28.
Psí salon – zvýhodněné ceny pro
jorkšíry. Tel.: 606 392 814.

Dne 15. října uplyne již pět
bolestných let od doby, kdy nás
navždy opustila naše milovaná
dcera Magda ANTLOVÁ.
Nikdy nezapomeneme.
S láskou všichni blízcí.

Pečení domácích dortů. Tel.: 608
944 581.
Pečení domácích dortů, zákusků a
drobného cukroví. Příjem objednávek na tel.: 776 309 440

Dne 15.10.2009 jsme
vzpomenuli 6. výročí úmrtí naší
maminky, babičky, paní
Marie KAČEROVSKÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
synové a dcery s rodinami.

www.hubnete.biz se zarukou
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
Provádíme veškeré zednické
práce, rekonstrukce bytových jader,
obklady, dlažby včetně zámkových.
Dále nabízíme pokládku plovoucích podlah a po dohodě i jiné práce.
Kvalita a rozumná cena. Tel.: 604
524 666, p. Rosička Jiří.
Stěhování, vyklízení. T. 775 132
134.
Doučím – naučím NJ. Levně. Pedagožka tel.: 582 33 44 91.
Úklidové služby
- domácnosti
běžný úklid, sváteční úklid,
mytí oken, žehlení
- strojní čištění koberců a čalounění
- bytové domy
- novostavby
- kanceláře
agentura Kopretina,
tel. 774 149 221
www.akopretina.cz, e-mail:
agenturakopretina@seznam.cz
Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb, renovace
koupelen, kuchyní atd. Tel.: 774 06
22 53 nebo e-mail: dacel@seznam.cz.
Palírna Otaslavice nabízí
kvalitní služby za bezkonkurenční ceny. Za jeden litr 50%-ní slivovice u nás celkem zaplatíte jen
115 Kč. Objednávky přijímáme
non-stop na tel. číslech 582 370
058, 777 340 485 .
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny
stol. práce vč. oprav).

Dne 13. října 2009
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Josefa MIKEŠE
z Prostějova.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka Marie
a děti s rodinami.

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ

prodám

KE KAŽDÉMU
KOLU DÁREK
MODELY
2010
JIŽ V PRODEJI

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Jablka od 10 Kč/kg
Prodej jablek na mošt
a na výrobu kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám zcela novou chladničku
Whirlpool, objem 120 L, pův. cena
6.200 Kč. Sleva dohodou. Zn.: Nevhodný dárek. Tel.: 608 463 581.

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ SECOND
HANDU na Krasické ul. v PV (boudy u Aquaparku). 1 ks/ 20 Kč (až 5
kč). Otevřeno denně 9 – 17 hod. V sobotu 8.30 – 11 hod. Končíme
24.10.2009.

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957
PROSTÌJOVSKÝ

O PLOŠNOU

VEÈERNÍK

VOLEJTE

OLOMOUCKÁ 10

NA ČÍSLO

PROSTĚJOV

608 022 023

Uzávěrka řádkové

NEBO

inzerce je vždy

PIŠTE NA
EMAIL

Prodám pekárnu Moulinex – úplně
nová. Nevhodná svatební dar. Pův.
cena 4.200 Kč, nyní 3.000 Kč. Tel.:
603 445 601.

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

ZÁJEMCI
INZERCI

Prodejna Ivka, Netušilova ul., nabízí
zákazníkům nové vzory zdravotní
vycházkové obuvi na problémové
nohy- i v nadměrných velikostech.
Dále kvalitní kožené lodičky, botasky, zdravotní nazouváky a dětské
atestované zboží. Tel.: 603 445 601.

PRODEJ
-krbové vložky
BeF, Jotul,
Kobok, Supra
Nordica,

pvbila@seznam.cz

v pátek
v 10.00 hod.

Soudní dražby movitých věcí

Malířské práce Ondra.
Tel.: 606 874 416.
MOTOBAZAR
DOVOZ MOTOCYKLŮ
AŽ 50 MOTO NA SKLADĚ,
WWW.FREE-MOTO.CZ
TEL. 604460722
PRODEJ I NA SPLÁTKY.

Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.
Digitální příjem. 180 programů.
Tel.: 777 938 973.
Podzimní práce, pletí záhonů, hrabání listí, sečení, řez peckovin –
broskvoně, meruňky a švestky. Tel.:
737 867 950.

Suzuki Hayabusa 1300R, r.v.00, 119t

Střechy, pokrývačství – Truhlářství Štugel. Tel.: 777 690 311.
Nabízím výpomoc při žehlení a
hlídání dětí. Tel.: 775 910 777.
Vodo- topo-plyn. Nabídky veškerých instalatérských prací. Tel.: 608
747 788.

BMW K1200LT,r.v.99, 159t

Provádíme veškeré stavební
práce, bytová jádra, obklady, dlažby. Ceny dohodou. Tel.: 603 834
120.

Suzuki GSX-F 750,r.v.00, 55t.

oznámení
Sudová, lahvová vína, sekty, burčák, bagety aj. Stálé akce! Vinotéka, Kostelecká
10, PV.
www.vinotekauzbynka.webnode.cz
28. – 31.10.2009 – MÖLLTAL – Rakousko. 3 dny lyžování na ledovci, oblast Grosglockner zahájení sezony, v
rámci zájezdu je testování lyží ZDARMA, možnost nákupu lyží za 150 – 250
Eu, diskotéka, kapela – uvádí Petr Salava. Cena 6.100 Kč. 15. – 24.1.2010 Francie – Les Menuires + 3 údolí. Lyž. zájezdy CK Minitrans a svazu lyžařů PV. Cena 8.900 Kč. Inf. a přihl. : 588 507 048.

SaM – úklidové služby, provádí
kompletní úklid vč. mytí oken a čištění koberců. Tel.: 582 331 332.
tučné tučně
Retaurace U Johnů, Držovice –
naproti cihelny. Denní menu za 60
Kč. Kulečník, příjemné posezení,
domácí kuchyně, společenské akce
– svatby, večírky. Zaručeně Vám
bude chutnat. Přijďte a přesvědčte
se sami. Rezarvace na tel.: 608 349
511, 582 365 072.
Chcete zhubnout a nezbavit se
svého oblíbeného jídla?
www.hubnete.cz/tony
tel. 724 817 623.

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

POZOR
POSEZONNÍ

SLEVY
KOL

Až - 30%
* servis
* doplňky
* součástky * prodej

Okresní soud v Prostějově nařídil
dražbu movitých věcí, která se uskuteční v pátek 16. října 2009 v 9.00
hodin v budově exekučního oddělení
na Sídlišti svobody. Dražba je nařízena proti povinným Borisi Jordákovi z
Vranovic, Janě Kameníkové z Prostějova, Marcele Peštové z Kralic na
Hané, firmě Allepo Link System z
Prostějova, Zuzaně Klučkové z Prostějova, Zdeňce Pírkové z Prostějova
a Janu Burešovi z Prostějova.
Dražit se bude obraz (3 ks) s vyvol.
cenou 300, 700 a 400 korun, housle s
vyvol. cenou 200 korun, banjo s vyvol. cenou 500 korun, citera s vyvol.
cenou 200 korun, živé květiny (5 ks)
s vyvol. cenou 50 korun, dětské kolo
Rocky (opotřebované) s vyvol. cenou
3 koruny, dětské kolo Vanda (opotřebované) s vyvol. cenou 3 koruny,

dámské kolo Oliba (opotřebované) s
vyvol. cenou 3 koruny, počítačová
jednotka Auutocont, typ AC Office,
monitor zn. Yüsmart s klávesnicí a
myší s vyvol. cenou 4 000 korun,
obývací stěna hnědá prosklená s vyvol. cenou 300 korun, MZ Nokia
1600 s vyvol. cenou 300 korun, televizor LG s dálk. ovládáním s vyvol.
cenou 200 korun, reprobedny (2 ks) s
vyvol. cenou 5 korun, lustr (2 ks) s
vyvol. cenou 20 korun za kus, vánoční svícen s vyvol. cenou 30 korun,
mlýnek na strouhanku s vyvol. cenou
10 korun, knihy dobrodružné pro děti s vyvol. cenou 100 korun, učebnice
s vyvol. cenou 30 korun, housle s vyvol. cenou 200 korun, knihy (detektivky + harlekýnky) s vyvol. cenou 50
korun, baterka s vyvol. cenou 1 koruna, sjezdové lyže + dva páry holí s vy-

vol. cenou 150 korun, myčka nádobí
Zanussi s vyvol. cenou 200 korun,
mikrovlnná trouba Délonghi s vyvol.
cenou 70 korun, skleněný tác polobrus s vyvol. cenou 150 korun, skleničky polobrus (6 ks) s vyvol. cenou
150 korun, videorekordér Philips s
vyvol. cenou 50 korun, stojací lampy
(2 ks) s vyvol. cenou 30 korun za kus,
psací stůl + komoda + noční stolek a
židle s vyvol. cenou 400 korun, UNI
skříňky (2 ks) s vyvol. cenou 5 korun,
konferenční stolek s vyvol. cenou 5
korun, brusle s vyvol. cenou 1 koruna
a keramická váza s vyvol. cenou 2 koruny.
Prohlídka výše uvedených movitých věcí je možná pouze v den konání dražby po dobu registrace
dražitelů na exekučním oddělení
na Sídlišti svobody.
-red-

U Abrahámka je nové dětské hřiště
Dětské hřiště poblíž oblíbeného
občerstvení „U Abrahámka„ v lesoparku Hloučela bylo dlouhá léta v nevyhovujícím stavu.
Neobsahovalo dostatek herních prvků, které by lákaly děti a umožnily jejich rodičům nerušenou chvilku od-

dechu na vycházkách či projížďkách
na kole. To se však změnilo v letošním červnu. Byla upravena celá plocha hřiště, která byla následně osazena dětským hradem se skluzavkou,
houpadly na pružině, vahadlovou
houpačkou a kreslící tabulí. Celá ak-

ce si vyžádala investice ve výši 340
tisíc korun a pro město Prostějov ji
zrealizovala firma Stamo Konice,
s.r.o. Doufejme, že nové hřiště nepadne za oběť nenechavcům a vandalům a bude moci co nejdéle sloužit
dětem.
-red-

12. října 2009

22 - 23

Fotbalové soutěže prostějovského okresu a Olomouckého kraje: Určice se málem zapsaly do okresní fotbalové knihy rekordů výsledkem 1:8, Konice propadla doma s Pelhřimovem 0:4

Určice připravily soupeři den otevřených dveří Plumlov dostal doma nakládačku Derby rozhodla v závěru penalta
Klenovice přenechaly poslední místo Mostkovicím,

Sokol Určice - Sokol Ústí u Hranic

Branky: 79. Los - 1. vlastní, 20.
Škuta, 21. a 84. Skácel, 29. Staněk,
40. Plesník z penalty, 47. Senovici,
62. Rebenda. ŽK: Ullmann, Dokoupil Ševčík. Diváků: 120.
Rozhodčí: Molík Boček, Hampl.
Sestavy mužstev Určice: Nejezchleb Dokoupil, Ullmann, Mlčoch
(46. Žáček), Hradečný (32. Kvapil)
Havlena, Kryl, Vaněk, Javořík
Los, Cibulka(73. Kroutil). Trenér:
Svatopluk Kovář.
Ústí u Hranic: Bernkopf - Sencovici, Plesník, Smolka, Ševčík Lhotský, Páleník, Skácel, Staněk
(84. Juřica) - Škuta, Rebenda.
Trenér: Vojtěch Bušina.
Los 10. kola krajského přeboru
Olomouckého kraje v kopané

1:8 (0:5)

proti sobě svedl jedenáctky
Určic a Ústí. V minulém kole
dosáhla obě mužstva na hřištích
soupeřů rozdílné výsledky. Zatímco Určice utrpěly výraznou
porážku v Leštině, za což si v
našich novinách vysloužily nelichotivý titul propadák víkendu,
Ústí nasázelo do branky Šternberka pět gólů. Na pozoru měly
být domácí také proto, že hosté
odvádí na hřištích soupeřů lepší
výkony než na svém hřišti. Bohužel domácím zápas totálně
nevyšel, tahali za kratší konec
provazu od začátku až do konce
a prohráli zaslouženě. Hostující
lodivod dal v zápase důvěru
stejným hráčům jako v minulém kole ve Šternberku a ti
jej nezklamali.

Hlasy po utkání:
Svatopluk Kovář (Určice): Vlastní gól v úvodu utkání ovlivnil psychiku mužstva, ale tak vysokou porážku na něj svádět nemůžeme.
Soupeř byl lepší ve všech herních činnostech, přecházel přes naši
obranu, jak potřeboval. Doslova nás vysvlékl do naha. Byl techničtější, rychlejší, pohyblivější. Nám se nedařilo prosadit, vystřelit na
branku, natož dát gól. Musíme se z toho rychle oklepat, dostat to ven
z hlavy a zbývající podzimní zápasy důstojně dohrát.
Vojtěch Bušina (Ústí u Hranic): Hodně nám pomohla první
branka, která padla již po několika vteřinách utkání. V dalším
průběhu hry jsme začali soupeře přehrávat, získávat převahu v poli
a proměňovat šance a to jsme ještě dobrých pět či šest stoprocentních
příležitostí neproměnili. Cením si toho, že hra našeho mužstva neleží na bedrech několika jedinců, ale že kvalitní výkon odvádějí
téměř všichni hráči.
-lk-

Špatný výkon s katastrofálním
výsledkem nastartoval vlastní gól
hned po několika vteřinách hry.
Centr Plesníka z pravé strany
velkého vápna odvracel určický
obránce Hradečný hlavou tak nešťastně, že míč skončil za zády
gólmana ve vlastní síti - 0:1. Domácí byly v průběhu celého prvního poločasu ve hře dopředu
zcela bezzubí, zatím co hostům
se v útoku dařilo mírou vrchovatou, a když se dvěma slepenými
góly po 20. minutách hry dostali
do třígólového vedení, bylo o
osudu utkání prakticky rozhodnuto. Druhý gól zařídil Škuta.
Jeho první střelecký pokus ještě
dokázal gólman Nejezchleb vyrazit, ale na následující dorážku z
bezprostřední blízkosti stejného
hráče byl již krátký 0:2. Ve 21.
minutě se řítil sám na domácího
brankáře autor předcházejícího
gólu Škuta, brankář Nejezchleb i
tentokrát míč vyrazil ovšem
pouze k volnému Skácelovi a
bylo to - 0:3. Chvíli na to mohli
hosté přidat další gólovou trefu,
jenže tentokrát se z ideální pozice
Škuta po centru Rebendy mezi
tyče netrefil. To však ústecké nemuselo vůbec mrzet, neboť po
půl hodině hry přidaly další úspěšnou trefu. Tentokrát střílel nejprve Rebenda a míč vyražený
gólmanem dopravil do sítě
Staněk - 0:4. Za tohoto stavu se
valná část příznivců domácích šla
raději dívat na Velkou pardubickou. Poslední gól v prvním poločase padl z pokutového kopu,
který nařídil hlavní rozhodčí za
faul domácího hráče s číslem 10

NAVŠTÍVILI JSME

- Cibulky na hostujícího hráče s
číslem 10 Škutu. Úspěšným exekutorem penalty byl Plesník 0:5. Před odchodem do šaten
ještě mohl skórovat Rebenda,
který se prosadil přes domácího
kapitána Ullmanna, ale zakončoval nepřesně.
Hned po změně stran zazpíval
domácím tenisový kanár. Míč do
sítě dorážel na 0:6 hlavou z několika metrů obránce Sencovici.
V dalším průběhu hry si několik
příležitostí ke korekci výsledku
vypracovaly Určice. Nejprve Havlena přihrál Krylovi, gólman
však jeho střelu kryl. Pak po trestném kopu Lose sebral brankář
střídajícímu Žáčkovi míč z hlavy.
Následoval centr Vaňka na hlavu
Javoříka, ale ten v záklonu zakončoval vysoko nad branku.
Chvíli na to skončila v autu i
technická střela Kvapila. Kdo si
myslel, že se bude utkání za rozhodnutého stavu 0:6 pouze dohrávat, ten se mýlil. Hosté byli při
chuti i nadále a doslova si otevřeli
v Určicích střelnici. V 62. minutě
se objevil sám před domácím
brankářem Rebenda, obhodil si
ho a zvýšil vedení svých barev již
na neuvěřitelných - 0:7. A mohlo
být ještě hůř. V 77. minutě se
však po bombě Staňka vyznamenal domácí gólman a minutu na
to po centru Ševčíka napálil
Škuta míč do břevna. V 79. minutě se domácí dočkali alespoň
čestného úspěchu. Los pronikl do

1.A TŘÍDA, skupina B

Po týdnu pokračovala druhá nejvyšší krajská soutěž 1. A třída 10. kolem,
které uzavřelo první třetinu soutěže. Kromě Mostkovic, které se v derby s
Klenovicemi představily v Němčicích v roli hostujícího týmu, se všechny regionální týmy představily na domácích hřištích. V sobotu se v už zmíněném
derby utkaly dva celky ze samého dna tabulky, poslední Klenovice a o jednu
příčku nad nimi pohybující se Mostkovice. Na rozdíl od mostkovických,
které svou jedinou dosavadní výhru získaly už hodně dávno v derby zápase
na hřišti Čechovic, Klenovice pomalu chytají druhý dech (v posledních dvou
kolech doma výhra nad Slatinicemi 6:0 a remíza 1:1 na hřišti Čechovic) a
určitě chtěly v tomto trendu pokračovat i v sobotním zápase.
Na tradičním místě v plumlovských Borkách se představili v druhém sobotním utkání domácí fotbalisté a soupeřem jim byl druhý tým tabulky, celek
Náměště na Hané. Plumlovští by rádi zapomněli na poslední dvě utkání, ve
kterých se jim doma s Brodkem u Přerova (1:2) a na hřišti lídra z Lipníku
(0:1) nepodařilo získat ani bod. Spíše chtěli navázat na vítězné utkání v Kožušanech.
V nedělním utkání v Jesenci domácí hráči nepřemýšleli o ničem jiném než
zase naplno zabodovat a přiblížit se více ke středu tabulky. Soupeřem jim byly Slatinice, které v posledních dvou kolech odehrály dva zápasy jako den a
noc. Po nakládačce v Němčicích od posledních Klenovic se dokázaly rychle otřepat a doma povinně zvítězily nad týmem Mostkovic.
Čechovičtí nepotvrdily doma v derby s Klenovicemi papírové předpoklady
a nakonec braly bod za remízu, v následujícím kole hrály znovu na domácím
trávníku a soupeřem se jim postavily Opatovice. Oba týmy dělily od sebe
čtyři místa v tabulce a rozdíl tří bodů, v případě výhry se domácí mohly na
svého protivníka v tabulce dotáhnout.

SOBOTA
9. Plumlov
9
3
3
3 22:19
12
2. Náměšť n/H 9
5
2
2 22:14
17
Poslední zápasy obou soupeřů: Lipník n/B-Plumlov 1:0, Náměšť n/HJesenec 1:1

Domácí hráči Určic tahali v souboji ústeckými fotbalisty od začátku až do konce za kratší konec. Výsledkem bylo konečné
skore 1:8, které by nedalo klidně spát leckterému hokejovému kouči.
velkého vápna a procedil míč
mezi nohama vyběhnuvšího gólmana -1:7. Ovšem ani tím ještě

nebyl gólový výčet uzavřen.
Brankovou tečku, za z pohledu
Určic nevydařeným utkáním,

učinil Skácel po přihrávce Rebendy a upravil na konečný stav
1:8.

Všechny tři body zůstaly doma „na Hané“
Sokol Kostelec na Hané - TJ Haná Prostějov 3:2 (1:0)

Branky : 45.Horák (PK), 46.Molovčák, 58.Walter - 54.Mašík,
62.Zbožínek,
Rozhodčí : Kučera - Běhal, Krpec.
ŽK : Synek, Navrátil - Kolář M.
Diváků : 150
Sestavy mužstev: (Sokol Kostelec)
Molovčák - Barták, Doležel, Kamenov ( 77.Varga), Navrátil - Horák, Synek (56.Novotný),Langr Vyskočil (86.Štěpánek), Walter,
Zatloukal. Trenér : Evžen Kučera (Haná Prostějov) Pastyřík Šindler, Vyskočil(46.Bartoš), Kolář M.,Chum - Jančiar, Mašík,
Zachar (79.Novák), Trnavský Zbožínek - Cibulec. Trenér : Daniel Kolář

V okresním derby obou sousedních rivalů zůstaly všechny tři body
doma na Hané. Nutno však poznamenat, že za přispění všech tří arbitrů zápasu, kteří měli na hosty
úplně jiný metr než na kostelecké.V zápase připustili velice tvrdou hru ze strany domácích a místo, aby se žlutilo, tak pouze rozpažovali rukama a hnali hráče do dalších soubojů. Občas to na hřišti vypadalo jak na bitevním poli, ale
místo koní leželi na zemi hostující
hráči. Navíc hosté dosáhli ve
26.minutě regulérního gólu, když
po trestném kopu Zbožínka, vyrazil jeho prudkou střelu brankář
Molovčák před sebe a dobíhající

Cibulec pohodlně k tyči skóroval.
Pomezní ale v pohodě zamával ofsajd. V důsledku tvrdé hry nejvíce
trpěla kvalita kopané. V 36.minutě
domácí Zatloukal vyzkoušel pozornost hostujícího Pastyříka, ale
mířil vedle branky. Hosté také vyzkoušeli domácího Molovčáka, ale
tečovaná střela Jančiara skončila v
jeho náruči. Domácí Walter ve
44.minutě po centru z levé strany
také hlavou mířil mimo hostující
svatyni. Ve 45.minutě zapískal
rozhodčí za běžný kontakt hostujícího obránce s útočníkem Kostelce pokutový kop a Horák poslal
domácí do šaten s jednogólovým
náskokem. Ve druhém poločase
krátce po zahájení hry využil domácí brankář Molovčák znalostí
domácího hřiště a silného větru a

Další úspěch mládežnického nohejbalu Sokola I Prostějov
(Dokončení ze str. 17)
S výsledkem i předváděnou
hrou obou svých svěřenců
jsem spokojen, byla na nich
znát zápasová nervozita,
chvílemi je zrazovalo jinak je-

jich velmi dobré podání a
mnohdy se snažili hrát více na
krásu než na účelnost. Přesto
velká gratulace k letos již třetí medaili z mistrovství ČR
nejmladším žákům.

Pořadí Mistrovství ČR
na prvních 4 místech :
Kalous ( Avia Čakovice )
Sehring ( Slovan Chabařovice )
Ftačnik (TJ Sokol I Prostějov)
Pivnička ( Plzeň Bílá Hora

přímo z výkopu se mu koníčkem
podařilo překonat překvapeného
hostujího brankáře 2:0. Tento gól
však nastartoval hostující Hanáky
k ještě většímu úsilí a tlaku a přes
nepřízeň rozhodčího snížili v
54.minutě na 2:1. Ve vápně se k
míči dostal rychlonohý Mašík a
svou střelu poslal nekompromisně
k tyči Molovčákovy branky. O minutu později střílel kanonýr Zbožínek z levé strany, ale střela minula domácí branku.
Domácí se na chvíli vymanili z tlaku hostí a do brejku se dostal v
58.minutě hbitý Langr, jehož střelu
vyrazil hostující Pastyřík před nabíhajícího Waltera a ten střelou přes
ležícího brankáře zvýšil na 3:1 a
trochu Hanáky zbrzdil v jejich tlaku. V 60.minutě si se střelou hostu-

1. zápas: TJ Znojmo MS YMCA
- SK RG Prostějov 18:14 (7:5)

Ilustrační foto

jícího Mašíka brankář domácích
poradil. Ne už tak s rohovým kopem Mašíka o dvě minuty později.
Tento specialista na rohové kopy
poslal krásný centr do vápna, útočník Trnavský udělal místo Zbožínkovi a tento „ničitel kosteleckých“ (v posledních vzájemných
zápasech dal sám 6 gólů), pod víko
přímo z centru nekompromisně zakončil. Hosté domácí zatlačili do
defenzívy a ti až do závěrečného
hvizdu hru zdržovali, dařilo se jim
odkopávat míče co nejdál od vlastní branky a těsnou výhru už uhájili.
V téměř místním derby mezi Kostelcem a prostějovskou Hanou zůstaly body za těsnou výhru
domácímu celku.

Sestava a koše: Bednář 5, Snášel
3, Sequensová 2, Uherka M. 2,
Faltýnková 1, Lešanská 1, Koldová, Šnévajs
Prvnímu zápasu zcela dominovaly
obrany, o čemž svědčí zejména stav
v poločasové přestávce. Byla to
právě defenzivní činnost hostujícího Prostějova, která zaznamenala výrazné zlepšení oproti předchozímu kolu, nemluvě o srovnání s
minulým soutěžním ročníkem. S
postupujícím časem přece jenom
získalo navrch mistrovské Znojmo,
když zpřesnilo střelbu z velké
vzdálenosti a získalo rozhodující
náskok. Prostějov sice hru opět vyrovnal, ale na stáhnutí rozdílu to již
nestačilo.

2. zápas: TJ Znojmo MS YMCA
- SK RG Prostějov 21:20 GG
(11:10, 19:19)
Sestava a koše: Šnévajs 5, Koldová
3, Lešanská 3, Snášel 3, Uherka
M. 3, Faltýnková 2, Bednář 1, Sequensová
Druhé utkání bylo ještě více otevřené než to úvodní. V první půli se
nepodařilo žádnému týmu odskočit
do trháku, když stejně jako v prvním utkání fungovaly vynikající
obrany a útoky obou družstev se
potýkaly s problémy při překonávání defenzívy. Přesto skóre narůstalo rychleji, zejména v důsledky zvýšené úspěšnosti střelby na
obou stranách. Po poločase se oba
týmy pokusily strhnout osud zápasu na svoji stranu a vedení se přelévalo chvíli ve prospěch Znojma a
chvíli Prostějova. A když se v poslední desetiminutovce ustálil stav

Plumlov - Náměšť 1:6 (0:2)
Rozhodčí: Pospíšil K. - Oulehla M., Antoníček P. Diváků: 100
Sestava Sokol Oresvo Plumlov : Rec - Frýbort ml., Chmelař, Kiška Jiří,
Bureš - Daněček, Křupka, Ševcůj, Parák - Kiška Petr, Vanák (15. Klajner)
Trenér : Pavel Musil
Plumlovští fotbalisté mají posledních týdnech nezáviděníhodný problém,
nemají při trestech a zraněních pomalu žádné hráče, kteří by mohli nastoupit
k soutěžnímu utkání. V sobotním utkání proti silnému celku z Náměště to bylo znát a když se k tomu přidalo i neplnění taktických pokynů, které si hráči
řekli před zápasem, výsledek se dostavil. Hosté vstřelili v první půli dvě branky a pak už to byla čistě otázka skore.
Očima trenéra:
Nacházíme se opravdu v nelehké situaci, nemáme hráče k zápasům. Před sobotním utkáním jsem měl 8 hráčů mimo hru z důvodu zranění nebo trestu.
Soupeř byl lepší, po druhé brance už nebylo, co řešit.

13. Mostkovice
9
1
3
5 6:13
6
14. Klenovice
9
1
2
6 14:28
5
Poslední zápasy obou soupeřů: Čechovice-Klenovice 1:1, SlatiniceMostkovice 1:0
(O zápase Klenovice - Mostkovice čtěte na jiném místě této strany)

NEDĚLE
11. Jesenec
9
1
6
2 15:17
9
7. Slatinice
9
4
2
3 10:18
14
Poslední zápasy obou soupeřů: Náměšť n/H-Jesenec 1:1, SlatiniceMostkovice 1:0

Branky: 53.Šubert, 85. Rozehnal (PK) - 50. Dadák
Rozhodčí: Zdřálek P. - Petr Z.,
Lakomý L. Diváků: 80 ŽK: Labounek - Milar, Dadák
Sestava Klenovic: Horák - Rozehnal, Všianski, Cetkovský T.,
Sigmund - Fildán, Cetkovský
R. (46. Štěpánek), Přikryl, Šubert , - Labounek (70. Vodák),
Vlachynský (46. Sázel) Trenér:
Zdeněk Cetkovský

Sestava Mostkovic: Lukáš - Hanák, Vojtíšek Vl. (46. Gazda), Milar, Šlambor, - Zapletal O. (25.
Kroupa), Vojtíšek M., Hatle, Křištan(75. Cígr) - Šubrt, Jansa
Trenér: František Pinos

V prvním poločase zápasu dvou
posledních týmů toho k vidění
moc nebylo a to i pesto, že trávník byl vzhledem k nevlídnému
počasí výborně připravený. U
obou týmů byla patrná nervozita z důležitosti utkání, která
svazovala nohy a pohledných
akcí jsme viděli opravdu velmi
málo. Domácí hráči drželi míč
častěji na svých kopačkách, ale

většinou jen po trestné území
soupeře, tam jejich kombinace
obyčejně končila nepřesnou
přihrávkou do pozice, z které by
se dalo zakončit. Asi deset minut před přestávkou však mohlo
být všechno jinak, protože to
byli mostkovičtí, kteří se dostali do největší šance prvního poločasu. Hostující Karafiát nacentroval z levé strany do prostoru na malém vápně, kde se
nacházel v golovém postavení
Křištan, ale jeho střela mířila ke
škodě Mostkovic nad domácí
branku. Týmy tak odcházely na
přestávku za bezgolového stavu.
(Dokončení na str. 25)

Jesenec - Slatinice 1:1 (0:1)
Branka Jesence: Tichý P. mladší Rozhodčí: Šmíd J. - Lepka M., Lizna O.
Sestava Jesence: Hradil - Blaha, Takáč , Konečný, Horák - Ullman T. ,
Čížek D (80. Václavek), Tichý J., Tichý P. ml - Kuřitka (55. Tichý P. st.)
Trenér: Jaroslav Ullman
Na dzbelském hřišti se hrálo utkání velmi slabé úrovně. Domácí chtěli prolomit nekonečnou šnůru remíz a konečně naplno bodovat, ale v jejich snaze
jim bránila nepřesná kombinace. Hosté se ujali vedení ve 20. minutě zápasu,
domácí vyrovnali ve druhém poločase a zápas tak skončil vzhledem k výkonům obou týmů zaslouženou remízou.
Očima trenéra:
Nedaří se nám kombinace, naše výkony tak odpovídají výsledkům. Dnes
sem přijel asi nejslabší soupeř, se kterým jsme hráli, ale jelikož jsme se mu
přizpůsobili, asi jinak utkání nemohlo skončit.
10. Čechovice
9
3
2
4 8:7
11
6. Opatovice
9
4
2
3 15:17
14
Poslední zápasy obou soupeřů: Čechovice-Klenovice 1:1, OpatoviceTroubky 2:0

Čechovice - Opatovice 1:3 (1:1)
Branka Čechovic: Šteigl Rozhodčí: Kreif M. - Hetmánek R., Krutovský
K. Diváků: 120
Sestava Čechovic: Švéda Gréza, Kubalík, Začal, Bilík T. (55. Chmelík)
Bílík M. (80. Kolkop), Šteigl, Vinklárek, Bálý Horák Jan (Horák M.) , Haluza Trenér: Jan Pešek
V prvním polořase byl domácí lepším týmem, ale nedokázal svoji převahu
golově vyjádřit. Z množství standardních situací dokázali vytěžit jedinou
branku, hostům se však podařilo do poločasu skore srovnat. Ve druhé půli se
jim do 55. minuty vstřelit dvě rozdílové branky a tento stav už vydržel až do
konce utkání.
Očima trenéra:
Nevyužili jsme naši herní převahu, soupeř nám z ojedinělé standarky vyrovnal. Do druhé půle jsme šli s odhodláním utkání rozhodnout, ale stal se pravý opak. Trápí nás střelecká nemohoucnost. I přes porážku musím říci, že
jsme nepodali špatný výkon.

A je vyrovnáno! Klenovický Šubert oslavuje s rukama nad hlavou vyrovnávací branku v sobotním derby s Mostkovicemi.
foto: Z. Pěnička

OKRESNÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ, DOROSTU A ŽÁKŮ
Střelci branek, červené karty a tabulky střelců

Bod vezou korfbalisté i ze Znojma
Snad nejtěžší možný začátek sezony České korfbalové extraligy potkal A - mužstvo prostějovských
korfbalistů. V prvním kole zavítali
na půdu Kolína, kde se jim podařilo
získat historický bod, a hned ve
druhém pokračování extraligy zajířděli opět k venkovnímu utkání,
tentokrát přímo na palubovku mistra ze Znojma. Uplynulou sobotu
tak nově zrekonstruované prostory
znojemské haly a přítomní diváci
shlédli dvě utkání domácího českého šampiona a ambiciózního týmu
z Hané.

SOKOL KLENOVICE
- SOKOL MOSTKOVICE
2:1 (0:0)

na 19:19 a žádný z týmů nechtěl
udělat chybu, tak vyrovnané skóre i
přes veškerou snahu obou družstev
vstřelit koš vydrželo až do konce
základní hrací doby.
Prostějovské áčko tak již mělo jistotu bodu, ale v prodloužení hraném
na zlatý koš chtělo získat i bod druhý. Podle pravidel začali domácí a
hned z prvního útoku skórovali, což
dávalo Hanákům jen jediný útok na
vyrovnání. To se nakonec podařilo
dvojtaktem Martina Uherky, a prodloužení tak pokračovalo. Po dlouhých pěti minutách nakonec rozhodl o bodu navíc pro Znojmo reprezentant Jan Malačka.
Pohled trenéra Jana Mynaříka:
„Zejména druhý zápas byl reklamou na korfbal, kdy se útoky obou
stran těžce, ale přesto prosazovaly
přes precizní obrany. Myslím, že

Momentka z utkání korfbalové extraligy mezi Znojmem a Prostějovem.

místní diváci viděli drama, na které
nejsou proti mistrovskému Znojmu
zvyklí. My jsme stejně jako v prvním kole v Kolíně měli na své
straně velkou posilu - holandského
trenéra Hennieho Baase z partnerského klubu DOS-WK Enschede.
Hennie měl na svědomí naši dlouhodobou přípravu, včetně srpnového týdenního soustředění v Enschede, a věnuje se nám i nadále. Jeho
přítomnost na trénincích i zápasech
je obrovskou pomocí, která posunuje výkony extraligového prvního
týmu Prostějova o úroveň výš. To
stojí i za bodem z Kolína i Znojma,
což jsou právě ty bodové zisky,
které nám chyběly v minulém soutěžním ročníku k postupu do playoff. Proti nejtěžším soupeřům jsme
se dokázali dobře rozjet a ve zlepšených výkonech hodláme pokračovat i nadále!“

II.třída
9.kolo:Čechovice "B"-Určice B
2:1 (1:0), Horák 2 - Kouřil,
Hvozd-Bedihošť 0:1 (0:0) - Novák, Zdětín-Brodek u PV 0:0
(0:0), Olšany-Dobromilice 2:2
(1:1), Hošák 2 - Matoušek 2, Protivanov "B"-Přemyslovice "A"
1:2 (1:0), Pospíšil - Růžička, Vévoda, Němčice-Držovice 0:1
(0:1), Vlastní, Otaslavice-Konice"B" 4:1 (2:0), Gerneš, Koudela, Plachý, Rozsypal - Mohelník.
10 branek: Bureš Tomáš (Brodek
u PV), 8 branek: Mohelník Jan
(Konice"B"), 7 branek: Rolný Jaroslav (Určice B), Strouhal David
(Přemyslovice "A"), 6 branek:
Pospíšil Tomáš (Protivanov "B"),
Zapletal Michal (Brodek u PV), 5
branek: Bross Petr (Bedihošť),
Bílý Vojtěch (Hvozd), Kleisl Pavel (Němčice), Matoušek Ondřej
(Dobromilice), Tyl Lukáš (Přemyslovice "A"), Vánský Jiří (Hvozd),
4 branky: Hošák Jaroslav (Olšany), Kučera Tomáš (Zdětín), Šatný David (Držovice), 3 branky:
Chmelík Bořek (Čechovice "B"),
Dokoupil Bronislav (Otaslavice),
Dokoupil Jakub (Držovice),
Hlouš Martin (Konice"B"), Horák
Martin (Čechovice "B"), Kaplánek Martin (Brodek u PV),
Kaprál Zdeněk (Konice"B"),
Kouřil Petr (Určice B), Navrátil
Jaroslav (Zdětín), Rozsypal Petr
(Otaslavice), Růžička Kamil (Přemyslovice "A"), Sedláček Roman
(Olšany), Vlachynský Daniel
(Otaslavice),
Švec Miroslav
(Hvozd), 2 branky: Gerneš David
(Otaslavice), Hansl Petr (Olšany),
Hejbal Tomáš (Určice B), Hodulák Petr (Brodek u PV), Holinka
Martin (Čechovice "B"), Holinka
Zdeněk (Olšany), Hrazdil Dušan
(Zdětín), Hruda Karel (Čechovice
"B"), Hruda Radek (Němčice),
Janeček Pavel (Přemyslovice

"A"), Kaprál Lukáš (Určice B),
Knápek Miroslav (Držovice), Konevič Petr (Čechovice "B"), Krejčí Michal (Brodek u PV), Macko
Michal (Dobromilice), Navrátil
Miloš (Konice"B"), Neckář Radek (Němčice), Novák Michal
(Bedihošť), Piňos Petr (Brodek u
PV), Trenz Miloslav (Protivanov
"B"), Vogl Martin (Otaslavice),
Vévoda Václav (Přemyslovice
"A"), Štefek Vladimír (Bedihošť),
Šťastný Viktor (Držovice), Žouželka Vladimír (Konice"B"),

III. třída
9.kolo:Vyšovice-Tištín 1:1 (0:0),
Baďura - Slavík, Jesenec B-Horní Štěpánov 5:1 (3:1), Tichý 3,
Kvapil, Tyl - Žilka, Přemyslovice
"B"-Kralice B 0:2 (0:0) - Bukovec, Spáčil, Vícov-Brodek u Konice 2:0 (2:0), Humpolíček, Zdobina, Čechy pod Kosířem-Nezamyslice B 5:3 (3:0), Houb 2, Hrdina 2, Vojtek - Matoušek, Moravec, Oulehla, Smržice-Pavlovice
4:0 (2:0), Kotlár 2, Martinák,
Strupek, Otinoves-Kostelec B
6:0 (3:0), Konečný 3, Piňos 2, Nejezchleba.
Kanonýři
9 branek: Vojtek Ondřej (Čechy
pod Kosířem), 8 branek: Tichý
Petr (Jesenec B), 7 branek: Houb
Pavel (Čechy pod Kosířem), Konečný Lukáš (Otinoves), 6 branek: Piňos Zbyněk (Otinoves),
Soušek Richard (Kralice B), 5
branek: Humpolíček Tomáš
(Vícov), Kotlár Robin (Smržice),
Koukal Kristián (Vyšovice), Menšík Tomáš (Kostelec B), Moravec Zdeněk (Nezamyslice B), 4
branky: Kvapil Jiří (Jesenec B),
Liška Pavel (Horní Štěpánov),
Malý Stanislav (Brodek u Konice), Martinák Miroslav (Smržice),
Matoušek Arnošt (Nezamyslice
B), Prokop Jakub (Kralice B),

Zdobina Radek (Vícov), 3 branky: Baďura Lukáš (Vyšovice),
Bukovec Svatopluk (Kralice B),
Holub Aleš (Nezamyslice B), Hrdina Lukáš (Čechy pod Kosířem),
Nevrla Tomáš (Vícov), Otruba Jaroslav (Čechy pod Kosířem), Pospíšil Zbyněk (Pavlovice), Runtág
Jan (Čechy pod Kosířem), Slavík
Josef (Tištín), Strupek Jiří (Smržice), Žilka Michal (Horní Štěpánov), Čonka Jan (Kostelec B), 2
branky: Burget Luboš (Brodek u
Konice), Emperger Přemysl (Pavlovice), Filgas Josef (Kostelec B),
Horníček Miroslav (Přemyslovice
"B"), Kamenný Jiří (Horní Štěpánov), Koudelka Pavel (Brodek
u Konice), Krajíček Petr (Vyšovice), Kypr Bronislav (Vyšovice),
Máj Martin (Nezamyslice B), Nejezchleba Milan (Otinoves), Okleštěk Martin (Vyšovice), Otčenášek Tomáš (Tištín), Oulehla
Zdeněk (Tištín), Pospíšil Jan (Kralice B), Pospíšil Martin (Smržice), Trnečka Jaroslav (Vícov), Tyl
Erik (Jesenec B), Wagner Jan (Nezamyslice B), Škop Marcel (Vyšovice), Škrabal Tomáš (Přemyslovice "B"), Štěpánek Radomír
(Kostelec B), Šulc Juraj (Smržice), Čížek Vladimír (Jesenec B),
Řehoř Karel (Horní Štěpánov),
IV. třída skupina A.
Kanonýři:
8 branek: Lošťák Zbyněk (Haná
Prostějov "B"), 6 branek: Hrabal
Jiří (Ptení), 5 branek: Vybíhal
Martin (Haná Prostějov "B"), 4
branky: Hudec Tomáš (Rozstání), Křeček David (Kladky), 3
branky: Fiala Petr (Kladky), Mohelník Milan (Krumsín), Vlach
František (Krumsín), 2 branky:
Bartoš Michal (Haná Prostějov
"B"), Faltýnek David (Krumsín),
Frnka Robert (Haná Prostějov
"B"), Kamaryt Stanislav (Zdětín

B), Kardinál Pavel (Otaslavice
"B"), Křivánek Jiří (Kladky),
Křížek Filip (Haná Prostějov
"B"), Marek Pavel (Ptení), Melka
Aleš (Krumsín), Novák Jiří (Haná
Prostějov "B"), Petržela Tomáš
(Drahany), Slabý Jiří (Kladky),
Slavíček Květoslav (Kladky),
Soldán Pavel (Drahany), Zapletal
Roman (Kladky),

IV. třída skupina B
9.kolo: Tvorovice-Němčice B
3:2 (1:1), Úlehla 2, Kolečkář - Bosák, Svobodník, Ivaň-Vrahovice
B 1:6 (1:3), Pěček - Múdrý 2, Zapletal 2, Němec, Zaoral, Brodek u
PV B-Doloplazy 4:2 (3:1), Hrdlička 3, Slouka - Baňka, Štěpánek,
Biskupice-Hrubčice 0:3 (0:2) Khýr 2, Kadlčík.
Kanonýři:
6 branek: Hrdlička Viktor (Brodek
u PV B), Kolečkář Petr (Tvorovice), Múdrý Radek (Vrahovice B),
5 branek: Dlouhý Kamil (Hrubčice), Duplinský Imrich (Biskupice), Simon Petr (Biskupice),
4 branky: Belko Jozef (Němčice
B), Úlehla Martin (Tvorovice),
3 branky: Bartošek Antonín (Němčice B), Hemmr Luděk (Hrubčice), Hudeček Richard (Brodek u
PV B), Khýr Richard (Hrubčice),
Kroupa Martin (Ivaň), Naniáš Patrik (Ivaň), Širila Jaroslav (Želeč),
Štěpánek Petr (Doloplazy),
2 branky: Bosák David (Němčice
B), Coufal Marcel (Hrubčice), Fišer Vladimír (Doloplazy), Hrubý
Zdeněk (Hrubčice), Jelínek Michal (Brodek u PV B), Kadlčík
Václav (Hrubčice), Kollmann
Michal (Hrubčice), Marek Vratislav (Vrahovice B), Sedlák Tomáš
(Želeč), Slouka Přemysl (Brodek
u PV B), Trnečka Lukáš (Hrubčice), Zaoral Jiří (Vrahovice B),
Zapletal Pavel (Vrahovice B), Zelinka Radek (Hrubčice), Ševčík

Tomáš (Brodek u PV B), Šišma ce), Liška Petr (Lipová B), Mach
Jakub (Brodek u Konice), Mazal
Jakub (Tvorovice),
Michal (Olšany), Mlčoch Jiří
(Brodek u Konice), Ošlejšek StaOkresní přebor dorostu
9.kolo: Pivín-Lipová B 6:0 (3:0), nislav (Lipová B), Plachý Pavel
Vozihnoj 3, Baláš, Jura, Šišma, (Otaslavice), Popelář Martin (LiOlšany-Protivanov 3:13 (2:7), pová B), Ratiborský Jiří (MostkoMazal 2, Svák - Sedlák 5, Ko- vice), Sedlák Dalibor (Protivamínek 3, Adámek, Nejedlý, Sed- nov), Vlček Jan (Brodek u Konilák, Stiller, Vybíhal, ČK: Ko- ce), Šigut Ondřej (Přemyslovice),
mínek, Němčice-Brodek u Konice 11:1 (3:1), Slivka 4, Dopita 3, Okresní přebor žáků
Bosák 2, Dvořák 2 -Vlček, Bedi- 9.kolo:Vyšovice-FKM Konice B
hošť-Držovice 2:3 (1:2), Mikul- 1:10 (1:6), Vrána - Machač 3, Vogl
2, Gottwald, Kováč, Müller, Olejka, Mézl - Krčmář 2, Preisler,
níček, Šmíd, Pivín-Bedihošť 11:2
Kanonýři:
24 branek: Vozihnoj Luboš (Pi- (4:2), Bartoník 3, Hyžďál 3, Donát
vín), 17 branek: Šišma David (Pi- 2, Barnet, Bartoník, Chlud - Khýr,
vín), 15 branek: Filka Stanislav Šmíd, Klenovice-Vrahovice -1:-1
(Pivín), 13 branek: Rieger Ro- (-1:-1), Plumlov-Protivanov 0:8
man (Otaslavice), Slivka Pavel (0:5) - Milar 3, Nejedlý 2, Mudroch,
Svoboda, Vozihnoj, -Nezamyslice (Němčice),
12 branek: Neckář Radek (Ně- 1:-1 (-1:-1), Otaslavice-Určice 0:2
mčice), 11 branek: Sedlák Radek (0:2) - Navrátil, Pařenica.
(Protivanov), 10 branek: Bosák Kanonýři:
David (Němčice), Kučera Michal 18 branek: Milar Ondrej (Proti(Držovice), 7 branek: Komínek vanov), 15 branek: Vozihnoj
Jan (Protivanov), Nejedlý Daniel Alois (Protivanov), 12 branek:
(Protivanov), Václavík Jan (Pi- Kratochvíl Jakub (Nezamyslice),
vín), 6 branek: Frehar Pavel 9 branek: Hangurbadžo Adam
(Brodek u Konice), Hauer Vin- (Nezamyslice), Hyžďál Roman
cenc (Brodek u Konice), Krčmář (Pivín), 8 branek: Matoušek ArPetr (Držovice), Kubíček Adam nošt (Nezamyslice), Nejedlý Vít
(Olšany), Pytela Martin (Výšovi- (Protivanov), Svoboda Lukáš
ce), Růžička Jan (Brodek u Koni- (Protivanov), 7 branek: Prášil
ce), Walter Viliam (Mostkovice), Adam (Klenovice), Zettel MichaZeman Martin (Mostkovice), 5 el (Bedihošť), 6 branek: Khýr Ribranek: Dopita Petr (Němčice), chard (Bedihošť), Přikryl Pavel
Fečo Pavel (Němčice), Parůžek (Nezamyslice),
Jan (Otaslavice), 4 branky: 5 branek: Bartoník Jan (Pivín),
Adámek Jan (Protivanov), Baláš Bartoník Martin (Pivín), Mudroch
Daniel (Pivín), Chlup Vojtěch Tomáš (Protivanov), Nejedlý Ka(Držovice), Gerneš David (Ota- rel (Protivanov), Tinka David (Beslavice), Stiller Marek (Protiva- dihošť), 4 branky: Dostalík Donov), Vogl Martin (Otaslavice), minik (Nezamyslice), Ides Daniel
Zbořil Tomáš (Mostkovice), 3 (Bedihošť), Zapletal Patrik (Určibranky: Dostál Josef (Pivín), ce), Šmíd Pavel (Bedihošť),
Frélich Jiří (Brodek u PV), Jansa 3 branky: Chlud Lukáš (Pivín),
Petr (Mostkovice), Jura Michael Donát Jakub (Pivín), Kolařík Mi(Pivín), Kořínek Michal (Držovi- chal (FKM Konice B), Kováč

Martin (FKM Konice B), Machač
Petr (FKM Konice B), Sekanina
Tomáš (Protivanov), Svozil Vítězslav (Nezamyslice), Vysloužil
Martin (FKM Konice B),

Okresní přebor mladších žáků
1.kolo:Lipová-FKM Konice B
9:1 (5:0), Liška 7, Grepl, Veselý Müller, Protivanov-Smržice 3:1
(3:1), Hruda, Milar, Mudroch Opluštil, Mostkovice-Držovice
4:1 (2:0), Foret 3, Nágl - Koutný,
Přemyslovice-Olšany 5:0 (3:0), ,
Jurník, Kořenek, Vybíral, Šustr.
Kanonýři:
19 branek: Milar Ondrej (Protivanov), 17 branek: Liška Jiří (Lipová), 7 branek: Jurník Lukáš (Přemyslovice), Nezval Robert (Smržice), Sekanina Tomáš (Protivanov),
Vaca Josef (Smržice), 6 branek:
Cita Radovan (Přemyslovice),
Nágl Lukáš (Mostkovice),
5 branek: Klement David (Smržice), Mirga Tomáš (Mostkovice), Nevřela Radek (Smržice),
Tesárek Michal (Smržice), Veselý
Radovan (Lipová), 4 branky: Foret Pavel (Mostkovice),
3 branky: Beneš Miroslav (FKM
Konice B), Kovačevič Semir
(Držovice), Mazal Jan (Olšany),
Otáhal Tomáš (Přemyslovice), Tabery Martin (Mostkovice), Vlček
Josef (FKM Konice B), Vybíhal
Adam (Protivanov), 2 branky: Bureš Robert (Držovice), Hruda Roman (Protivanov), Karkoška Kryštof (Lipová), Kollmann Adam
(Smržice), Koutný Michael (Držovice), Mudroch Tomáš (Protivanov), Ondroušek Jakub (Protivanov), Pros Michal (Olšany), Rúžička Adam (Protivanov), Tomeček
Jan (Přemyslovice), Volf Michal
(Mostkovice), Vybíral Radim (Přemyslovice), Zavadil Jan (Mostkovice), Śmída Matěj (Držovice), Čurea Jaroslav (Přemyslovice)
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Kostelec si připsal výhru nad Napajedly Házenkáři Prostějova porazili silné Maloměřice
30:26 (12:10) Sokol II Prostějov - Sokol Maloměřice

SOKOL KOSTELEC N/H - NAPAJEDLA
Sestava a branky Kostelce: Kaláb, Navrátil - Zajíček 4 , Grulich
M. 2, Jurka 8, Grepl ,Paták 5,
Chalupecký I., Švec, Varhalík 2 ,
Čech 5, Kosina 1 , Ševčík 1 ,
Vymětal 2

TABULKA 2. LIGY PO 5. KOLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Diváků: 200,
Vyloučení: 7:7
Sedmičky: 5/4:3/3
Vývoj skore po pětiminutovkách: 3:1, 4:2, 5:4, 8:6, 9:8,
12:10, 16:11, 19:11, 22:16,
23:20, 27:24
Po ztraceném bodu
z předchozího domácího utkání se
podruhé během
týdne představili kostelečtí
házenkáři svým příznivcům.
Tentokrát je čekal celek Napajedel, který byl v tabulce o
jeden bod za nimi. Domácí hráči pojali po domluvě od trenéra utkání daleko zodpovědněji, důležitá byla v prvním poločase hra
obrany, která svému soupři povolila za prvních třicet
minut pouhých deset branek. V
zápase se také uplatnili spojky,
když sami střílely branky a také
dokázaly rozdávat přesné pžihrávky do pivota a křídel. Domácí
celek si celý první poločas udržoval mírný náskok.
Rozhodující momenty utkání
nastaly po změně stran, kdy si z
poločasového vedení o dvě branky vytvořili kostelečtí házenkáři

1. LIGA

TABULKA PO 6. KOLE
Brno
Karviná j.
Bystřice A
Litovel
Kostelec A
Košutka A
Jičín
Napajedla A
Ostrava
Náchod
N.Veselí

6
5
5
5
6
5
6
6
4
5
5

5
5
4
3
2
2
2
1
1
0
0

2. LIGA

Oba trenéři, kostelecký Alois Jurík (vlevo) a prostějovský Antonín Krist (vpravo) mohli být ve víkendových utkáních svých týmů spokojení. Jejich týmy
zvítězily a především si plnily taktické pokyny svých trenérů.
až osmibrankový náskok 19:11,
ke kterému jim stačilo pouhých
deset minut a zdálo se být vyma1
0
0
0
2
1
0
1
0
2
1

0
0
1
2
2
2
4
4
3
3
4

175:150
157:110
153:125
123:119
155:166
131:126
147:158
165:184
109:124
116:139
108:138

11
10
8
6
6
5
4
3
2
2
1

PŘÍŠTÍ ZÁPASY:
7. kolo: Napajedla A - N.Veselí 18.10. 17:00, Ostrava - Košutka A
18.10. 15:00, Brno - Karviná j. 17.10. 17:00, Jičín - Bystřice A 18.10.
17:00, Litovel - Náchod 17.10. 17:00, Kostelec volný los
8. kolo: N.Veselí - Košutka A 25.10. 16:30, Náchod - Ostrava 24.10.
17:00, Karviná j. - Litovel 25.10. 13:00, Bystřice A - Brno 25.10.
10:30, Kostelec A - Jičín 25.10. 10:30
-pez-

lováno. Pohodlné vedení domácí
trochu ukolébalo a hosté zvládli
druhou desetiminutovku druhého poločasu nepoměrně lépe než
tu první a snížili až na rozdíl dvou
golů. Kostelec už však žádné
drama nepřipustil a připsal si tak
svou druhou letošní výhru za výsledek 30:26.
Alois Jurík (trenér Kostelce):
Dnes musím pochválit celý kolektiv za dobrou obranu i útok.
Utkání jsme měli pod kontrolou, jen bych hráčům vytkl, že
při osmibrankovém vedení ještě
v druhém poločase pustili soupeře do hry. Výborně zahrál
mladý Čech, který vstřelil pět
branek.

Rozlosování soutěží
Interliga družstev na stolech 284x142cm (Brno a Vídeň):
21.11.2009

19.12.2009

30.1.2010

15.5.2010

1. liga kvarty na stolech 284x142:

pro hráče, tak i pro některé příznivce kulečníku nejvíce atraktivní projekt česko-rakouské Interligy družstev na stolech o rozměrech 284x142 cm v technických
disciplínách, kterou prostějovské
družstvo zahájí 21.listopadu. Tuto mezinárodní soutěž však zatím
prostějovští příznivci nebudou
moci sledovat naživo, protože
jednotlivá kola se odehrají pouze
v hernách v Brně a ve Vídni.
Letos vkládají největší naděje
prostějovští hráči do soutěží
kvart. Jak si možná budou někteří pamatovat, loni v této nejtěžší a
neatraktivnější disciplíně získal
Presskan System Prostějov

v soutěžích družstev i jednotlivců
nejvíce úspěchů. Dvojice Martin
Dostál a Zdeněk Galíček budou,
zásluhou vynikajících výsledků
na posledním MČR v kvartách,
kde obsadili 1. a 4. místo, reprezentovat ČR na Mistrovství Evropy jednotlivců a dvoučlenných
družstev, které se uskuteční
20.3.2010 v Německém Brandenburgu.
Prostějovští funkcionáři zvou veřejnost na tréninkové hodiny pod
odborným dohledem, každé pondělí a čtvrtek od 15.00 do 17.00
hod v Prostějovském klubu na
Palackého ulici č.25.

29.11.2009 Havířov Presskan System Prostějov
12.12.2009 Presskan System Prostějov Poruba
9.1.2009 Presskan System Prostějov Brno
28.3.2009 Presskan System Prostějov Havířov
10.4.2009 Poruba Presskan System Prostějov
24.4.2009 Brno Presskan System Prostějov

v 10.00 Presskan System Prostějov Havířov
ve 13.00 Presskan System Prostějov - Bohumín
ve 13.00 Presskan System Prostějov Ponětovice
ve 13.00 Ostrava Presskan System Prostějov
v 10.00 Presskan System Prostějov Přerov
ve 13.00 Žarošice Presskan System Prostějov
ve 13.00 Presskan System Prostějov Kroměříž
ve 13.00 Havířov Presskan System Prostějov
ve 13.00 Bohumín - Presskan System Prostějov
ve 13.00 Ponětovice Presskan System Prostějov
ve 13.00 Presskan System Prostějov Ostrava
ve 13.00 Přerov Presskan System Prostějov
v 10.00 Presskan System Prostějov Žarošice
ve 13.00 Kroměříž - Presskan System Prostějov

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

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

160:120
149:120
136:120
143:134
164:167
148:146
128:137
142:141
119:126
138:153
138:157
121:165

9
8
8
8
8
6
5
4
2
2
2
0

DALŠÍ ZÁPASY 6. KOLA
Zlín A - Ivančice, H.Brod -Tišnov, Hustopeče -V. Meziříčí
A, Bohunice A - SK Kuřim A,
Telnice - Juliánov A

PŘÍŠTÍ 7. KOLO
Maloměřice A - H.Brod 17.10.
11:00, SK Kuřim A - Telnice
18.10. 14:30, Ivančice - Bohunice A 18.10. 10:30, Juliánov A
- Hustopeče 18.10. 17:00, Tišnov - Zlín A 18.10. 17:00, V.
Meziříčí A - Prostějov 17.10.
15:00
dopomohl prostějovským odskočit na poločasový rozdíl 14:9
a dal tak základ k pozdějšímu
úspěchu.
Ve druhém poločase zvolili hráči
Maloměřic variantu osobního
bránění domácího střelce Černíčka, což způsobilo částečné
trápení prostějovských házenkářů v útoku. Mohli se však naštěstí spolehnout na Bydžovského, který se prosazoval z různých
pozic a udržoval tak domácím
vedení. Přesto se hostům podařilo utkání mírně zdramatizovat,
když ztenčili vedení domácího
týmu pět minut před koncem na
pouhé dvě branky. To bylo ale
signálem pro prostějovský celek,
který v nervozním závěru zpevnil
obranu a utkání dovedl nakonec k
vítěznému konci. Příští utkání zajíždějí prostějovští házenkáři na
půdu lídra soutěže z Velkého Meziříčí.
Antonín Krist (trenér Prostějova):
Rozhodla důrazná obrana, ve
které vynikal Raška. V brance zachytal Hrubý, střelecky se prosadili Bydžovský s Černíčkem. Pokud dostaneme s tak silným soupeřem v utkání pouhých dvacet
branek, měli bychom ho vyhrát.

Volejbalistky třetí na turnaji v Istres
V souboji o bronz přehrály Dráždany 3:0
(dokončení ze strany 15)
Družstvo se vydalo na turnaj
kompletní, po Markétě Tomanové se před odletem připojila i Corina Ssuschkeová,
chyběla jen nová posila

Ogonna Nnamaniová. Ta měla totiž v době konání francouzského turnaje příjemnou
povinnost, když se jako členka volejbalové reprezentace
byla přijata na návštěvě v

Bílém domě u amerického
prezidenta Baracka Obamy a
se svými novými spoluhráčkami se setkala ve Vídni
na jejich zpáteční cestě z Istres.

ZÁPASOVÝ PROGRAM A VÝSLEDKY VK PROSTĚJOV:
Pátek 09.10.2009 15.30
Pátek 09.10.2009 20.00
Sobota 10.10.2009 14.00
Sobota 10.10.2009 18.00
Neděle 11.10.2009 11:00

Kieldrecht - VK Prostějov 2:1 (17, -25, -8)
Drážďany - VK Prostějov 0:2 (22, 16)
Istres - VK Prostějov 2:1 (-23, 18, -9)
Rijeka - VK Prostějov 2:1 (-21, 18, -12)
O 3. místo Drážďany - VK Prostějov 0:3 (21, 21, 23)
PÁTEK

Kieldrecht - VK Prostějov 2:1 (17, -25, -8)
Po vyhraném prvním setu se i druhý set vyvíjel příznivě pro prostějovské volejbalistky. Za stavu 22:18
se však našim hráčkám nezdařily dva příjmy, set se protáhl do dramatické koncovky, ve které byl úspěšnější belgický tým, stejně jako v rozhodujícím tiebreaku.

Drážďany - VK Prostějov 0:2 (22, 16)
Bez nemocné Bramborové a s nataženým tříslem laborující Spalové zvládly tentokrát Hanačky koncovku prvního setu lépe než jejich soupeřky. Ve druhém setu už své vítězství v zápase jen potvrdily.
SOBOTA

Istres - VK Prostějov 2:1 (-23, 18, -9)
V sobotním prvním utkání proti hostitelkám turnaje prostějovským volejbalistkám utekla koncovka
prvního setu. Přesto se jim v druhém set podařilo vyrovnat stav. V tiebreaku byly štastnější domácí
hráčky a radovaly se z výhry 2:1 na sety.

1.liga - nejvyšší soutěž družstev v technických disciplínách
na stolech 210x105:
27.9.2009
10.10.2009
24.10.2009
7.11.2009
14.11.2009
5.12.2009
19.12.2009
16.1.2010
23.1.2010
13.2.2010
27.2.2010
13.3.2010
27.3.2010
10.4.2010

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

Prostějovští házenkáři si v celém utkání s Maloměřicemi udržovali mírné vedení a nakonec zvítězily 24:20.

Vzniká nová česko-rakouská Interliga
nejtěsnější výhrou 10:8 připsali
vítězství utkání první ligy a
vstoupili tak do nové sezony
2009-2010 vítězně.
Letos nasadil prostějovský oddíl
kulečníku do své již dvacáté
osmé sportovní sezony 6 závodních družstev. Letos bude asi jak

5
5
5
5
6
6
5
5
5
5
5
5

Ostatní výsledky 6. kola
Karviná j. - Jičín 27:17,
N.Veselí - Ostrava (hrané po
uzávěrce), Košutka A - Litovel 22:20, Náchod - Brno
21:21

S Havířovem zahájili kulečníkáři vítězně
Poslední víkend v září, 27.9.2009
začala soutěžní sezona hráčům
Presskan System Prostějov. V
prvním utkání se představili v domácím prostředí proti celku ze severomoravského Havířova. Velice vyrovnané utkání nakonec dopadlo lépe pro domácí, kteří si

V. Meziříčí A
Hustopeče
Zlín A
Ivančice
Prostějov
Maloměřice A
Juliánov A
H.Brod
Bohunice A
Tišnov
Telnice
SK Kuřim A

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Kamený - Závodský 1,
Ordelt , Raška 1, Jurík M. 2, Černíček 6, Bydžovský 10, Juráček
2, Chytil , Jurík T., Kosina 1
Vývoj skore po pětiminutovkách: 3:0, 5:2, 7:4, 8:7, 9:8,
14:9, 16:12, 17:14, 19:16, 20:17,
21:19, 24:20
Po minulém týdnu, ve kterém si
prostějovští házenkáři připsali na
konto vítězství proti Havlíčkovu
Brodu, přijel do Prostějov celek
Maloměřic, patřící k těm lepším
týmům ve 2. lize. Domácím se
nástup do utkání povedl, rychle
vedli 3:0 a 5:2. Celý první poločas si udržovali vedení, které se
měnilo.V závěru první půle se
maloměřickým podařilo snížit
na rozdíl jediné branky. Dokonce
měli možnost srovnání z nařízeného sedmimetrového hodu,
ten ale nadvakrát pokryl domácí
brankář Hrubý a dalšími zákroky

HÁZENÁ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HÁZENÁ

24:20 (14:9)

Rijeka - VK Prostějov 2:1 (-21, 18, -12)
Mistr České republiky v disciplíně kvarty z letošního roku Martin Dostál

Obchodní partneři:

Druhý sobotní zápas proti nám dobře známým soupeřkám z Ligy mistrů se kopírovalo výsledkově
předchozí utkání. V koncovce prvního setu uspěly Chorvatky, našim hráčkám vyšel druhá set a srovnaly stav, v rozhodující třetí sadě jsme neuspěly a odnesly si těsnou prohru.
NEDĚLE
ZÁPAS O 3. MÍSTO

Drážďany - VK Prostějov 0:3 (21, 21, 23)
Náš páteční večerní soupeř se s námi nakonec utkal o třetí příčku v turnaji. Zápas byl poměrně vyrovnaný, naše hráčky ale vždy zvládly koncovky setů a svému soupeři ve dvou turnajových utkáních nepovolily ani set a získaly tak konečné třetí místo na kvalitně obsazeném turnaji, který byl pro ně také
generálkou na zápasy tuzemské extraligy.
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Derby rozhodla v závěru penalta

ZÁPASOVÁ NABÍDKA
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE - SKUPINA D
11.kolo - 18.10.2009 15:00 (neděle)
Pelhřimov - Vikt. Otrokovice,
Velké Meziříčí - Konice, Šardice
- Rousínov (17.10. 15:00 SO),
Blansko - Napajedla (17.10.
15:00 SO), Protivanov - Rosice,
Uherský Brod - Slovácko
B(17.10. 15:00 SO), Boskovice Žďár n Sáz., Třebíč - Vyškov
(17.10. 15:00 SO)

Sokol Otaslavice - Sokol Přemyslovice (hřiště Přemyslovice), FK
Němčice nad Hanou - FC Dobromilice, TJ Sokol Protivanov "B" TJ Sokol Brodek u Prostějova
(17.10. 15:00 SO), TJ Sokol Zdětín -TJ Sokol Čechovice "B", Sokol Konice "B" -TJ Sokol Držovice (17.10. 15:00 SO), Sokol
Olšany - Sokol Bedihošť (17.10.
15:00 SO), FC Hvozd -TJ Sokol
Určice "B"

Krajský přebor Olomouckého
kraje
11.kolo - 18.10.2009 15:00 (neděle)
Bělotín - Určice, Kozlovice - Leština, Hněvotín - FK Jeseník
(17.10. 15:00 SO), Dolany - Litovel, 1.FC Přerov - 1.HFK Olomouc "B" (17.10. 15:00 SO),
Kralice - Štíty (17.10. 15:00
SO), Šternberk - Želatovice
(17.10. 15:00 SO), Ústí - Mohelnice

III. třída OFS Prostějovska
11.kolo - 18.10.2009 15:00 (neděle)
TJ Smržice TJ - Jiskra Brodek u
Konice, TJ Otinoves -TJ Haná
Nezamyslice "B", SK Jesenec
"B" -TJ Sokol Tištín (17.10.
15:00 SO), Sokol Přemyslovice
"B" - FC Výšovice (17.10. 15:00
SO), FC Kostelec na Hané "B" TJ Pavlovice u Kojetína, Sokol
Čechy pod Kosířem - FC Kralice na Hané "B"(17.10. 15:00
SO), Sokol Vícov -TJ Horní Štěpánov

I.A TŘÍDA „B"
11.kolo - 18.10.2009 15:00 (neděle)
Opatovice
Klenovice
(18.10.2009 10:00 NE),Kožušany - Čechovice, Brodek u Př. Troubky (17.10. 15:00 SO), Lipník - Dub nad Mor. (17.10. 15:00
SO), Náměšť - Kojetín, Slatinice
- Plumlov, Mostkovice - Jesenec
KFSO I.B třída "A"
11.kolo - 18.10.2009 15:00 (neděle)
Hor.Moštěnice Kostelec (17.10.
15:00 SO), Pivín Lutín, Radslavice Vrchoslavice, Tovačov
Vrahovice, Újezdec Hustopeče
(17.10. 15:00 SO), Všechovice
Nezamyslice, Haná Prostějov
Býškovice (17.10. 15:00 SO)
KFSO I.B třída "B"
11.kolo - 18.10.2009 15:00 (neděle)
Mohelnice "B" - Černovír (17.10.
15:00 SO), Velký Týnec - Hlubočky (17.10. 15:00 SO), Paseka Bouzov, Chválkovice - Slavonín
(17.10. 15:00 SO), Červenka Moravský Beroun (17.10. 15:00
SO), Příkazy - Lipová, Bohuňovice - Drahlov
II. třída OFS Prostějovska
11.kolo - 18.10.2009 15:00 (neděle)
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Tovačov (18.10. 12:45 NE),
Troubky - Nemilany (18.10.
10:30 NE), Bohuňovice - Určice
17.10. 12:45 SO
Okresní přebor dorost
11.kolo - 17.10 - 18.10.2009 (sobota - neděle)
FC Výšovice -TJ Jiskra Brodek u
Konice, FK Němčice nad Hanou
-TJ Sokol Brodek u Prostějova,
Sokol Olšany - SK Lipová "B"
(17.10.2009 12:30), Sokol Přemyslovice -TJ Sokol Mostkovice
(17.10.2009 12:30), Sokol Bedihošť -TJ Sokol Protivanov
(18.10.2009 10:30), Sokol Otaslavice -TJ Sokol Držovice
(18.10.2009 10:45 hřiště Držovice)
ŽÁCI

Krajská soutěž žáci starší
11.kolo - 17.10 - 18.10.2009 (sobota - neděle)
1.SK Prostějov "B" - Černovír
(17.10. 09:00 SO hřiště Mostkovice), 1.HFK Olomouc "B" - FK
Jeseník (18.10. 10:00 NE), Nemilany - Šumperk "B" (18.10. 15:00
DOROST
NE), Lipník - Vikt.Přerov (17.10.
Krajský přebor dorost starší
10:30 SO), Uničov "B" - Mohel11.kolo - 17.10 - 18.10.2009 (so- nice (18.10. 13:00 NE), Šternberk
bota - neděle)
- Nové Sady (18.10. 09:00 NE),
Černovír - Mohelnice (18.10. Hranice "B" - 1.FC Přerov "B"
10:00 NE), Vikt.Přerov - FKM (18.10. 09:00 NE)
Konice (17.10. 10:00 SO),
1.HFK Olomouc "B" - Šternberk Okresní přebor žáci
(18.10. 10:15 NE Hodolany), Li- 11.kolo - 17.10 - 18.10.2009 (sotovel - Kralice (17.10. 10:00 SO), bota - neděle)
FK Jeseník - Lipník (17.10. 10:15 Sokol Otaslavice -TJ Sokol
SO), Čechovice - Nezamyslice Protivanov (17.10.2009 09:00
(17.10. 10:00 SO)
hřiště Protivanov), TJ Sokol
Klenovice na Hané - FC VýšoKrajský přebor dorost mladší vice (17.10.2009 10:00 hřiště
11.kolo - 17.10 - 18.10.2009 (so- Výšovice), TJ Oresvo Sokol
bota - neděle)
Plumlov - Sokol Bedihošť
Černovír - Mohelnice (18.10. (17.10.2009 10:00), TJ Sokol
12:15 NE), Vikt.Přerov - FKM Pivín - FKM Konice "B"
Konice (17.10. 12:15 SO), (18.10.2009 12:30), TJ Sokol
1.HFK Olomouc "B" - Šternberk Určice -TJ Haná Nezamyslice
(18.10. 12:15 NE Hodolany), Li- (18.10.2009 12:45)
tovel - Kralice (17.10. 10:00 SO),
FK Jeseník - Lipník (17.10. 12:15 Krajská soutěž žáci mladší
SO), Čechovice - Nezamyslice 11.kolo - 17.10 - 18.10.2009 (so(17.10. 12:15 SO)
bota - neděle)
Kostelec - Želatovice (18.10.
1. třída sk. „B“
10:45 NE), PS Přerov - Hlubočky
11.kolo - 17.10 - 18.10.2009 (so- (17.10. 10:45 SO), Brodek u Př. bota - neděle)
Opatovice (18.10. 15:45 NE), ToOpatovice - Želatovice (18.10. vačov - Náměšť (18.10. 10:45
12:30 NE), Kozlovice - Hlubo- NE), Velký Týnec - Němčice
čky (18.10. 12:00 NE), Radsla- (18.10. 13:00 NE), Slatinice vice - Kostelec (18.10. 12:45 Chomoutov (17.10. 13:30 SO),
NE), Chválkovice - Vrahovice FKM Konice - Čechovice
(17.10. 12:45 SO), Náměšť - (17.10. 11:45 SO)

(Dokončení ze str. 22)
Tak jak se jevil první poločas utkání jako velmi fádní bez zajímavých okamžiků, druhá půle toho z
dramatických chvilek nabídla daleko více. Hned po pěti minutách
po příchodu z kabin se měnilo skore. Mostkovický tvůrce hry Hatle
prostrčil do běhu uličkou na Karafiáta a ten zahrál velmi zkušeně a
nesobecky. Prestože postupoval z
levé strany sám na brankáře a měl
dost prostoru na přesnou střelu,
zvolil přihrávku úplně volného

Dadáka na pravé straně, který se
objevil před úplně prázdnou brankou a už jen míč usměrnil do sítě
klenovických - 0:1.
Bohužel pro mostkovické hráče
trvalo golové opojení jen velmi
krátkou dobu. Hned po tčech minutách se domácí hráči natlačili na
pravé straně do pokutového území, Všianski si připravil míč ke
střele, kterou stařil ještě hostující
brankář Lukáš s pomocí břevna
vyrazit, ten se však snesl ke druhé
tyčce k úplně volnému Šubertovi a

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu
Jednička i propadák víkendu je vždy vybraný tým z devíti mužstev,
neboť loňský desátý účastník SK Lipová, se po nepříliš vydařené sezoně odporoučela o třídu níž a žádný zástupce z Prostějovska se neradoval z postupu. Tyto týmy se nacházejí svým působištěm na Prostějovsku a hrají dvě nejvyšší soutěže pořádané Krajským fotbalovým svazem Olomouckého kraje nebo divizní soutěž. Se seznamu
nám zmizel loňský favorit na titul propadáka SK Lipová, která letos
obhájila, takže na podzim budeme vybírat ze dvou zástupců moravskoslezské divize skupiny D - Sokola Protivanov a Sokola Konice,
dvou účastníků krajského přeboru - Sokola Určice a FC Kralice, a
pětky mužstev, hrajících 1. A třídu skupinu B - TJ Sokol Čechovice,
TJ ORESVO Sokol Plumlov, TJ Sokol Klenovice na Hané, TJ Sokol Mostkovice a SK Jesenec.

JEDNIČKA VÍKENDU

ten dorazil míč do branky. V 53.
minutě tedy stav srovnaný 1:1.
Po dalších čtyřech minutách se dostával do šance hostující Karafiát
po levé straně, ale klenovický obránce stačil ještě míč tečovat a ten
skončil nakonec těsně nad břevnem domácí branky. O minutu později se dostal Dadák k odraženému míči na hranici šestnáctky, jeho první střela mířila do obránce,
druhou střelu poslal nad břevno.
Nutné dodat, že mezi 50. až šedesátou minutou se hrál velmi útočný fotbal od obou celků s několika šancemi, ze kterých se dvě ujaly, každá na jedné straně, a určily
dosavadní skore.
To chtěl změnit v 63. minutě klenovický Labounek, který se odhodlal ke střele z dvaceti metrů, ale
mířil jen do středu branky, kde byl
připravený golman Lukáš. V 68.
minutě zkusil křížnou střelu uvnitř vápna domácí Vodák, ta však o
kousek minula vzdálenější tyč.
Dvacet minut před koncem šel
rychlonohý Vlachynský po přiklepnutí Fildána sám na hostujícího
brankáře z levé strany. Ten mu ale
zmenšil vyběhnutím střelecký
úhel a šanci zneškodnil.
Běžela 73. minuta, když se Fildán

blížil k míči, jež směřoval na malé
vápno, ale nepodařilo se mu ho
usměrnit do branky a ten skončil v
zámezí. Hosté vystřídali a do šance se dostal na začátku poslední
desetiminutovky nejprve Dadák,
který z hranice šestnáctky přestřelil a potom centroval Kroupa na
malé vápno Karafiátovi, ale jeho
střela mířila také mimo.
Z protiútoku se zrodila rozhodující
akce celého utkání. Všianski se na
útočné polovině rozhodl postupovat sám směrem na branku, hostující hráči ho nechali proniknout až
do pokutového území, kde se po
kontaktu s obráncem ocitl na zemi
a rozhodčí ukázal směrem ke značce pokutového kopu. Míč si vzal k
exekuci domácí Rozehnal a střelou
na opačnou stranu než skočil brankář Lukáš dal šest minut před koncem domácím vedení v zápase.
Hosté se ještě v závěru dostali ke
dvěma přímým kopům, které prováděl Karafiát, ale obě jeho střely
skončily v rukou domácího brankáře Horáka. Klenovičtí tak prodloužili svou bodovou serii na tři
utkání, ve kterých získali dohromady 7 bodů a přenechali poslední místo v tabulce svému protivníkovi.
-pez-

HANÁ NEZAMYSLICE
Tentokrát se nám do této rubriky nevlezlo ani jedno z nahoře
uvedených mužstev a tak jsme museli sáhnout do 1. B třídy, aby
jsme mohli vůbec o víkendu pochválit. To bylo to fotbalové odpoledne, na které v Nezamyslicích zatím celý podzim čekali. O
víkendu hostili v zápase pravdy svého souseda v tabulce z
Ujezdce a hrálo se o šest bodů. Nezamysličtí už nějaký vydařený zápas nutně potřebovali a ten přišel v tu pravou chvíli.
BRAVO, NEZAMYSLICE!

PROPADÁK VÍKENDU

Výjimečně jsme tentokrát do této rubriky umístili hned tři týmy,
protoře si to po víkendovém utkání určitě všechny bez výjimky
„zaslouží“

.SOKOL ORESVO PLUMLOV, SOKOL KONICE
SOKOL URČICE
Poslední bodový zisk plumlovských fotbalistů už začíná pomalu
zapadat prachem. Před třemi týdny uspěl Plumlov na hřišti v té
době předposledních Kožušan výhrou 2:1. V následujícím kole
však v druhém poločase přenechal body hostujícímu Brodku u
Přerova a před týdnem si nepřivezl body ani ze hřiště vedoucího
Lipníka. Do utkání s Náměští šel s cílem zabodovat a vrátit se do
poklidného středu tabulky. Realitou se však stala drtivá porážka
1:6, která ho spíše přiblížila bojům o spodní příčky.
O konických fotbalistech jsme se v rubrice již zmínili, jejich výsledková mizérie z posledních kol však pokračuje. Tentokrát si je
na jejich hřišti vychutnal zlepšující se Pelhřimov, který jim uštědřil potupnou porážku 0:4.
K výsledku určických fotbalistů na domácím hřišti s Ustím u Hranic asi není co dodat. Určičtí se asi vsadily s hráči Leštiny, kterým
nedávno nasázely sedm branek Kralice a sázku tím nejspíš vyhráli. Stalo se tak bohužel na domácím hřišti.
PLUMLOVE, URČICE, KONICE, TAK TAKHLE TEDY NE!

Okamžik před proměněním penalty je vidět ve tváři Rozehnala zvýšená
koncentrace. Penaltu proměnil a to znamenalo pro Klenovice odpoutání
se z posledního místa tabulky.

HLASY TRENÉRŮ:
Zdeněk Cetkovský (Sokol Klenovice): Jsem rád, že nám bodová
série vydržela. V posledních zápasech je důležité, že se kluci naučili
hrát začátky utkání, už po dvaceti minutách neprohráváme 2:0. Bral
bych ze zápasu i bod, bylo vidět, že obě mužstva důležitost tohoto
zápasu svazovala, ale takhle jsme spokojení ještě více.
František Pinos (Sokol Mostkovice): Celé utkání bylo vyrovnané,
myslím, že zasloužená by byla remíza. Nevím, jak to bylo s penaltovým zákrokem, ale myslím si, že to faul nebyl.

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
MS divize skupina D
10.kolo: Otrokovice-Třebíč 0:0, RosiceBlansko 2:0, Napajedla-Šardice 0:0, Rousínov-Velké Meziříčí 1:2, 1. FC SlováckoProtivanov 3:1, Žďár n/S-Uherský Brod
3:0, Konice-Pelhřimov 0:4, Vyškov-Boskovice 2:0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Šardice
11
1. FC Slovácko 11
Žďár n/S
11
Třebíč
11
Pelhřimov
11
Rosice
11
Velké Meziříčí 11
Otrokovice
11
Konice
11
Boskovice
11
Blansko
11
Protivanov
11
Napajedla
11
Vyškov
11
Uherský Brod 11
Rousínov
11

8
7
7
6
5
5
5
4
4
3
3
4
3
3
2
2

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

1
3
4
2
3
4
5
4
4
4
5
7
6
7
6
6

27:6
24:10
21:10
18:11
21:14
19:18
13:22
15:12
15:13
14:20
14:19
13:22
12:21
11:20
9:18
11:21

26
22
21
21
18
17
16
15
15
13
12
12
11
10
9
9

KFP Olomouckého kraje
10.kolo: Mohelnice-Šternberk 3:0, Jeseník-Kozlovice 0:1, Štíty-Přerov 2:2, Litovel-Hněvotín 3:0, HFK Olomouc BDolany 2:2, Určice-Ústí u Hranic 1:8,
Želatovice-Kralice 4:2, Leština-Bělotín
5:1
1. Jeseník
12 8 3 1 25:12 27
2. Mohelnice
12 8 2 2 32:13 26
3. Litovel
12 8 2 2 27:15 26
4. Přerov
12 8 1 3 35:22 25
5. Kozlovice
12 6 3 3 29:16 21
6. Ústí u Hranic 12 6 1 5 31:21 19
7. HFK Olomouc B125 3 4 15:13 18
8. Leština
12 5 3 4 22:22 18
9. Kralice
12 5 2 5 26:21 17
10. Hněvotín
12 4 3 5 14:27 15
11. Štíty
12 3 5 4 21:19 14
12. Dolany
12 4 2 6 25:28 14
13. Určice
12 4 1 7 17:28 13
14. Želatovice
12 2 4 6 22:34 10
15. Šternberk
12 1 110 14:33 4
16. Bělotín
12 1 011 8:39 3

1. A třída skupina B
10.kolo: Klenovice-Mostkovice 2:1, Plumlov-Náměšť n/H 1:6, Kojetín-Lipník n/B
0:1, Dub n/M-Brodek u Přerova 2:0, Jesenec-Slatinice 1:1, Troubky-Kožušany 2:3,
Čechovice-Opatovice 1:3
1. Lipník n/B
10 7 2 1 27:7 23
2. Náměšť n/H 10 6 2 2 28:15 20
3. Opatovice
10 5 2 3 18:18 17
4. Dub n/M
10 5 1 4 22:19 16
5. Kojetín
10 4 3 3 24:13 15
6. Brodek u Přerova104 3 3 21:21 15
7. Slatinice
10 4 3 3 11:19 15
8. Troubky
10 4 2 4 19:20 14
9. Plumlov
10 3 3 4 23:25 12
10. Čechovice
10 3 2 5 9:10 11
11. Jesenec
10 1 7 2 16:18 10
12. Kožušany
10 3 1 6 13:25 10
13. Klenovice
10 2 2 6 16:29 8
14. Mostkovice 10 1 3 6 7:15 6
1. B třída skupina A
10.kolo: Hustopeče-Tovačov 1:0, Býškovice-Všechovice 2:1, Vrahovice-Radslavice
1:0, Kostelec n/H-Haná PV 3:2, Vrchoslavice-Pivín 0:2, Nezamyslice-Újezdec 6:2,
Lutín-Hor. Moštěnice 4:1
1. Hor. Moštěnice 10 8 0 2 31:12 24
2. Býškovice
10 7 1 2 20:11 22
3. Haná PV
10 6 1 3 25:11 19
4. Lutín
10 6 1 3 21:14 19
5. Kostelec n/H 10 5 2 3 16:14 17
6. Pivín
10 5 1 4 16:13 16
7. Tovačov
10 5 1 4 14:14 16
8. Hustopeče
10 5 1 4 18:20 16
9. Všechovice
10 5 0 5 18:18 15
10. Vrahovice
10 4 0 6 9:20 12
11. Nezamyslice 10 3 2 5 14:16 11
12. Újezdec
10 2 1 7 11:26 7
13. Radslavice
10 2 0 8 10:18 6
14. Vrchoslavice 10 1 1 8 6:22 4
1. B třída skupina B
10.kolo: Drahlov-Příkazy 4:1, Moravský
Beroun-Chválkovice 4:0, Hlubočky-Mohelnice 3:1, Černovír-Bohuňovice 1:0, Lipová-Červenka 1:1, Slavonín-Paseka 6:0,
Bouzov-Velký Týnec 4:1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bouzov
10 9 1
Bohuňovice 10 8 0
Moravský Beroun107 0
Hlubočky
10 7 0
Černovír
10 6 0
Velký Týnec 10 3 4
Mohelnice
10 4 0
Drahlov
10 3 2
Slavonín
10 3 1
Lipová
10 3 1
Paseka
10 2 3
Červenka
10 2 3
Příkazy
10 2 2
Chválkovice 10 1 3

0
2
3
3
4
3
6
5
6
6
5
5
6
6

30:9
31:10
21:10
19:14
25:10
15:16
24:25
19:23
18:17
16:17
11:22
12:24
16:30
7:37

28
24
21
21
18
13
12
11
10
10
9
9
8
6

2. třída OFS Prostějov
10.kolo: Určice B-Konice B 1:1 (Buřt - Navrátil), Držovice-Otaslavice 2:0 (Šatný 2),
Přemyslovice-Němčice n/H 7:0 (Janeček 2,
Strouhal 2, Kučera, Tyl, Vévoda), FC Dobromilice-Protivanov B 2:2 (Šéc, Matoušek
A. - Trenz, Pospíšil T.), Brodek u PV-Sokol
Olšany 1:1 (Krejčí - Souček), Sokol Bedihošť-Sokol Zdětín 2:4, Čechovice B-FC
Hvozd 1:1 (vlastní - Švec)
1. Konice B
10 6 2 2 24:11 20
2. Brodek u PV 10 5 4 1 28:14 19
3. Přemyslovice 10 5 2 3 31:15 17
4. Držovice
10 4 5 1 18:11 17
5. Čechovice B 10 5 2 3 16:16 17
6. Určice B
10 3 5 2 16:13 14
7. FC Hvozd
10 4 2 4 18:20 14
8. Sokol Zdětín 10 3 4 3 16:17 13
9. Sokol Bedihošť 10 4 1 5 14:21 13
10. Sokol Olšany 10 3 3 4 15:22 12
11. Otaslavice
10 3 2 5 16:19 11
12. Protivanov B 10 3 1 6 17:21 10
13. FC Dobromilice10 1 4 5 15:29 7
14. Němčice n/H 10 2 1 7 15:30 7
3. třída OFS Prostějov
10.kolo: Tištín-Kostelec n.H. B 2:0, Pavlovice-Otinoves 3:3, Nezamyslice B-Smržice
1:2, Kralice B-Vícov 2:2, Brodek u K.-Čechy p/K 1:2, H. Štěpánov-Přemyslovice B
2:2, Výšovice-Jesenec B 4:0
1. Čechy p/K
10 8 0 2 29:20 24
2. Výšovice
10 6 2 2 25:11 20

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vícov
10
Kralice B
10
Otinoves
10
Smržice
10
Nezamyslice B 10
Jesenec B
10
Tištín
10
Přemyslovice B10
Kostelec n.H. B10
Brodek u K. 10
H. Štěpánov 10
Pavlovice
10

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

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

2
3
3
1
4
4
4
5
7
6
7
6

21:12
21:10
22:13
19:11
23:20
19:22
11:14
10:21
15:28
12:20
14:27
13:25

20
19
17
17
16
14
10
9
9
8
7
6

4. třída OFS, sk. A
1. Kladky
2. Haná PV B
3. Rozstání
4. Krumsín
5. Ptení
6. Otaslavice B
7. Drahany
8. Zdětín B

7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
3
3
3
2
1
0

2
0
4
2
2
0
1
1

0
2
0
2
2
5
5
6

18:1
26:10
10:4
13:5
12:13
7:17
6:26
4:20

17
15
13
11
11
6
4
1

4. třída OFS, sk. B
1. Vrahovice B
2. Hrubčice
3. Tvorovice
4. Doloplazy
5. Brodek u PV B
6. Želeč
7. Němčice n/H B
8. Biskupice
9. Ivaň
10.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
0

6
6
4
4
3
3
2
2
2
0

1
0
1
1
2
0
1
1
1
0

1
2
3
3
3
5
5
5
5
0

22:6
25:8
17:19
15:18
26:18
12:22
15:22
15:23
12:23
0:0

19
18
13
13
11
9
7
7
7
0

DOROST
DOROST starší Krajský přebor
10.kolo: Mohelnice-Mor.-Čechovice 4:2, Nezamyslice-Jeseník 1:1, Lipník nad BečvouLitovel 4:2, Kralice-HFK Olomouc 1:4,
Šternberk-Přerov 3:0, Konice-Černovír 1:5
1. HFK Olomouc 8 6 2 0 24:8 20
2. Mohelnice-Mor. 8 5 2 1 20:8 17
3. Šternberk
9 5 1 3 22:10 16
4. Litovel
8 5 1 2 24:14 16
5. Nezamyslice
8 4 2 2 11:9 14
6. Černovír
8 4 1 3 24:13 13

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lipník nad Bečvou
Přerov
Jeseník
Konice
Čechovice
Kralice

8
8
8
8
8
7

3
2
2
2
1
1

1
3
3
0
0
0

4
3
3
6
7
6

13:31 10
11:13 9
8:17 9
11:18 6
10:23 3
7:21 3

DOROST mladší Krajský přebor
10.kolo: Mohelnice-Mor.-Čechovice 7:0, Nezamyslice-Jeseník 1:5, Lipník-Litovel 0:6,
Kralice-HFK Olomouc 1:3, Šternerk-Přerov
1:1, Konice-Černovír 0:6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Černovír
Litovel
Šternerk
Jeseník
Přerov
Mohelnice-Mor.
Lipník
HFK Olomouc
Kralice
Konice
Čechovice
Nezamyslice

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
6
5
4
4
4
3
3
1
1
0

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

0
1
1
2
3
3
3
3
5
7
7
8

27:4
28:11
21:8
24:18
20:9
19:11
14:14
28:11
14:16
4:23
5:32
1:48

20
19
19
16
13
13
13
11
9
3
3
0

DOROST 1.A třída skupina B
10.kolo: Želatovice-Bohuňovice 1:1, UrčiceTroubky 2:1, Nemilany-Náměšť n/H 0:3, Tovačov-Chválkovice 8:0, Vrahovice-Radslavice 5:0, Kostelec n/H-Kozlovice 5:0, Hlubočky-Opatovice 6:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tovačov
Bohuňovice
Náměšť n/H
Hlubočky
Kostelec n/H
Určice
Nemilany
Chválkovice
Opatovice
Radslavice
Kozlovice
Želatovice
Vrahovice
Troubky

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
8
6
6
4
4
4
3
3
3
1
2
1

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

1
0
2
1
4
4
5
6
6
6
7
4
7
9

40:8
35:5
44:18
33:14
23:17
32:20
17:27
13:34
21:36
14:30
19:33
12:25
16:32
11:31

27
26
24
21
18
14
13
12
10
10
9
8
7
3

DOROST Okresní přebor
10.kolo: Držovice-Výšovice 5:1, Brodek u
Konice-Bedihošť 3:2, Protivanov-Němčice
4:3, Brodek u PV-Olšany 6:4, Lipová B-Přemyslovice 5:0, Mostkovice-Pivín 1:4
1. Pivín
7 7 0 0 62:3 21
2. Protivanov
6 5 0 1 40:12 15
3. Brodek u Konice 6 5 0 1 25:18 15
4. Mostkovice
6 4 1 1 13:7 13
5. Němčice
6 4 0 2 38:13 12
6. Držovice
7 3 1 3 24:13 10
7. Otaslavice
5 3 1 1 22:11 10
8. Lipová B
7 2 1 4 20:22 7
9. Přemyslovice 6 1 1 4 6:27 4
10. Olšany
6 1 1 4 14:38 4
11. Výšovice
5 1 0 4 7:24 3
12. Brodek u PV
6 1 0 5 7:70 3
13. Bedihošť
7 0 0 7 8:28 0

ŽÁCI
ŽÁCI starší Okresní přebor
10.kolo: Konice B-Určice 5:0, VrahovicePlumlov 0:8, Výšovice-Pivín 2:4
1. Pivín
6 5 1 0 30:8 16
2. Nezamyslice
5 4 1 0 40:4 13
3. Protivanov
6 4 0 2 44:10 12
4. Plumlov
6 3 2 1 20:10 11
5. Konice B
5 3 0 2 18:30 9
6. Určice
4 2 0 2 9:7
6
7. Klenovice
3 2 0 1 11:11 6
8. Otaslavice
4 1 0 3 5:12 3
9. Bedihošť
5 1 0 4 12:39 3
10. Výšovice
5 0 0 5 5:30 0
11. Vrahovice
5 0 0 5 2:35 0
ŽÁCI mladší Okresní přebor
3.kolo: Přemyslovice-Smržice 0:3, OlšanyDržovice 1:5
1. Protivanov
3 3 0 0 21:2
9
2. Smržice
4 3 0 1 13:4
9
3. Mostkovice
3 2 0 1 16:8
6
4. Přemyslovice 4 2 0 2 19:16 6
5. Držovice
4 2 0 2 12:21 6
6. Lipová
3 1 0 2 7:10 3
7. Olšany
4 1 0 3 8:18 3
8. Konice B
3 0 0 3 7:24 0
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Minitenisté Prostějova mistry České republiky
O úspěších tenistů TK Agrofert v tenisové extralize si řada
čtenářů přečetla od vzniku
klubu nespočet článků. Že se
nejedná o náhody nebo shodu
okolností přesvědčují všechny
věkové kategorie (v letošním

roce se staly všechny kategorie
mistry České republiky), ve
kterých se už od raného věku
připravují ti nejmenší pod
přísným dohledem zkušených
trenérů. V TK Agrofert začíná
první stupeň ve věku 5 až 7 let

minitenisem, pokračuje baby
tenisem pro 8 až 9 leté děti,
které pak procházejí postupně
mladšími a staršími žáky do
dorosteneckých kategorií a dospělých.
Celý tento proces vedoucí k úspě-

chům v kategorii dospělých začíná o několik desítek let dříve u
malých tenistů a tenistek. Pod vedením trenérů Ivo Mullera a Karla Dohnala letos už pátým rokem
pokračoval projekt minitenisu,
který má svůj počátek každoročně na začátku školního roku v
září, kdy probíhá nábor a posléze
zápis do tenisové přípravky ve
spolupráci s prostějovskými mateřskými školami Melantrichova, Vrahovice a Partyzánská. Při
minitenisu je velikost kurtu přizpůsobená věku hráčů a hráček,
hraje se na šířce hřiště s nižší přenosnou sítí. Ve dvouletém cyklu
si děti nejprve první rok osvojí při
trénincích základní údery, aby
pak na začátku následujícího kalendářního roku dostali příležitost si zasoutěžit na turnajích se
svými vrstevníky. Ve druhém roce si v květnu až červnu účastní
krajských přeborů, z nichž pak
vítězná mužstva hrají celostátní
finále. Soutěžní utkání hrají za
družstvo čtyři hráči (hráčky), každý z nich odehraje dvě utkání,
hraje se na dva vítězné sety, v setu se počítá do deseti bodů.

Prostějovské týmy pravidelně
obsazují přední místa, letos uspěly i v celostátním finále v Praze
na Štvanici. Prostějov měl vzhledem k počtu a kvalitě hry u dětí
ročníku 2002 a mladších možnost přihlásit hned dva týmy do
krajských kol. Celý turnaj se hraje pod názvem Memoriál Zdenka Kocmana. V květnu a červnu
proběhly kvalifikační turnaje, z
nichž se nejlepší čtyři týmy probojovaly krajského finále Jihomoravského kraje (pro tenisová
klání zůstalo zachované rozdělení na 8 krajů), jež se uskutečnilo
12.9.2009 na tenisových kurtech
ve Znojmě. V tomto turnaji se
podařilo našim tenisovým nadějím uspět v každém ze tří utkání
se svými soupeři, což znamenalo
vstupenku na celostátní finále
konaném 3.10.2009 na pražské
Štvanici. Tady už se hrálo vyřazovacím způsobem, prostějovští
minitenisté si postupně ve čtvrtfinálovém kole poradili s Pískem,
v semifinále zdolali Klatovy a v
dramatickém finále proti pražskému TC Modřany skončil
souboj nerozhodně, pro náš pro-

Pozvánka pro děti ročník narození 2004 a mladší!

TK Agrofert Prostějov má mistry republiky družstev v minitenise. První řada zleva : Richard Bálint,
Rozálie Dohnalová, Karel Dohnal(fanoušek), Natálie Vyroubalová,Sára Chytilová,Tereza Pluhařová, Filip Čech, druhá
řada Denisa Huňková, trenér Ing. Ivo Müller se syny Filipem a Davidem

Jak se minitenisté TK AGROFERT Prostějov stali mistry ČR:
12.9.2009 Znojmo - finále Jihomoravského kraje
Prostějov - Kyjov 7:1
Prostějov - Znojmo 7:1
Prostějov - TC MJ Brno 5:3

3.10.2009 Praha - celostátní finále
Čtvrtfinále: Prostějov - Písek 8:0
Semifinále: Prostějov - Klatovy 6:2
Finále: Prostějov - TC Praha - Modřany 4:4
(o vítězi rozhodl poměr setů 10:9)

Pozvánka na turnaj starších přípravek
(ročník 1999 a mladší)

Pořadatel:
Hlavní partner turnaje:

TJ Haná Prostějov (www.hanaprostejov.cz)
SPORTISIMO

Mediální partner:

Prostějovský Večerník

Termín :

neděle 25.10.2009 od 10:00 hod. (v případě nepříznivého počasí
může být turnaj zrušen)
travnaté hřiště TJ Haná Prostějov
(dříve TJ OP Prostějov) za místním nádraží v Prostějově
(hřiště za Olomouckou ulicí)
6 družstev
Každé mužstvo bude mít k dispozici soupisku se jmény a daty narození.
přihlášky do 15.10.2009 a to telefonicky na tel. číslo +420
604 222 674 (Stanislav Ociepka) nebo elektronicky na adresu:
v 10:00 hod., družstva se dostaví půl hodiny před turnajem
cca v 15:00 hod.
2 skupiny po 3 týmech každý s každým, podle pořadí ve skupině
pak zápasy o umístění (třetí s třetím
o 5-té místo, druhý s druhým o 3-tí místo a nakonec finále vítězové skupin). Každý tým hraje celkem
3 zápasy, 2 utkání ve skupině 2x15 minut a o umístění 2x20 minut.
Hraje se dle pravidel ČMFS pro starší přípravky,
počet hráčů na hřišti 7+1. Rozhodčí zajistí pořadatel.
1200,- Kč, platí se při prezentaci v den konání turnaje.
V ceně také občerstvení pro max. 15 hráčů (párky) a 2 trenéry
(klobásky) z každého družstva a pitný režim 4x1,5 l nápoje na
jedno družstvo.
Pohár pro vítěze + další drobné ceny od partnera turnaje.

Místo:

Účastníci turnaje:

Přihlášky :
Připravit ke startu, pozor, teď! Maximální soustředění všech startujících na 2. cyklistickém závodě škol v Kolářových sadech.
účast ve finálové jízdě. V kategorii 5.-6. tříd zvítězil Martin
Šmída ze ZŠ Melantrichova
před Filipem Oříškem ze ZŠ
Jana Železného a Dominikem
Zahradníčkem rovněž ze ZŠ
Melantrichova. Mezi staršími
závodníky zvítězil Tomáš Křivánek ze ZŠ Palackého před Janem Čechem ze ZŠ Čelechovice na Hané a Tomášem Plachým ze ZŠ Vrahovice. Celkovým vítězem se stali a pohár
města Prostějova pro neúspěšnější školu získali žáci ZŠ Jana Železného.
Na závěr velmi vydařeného
sportovního dopoledne byli
všichni medailisté dekorování
na stupních vítězů a obdrželi
věcné ceny z rukou Vladimíra
Vačkáře. Mezi četnými diváky,
kteří si našli cestu do Kolářových sadů byl i bývalý mnohonásobný mistr republiky a reprezentant ČR, účastník Giro
d‘ Italia Jiří Škoda.
Pořadatele závodu, kterými byly SKC Prostějov a Sportcentrum DDM Prostějov, může jen
těšit, že závody se těší takové
popularitě, na start se tentokrát
postavilo přes 60 závodníků! Z
pořadatelů je však třeba jmenovat ředitele závodu, člena VV
SKC Prostějov Petra Ejema.
Velmi dobrá úroveň závodů je
především jeho zásluhou. Závěrem je třeba poděkovat Městu
Prostějov, za jehož podpory byl
závod financován.
-pez-

publikovém finále, které jim tak
zajistilo titul mistrů České republiky pro tento rok. Gratulujeme!

Filip Čech z prostějovského Agrofertu

Celý říjen pokračuje zápis do tenisové školy
při TK AGROFERT Prostějov!
Všichni zájemci jsou vítáni každé pondělí a čtvrtek
v tělocvičně ZŠ Melantrichova od 16h do 17h!!
Sportovní oblečení a obuv s sebou, během zápisu probíhají
úvodní lekce. Tenisové rakety jsou na zápise k dispozici!
Tenisová škola je organizována formou skupinového tréninku
2x týdne. Školné činí 400,-Kč měsíčně. Kdo má zájem, ale nemůže k zápisu přijít, má možnost se zapsat telefonicky na čísle
602 766 866 přímo u trenéra tenisové školy ing. Ivo Müllera.

Vítězem 2. cyklistického závodu škol ZŠ Jana Železného

Již kolem osmé hodiny ranní
se za pěkného podzimního
počasí začali scházet první
mladí cyklisté, aby se postavily na start 2. Cyklistického
závodu škol o pohár města
Prostějova. Tentokrát byl na
programu, mimo již tradičního závodu chlapců a děvčat navštěvujících 5.-9. třídy
základní školy, i závod těch
nejmenších sportovců v předškolním věku. Poté, co předškoláci odjeli svůj závod, se
na start postavily nejprve
dívky 5. a 6. tříd základních
škol a po nich i jejich starší
kolegyně navštěvující 7.-9.
třídy ZŠ. Závodilo se ve správné sportovní atmosféře a
závodnice byly vydatně povzbuzovány nejen ze strany
rodičů, ostatních závodníků,
ale i ostatních přihlížejících.
Mezi dívkami jednoznačně
dominovali dívky ze ZŠ Jana
Železného, které obsadily
všechny medailové pozice.
Mezi mladšími dívkami nenašla konkurenci Ema Cetkovská a mezi staršími dívkami zvítězila Gabriela Hrdá.
Po dívkách se na start postavili
chlapci, rovněž zařazení do
dvou kategorií (5.-6. třída a 7.9 třída). Zde jsme mohli být
svědky opravdu tvrdých soubojů, kdy závodníci mezi sebou v rozjížďkách bojovali o
každou sekundu, aby si zajistili

spěch rozhodl lepší poměr setů a
tak se nejmladší tenisté TK Agrofert mohli radovat z triumfu na re-

Začátek:
Závěr:
Hrací systém:

Pravidla:
Startovné:
Stravování a pitný režim:

Ceny:

10:00
10: 50
11:40

ČASOVÝ HARMONOGRAM TURNAJE:
10:40 hod.
- první zápasy ve skupině (2x15 min.)
11:30 hod.
- druhé zápasy ve skupině (2x15 min.)
12:20 hod.
- třetí zápasy ve skupině (2x15 min.)

Občerstvení - oběd: 11:30 13:00 hod.
13:10
13:50 hod.
- zápasy o 5. místo a o 3. místo (2x15 min.)
14:00
14:50 hod.
- FINÁLE (2x20 min.)
15:00
vyhlášení vítězů, ukončení turnaje.

Zápasy stolních tenistů TJ OP
Český pohár
TJ OP PV A - Mittal Ostrava A (extraligový tým)

středa 14.10

18:00hod

III. liga
Závodům v kategoriích mladších i starších dívek kralovaly žačky
ze ZŠ Jana Železného.

TJ OP Prostějov A - Linea Chrudim A
TJ OP Prostějov A - Lok. Pardubice A

sobota 17.10.
neděle 18.10.

16:00hod
10:00hod
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Jestřábí

OKO

Výsledky 2. hokejové ligy skupina Východ
7. kolo (7. 10. 2009 středa):

(Měkýš), 23. Polok (Herman,
Schreier), 25. Glabazňa (Tůma) 14. Uhlár (Šimo, Pavlačka), 51.
Šimo (Hruška Petr), 54. Bacul (Šimo, Hruška Pavel), 65. Zedník
(Skaloš).

HC Orlová - VSK Technika
Blansko 7:2 (2:1, 2:0, 3:1) Branky a nahrávky: 11. Samiec (Hegegy, Potočný), 17. Škatula (Potočný), 36. Potočny (Samiec), 39.
Škatula (Hegegy), 41. Rozum
(Mintěl, Kraft), 46. Rozum (Kraft,
Mintěl), 58. Škatula (Ovšák, Hegegy) - 5. Rajnoha (Tesař, Fischer), 56. Fischer (Mifek). HC
Uničov - HC Břeclav 4:0 (0:0,
1:0, 3:0)
Branky a nahrávky: 29. Pavlas
(Sršeň), 50. Handl (Pavlas, Komínek), 53. Diviš (Drábek, Pavlas), 59. Peška (Pavlas). HK Jestřábi Prostějov - VHK Vsetín
1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 31. Hlouch
(Holuša, Kavulič) - 12. Mikeš
(Knebl), 17. Šimek (Štraub), 49.
Mikeš (Knebl), 51. Ševčík (Sakrajda). SHK Hodonín - HC ZUBR
Přerov 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) Branky
a nahrávky: 11. Hollý, 31. Korotvička (Pokorný), 33. Komárek
(Jurásek, Peš) - 15. Hanák (Osina).
HC Bobři Valašské Meziříčí HC Frýdek-Místek 5:4 (2:2, 2:0,
1:2)
Branky a nahrávky: 3. Varga
(Brunec), 15. Matějný (Lhotský,
Dvořák P.), 21. Dvořák P. (Matějný), 34. Dvořák P. (Růčka, Matějný), 52. Brunec (Sochorek) - 5.
Gebauer (Lukaštík), 10. Martiník
(Kopáč), 42. Novák (Gelačák),
57. Sztefek (Sluštík). HC Slezan
Opava - TJ Gedos Nový Jičín
3:4 v prodl. (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)
Branky a nahrávky: 20. Tůma

8. kolo (10. 10. 2009 sobota):
HC Frýdek-Místek - HC Slezan
Opava 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Branky
a nahrávky: 26. Sluštík - 6. Glabazňa (Mlýnek, Kovalovský), 32.
Polok (Kocián) HC Orlová - HC
Uničov 5:4 po prodloužení (1:1,
2:1, 1:2 - 1:0) Branky a nahrávky: 4. Kotásek (Vydra), 34. Studený (Ovšák), 35. Kraft (Mintel), 58.
Potočný (Grygar, Hegegy), 61.
Kraft (Grygar, Studený) - 4. Molota (Diviš), 38. Holík (Hanák), 48.
Protivný, 59. Pavlas (Holík) HC
ZUBR Přerov - HC Bobři Valašské Meziříčí 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 28. Menšík
(Kohút, Žibrita), 46. Ditrich (Faltýnek, Sprušil), 55. Hanák (Halouska) VHK Vsetín - SHK Hodonín 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) Branky
a nahrávky: 11. Štraub (Bořuta),
18. Mokrejš (Tesařík), 39. Matějka (Knebl, Mikeš) - 54. Korotvička (Hoza) HC Břeclav - HK
Jestřábi Prostějov 2:3 po samostatných nájezdech (0:0, 2:0, 0:2
- 0:0 - 0:1) Branky a nahrávky:
37. Nohel (Světlík, Prachař), 39.
Prachař (Čikl) - 46. Kucirek, 52.
Piluša (Novák, Holuša), rozhodující nájezd Holuša
(zápas Technika Blansko - Gedos
N. Jičín se hrál po uzývěrce a jeho
výsledek není započítaný v tabulce)

TABULKA 2. LIGY SK. VÝCHOD

1 HC Orlová
2 HC Bobři Valašské Meziříčí
3 SHK Hodonín
4 HC Nový Jičín
5 VHK Vsetín
6 HC Zubr Přerov
7 HC Slezan Opava
8 HC Uničov
9 HC Břeclav
10 VSK Technika Blansko
11 HK Jestřábi Prostějov
12 HC Frýdek-Místek

8
8
8
7
8
8
8
8
8
7
8
8

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

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

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

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

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

36:21
29:18
36:21
27:19
18:17
20:16
24:35
27:31
15:22
19:30
17:26
21:33

20
18
16
16
13
12
12
10
8
6
5
5

Jedna třetina a jedna branka na Valachy nestačila
HK Jestřábi Prostějov - VHK Vsetín
1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 31. Hlouch
(Holuša, Kavulič) - 12. Mikeš
(Knebl), 17. Šimek (Štraub), 49.
Mikeš (Knebl), 51. Ševčík (Sakrajda). Vyloučení: 8:10 navíc
Haschka (VSE) 10 min., osobní
trest za úder do oblasti hlavy a krku. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0.
Diváků: 1000 Průběh utkání:
0:2, 1:2, 1:4.
Sestavy mužstev:
(HK Jestřábi Prostějov): Gleich Kučírek, Buček, Šafařík, Plzák,
Doseděl, Jedlička, Kolibár Hlouch, Holuša, Novák, Novosad, Stejskal, Duba, Kavulič,
Mocek, Piluša, Křesťan, Berčák, Bauer, Zachar
(HKC Vsetín:) Plšek - Hromada,
Bořuta, Šimek, Tomis, Matula,
Haschka, Zavrtálek, Bokroš,
Trška, Mokrejš, Štraub, Tesařík,
Ondráček, Sakrajda, Ševčík,
Knebl, Mikeš, Matěka, Korčák
Ve 2. minutě šel Duba důrazně za
nahozeným kotoučem, dorážel na
Plška a vykoledoval si za to pomstu Tomise. Ten odešel na dvě
minuty za hrubost a domácí celek
zahráli první přesilovou hru v utkání. V přesilovce nejprve střelu
vyslal z otočky Kavulič, Plšek vyrazil do ochranné sítě. Posléze vystřelil Hlouch střelu příklepem k
Plškově pravé tyči, ale puk prolelěl
mimo branku. Vsetín vycházel ze
zabezpečené obrany a snažil se využívat každé příležitosti, kterou mu
prostějovská obrana nabídla.
Hrálo se ve vysokém tempu, z
jedné strany na druhou, gólmani
obou mužstev si rozhodně nemohou na nedostatek práce stěžovat.
V polovině první části hry byl domácí Novák vyloučen za hákování, přesilovku hráli hosté. Paradoxně největší šanci měli domácí
hokejisté - Holuša unikal v samostatném nájezdu sám na Plška, byl
seknutý dojíždějícím Ondráčkem
a sudí nařídil trestné střílení. Tohoto úkolu se zhostil sám faulovaný.
Trestné střílení provedl dobře, naznačil blafák, poté volil střelu. Bohužel však trefil jen spojnici levé
tyčky a břevna, kotouč se odrazil
do Plškových zad, ten ale v poslední chvíli ukryl kotouč pod svojí la-

HLASY TRENÉRŮ:
Juraj Jurík (asistent trenéra VHK Vsetín): My jsme šli dnes vítězství více naproti než domácí. Mohli jsme se spolehnout na brankáře
Plška. Důležité bylo, že jsme v utkání neustále vedli a pořád si pak
udržovali nějaký ten gólový náskok. O výsledku pak definitivně rozhodly dva slepené goly v poslední třetině.
Jaroslav Beck (hlavní trenér HK Jestřábi Prostějov): Dnešní porážku se mi skousává těžko. Jde mi o to, že půlka mužstva táhne a druhá nikoliv, selhávají klíčoví hráči v situacích, kdy nejsou pod tlakem.
Mne dnešní zápas zklamal a už se v něm nechci pitvat. Už i pro dvě hlavy (spolešně s Alešem Flašarem) je to velký oříšek, co se v mužstvu
vlastně děje.
pačkou. Nedáš - dostaneš. Půl minuty po trestném střílení napřáhl na
modré čáře hostující Knebl, s jehož
střelou si domácí Gleich poradil. V
následující skrumáži před brankou
se ale nejlépe orientoval hostující
Mikeš a provětral mezeru mezi
Gleichovy betony. To se okamžitě
projevilo na psychice domácího
týmu aVsetín do konce třetiny převzal taktovku. V 17. minutě se po
přihrávce Štrauba z buly prosadil
od modré bombou Šimek a hosté
vedli dvoubrankovým rozdílem.
V závěru první třetiny 20 sekund
před klaksonem se ním do branky
nepodařilo usměrnit ani kotouč
poskakující v brankovišti a tak do
kabin odcházeli prostějovští s
dvougolovým mankem.
Co se podařilo Jestřábům v úvodu
druhé třetiny se hned tak nevidí.
Nejprve přišlo přečíslení tři na
jednoho a poté se objevili před samotným Plškem dokonce čtyři
hráči v červeném dresu. Tragické
přitom je, že ani v jednom případě
jsme se nedostali k zakončení a to
ne z důvodu dobré obrany soupeře, ale o puk jsme se vlastně připravili sami špatnými přihrávkami. To využili vsetínští a krátce na
to Gleicha prověřili hned čtyřmi
střelami z holí Sakrajdy, Haschky,
Ševčíka a Matuly. Domácí však
zabojovali a vytvořili si opět tlak
před vsetínskou brankou. Tlak
sílil po střelách Holuši, Zachara,
Nováka, Kolibára až v třicáté první minutě zápasu protrhl střeleckou smůlu Roman Hlouch, když
se přesně trefil střelou přes obrance z pravého kruhu. v těchto momentech Prostějov na ledě jasně
dominoval, nepouštěli jsme tém-

Příští zápasy:
9. kolo (14. 10. 2009 středa):
HC Uničov - VSK Technika Blansko, HK Jestřábi Prostějov - HC
Orlová, SHK Hodonín - HC Břeclav, HC Bobři Valašské Meziříčí VHK Vsetín, HC Slezan Opava - HC Zubr Přerov, HK Nový Jičín HC Frýdek Místek
10. kolo (17. 10. 2009 sobota):
VSK Technika Blansko - HC Frýdek Místek, HC Zubr Přerov - HK
Nový Jičín, VHK Vsetín - HC Slezan Opava, HC Břeclav - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Orlová - SHK Hodonín, HC Uničov - HK
Jestřábi Prostějov

Ach to zakončení! V akci opět vsetínský Plšek, to bylo kromě jediné
situace v utkání se Vsetínem pravidlem.
foto: Z. Pěnička

ěř hostující hráče z jejich
obranného pásma. Další
šanci po střílené přihrávce Novosada měl Lukáš
Duba, který však puk nasměroval mimo branku
Plška. Objevila se i šance na
druhé straně, Sakrajda vyslal tvrdou ránu, která jen těsně minula
břevno Gleichovy branky.
První šanci poslední části měli domácí. Holuša však situace kdy byl
sám před Plškem nedokázal využít. Následně Kavulič uháněl sám
na Plška, který dobře přečetl hru,
vyjel až k modré čáře, kde vypíchl Kavuličovi touš. Prostějov se
však vyrovnání již nedočkal. Naopak Vsetí dvěma brankami utkání rozhodl. Nejprve Mikeš využil přesilovou hru, když našel skulinku mezi pravou tyčí a Gleichovou paží. Posléze po dvojnásobné
chybě prostějovské obrany trestal
do odkryté branky zcela osamocený Ševčík. V 54. Minutě po faulu na unikajícího Sakrajdu bylo
nařízeno trestné střílení, které
však Gleich Sakrajdovi pokryl.
Po velké šanci Holuši jeden ze vsetínských raději chytil kotouč do ruky a odhodil jej do bezpečí. Odpískáno tedy sevření kotouče rukou.
Po šanci domácích se na začátku
druhé minuty mohl prosadit vsetínský Ševčík, který z nabídnuté
chyby ve středním pásmu ujížděl
ze strany na Gleicha, ale jeho střela těsně minula pravou tyčku. Ve
45. minutě zachránil vsetínské od
vyrovnání svou předvídavostí hostující golman. Kavulič se dostal
do samostatného úniku, proti
volnému kotouči, z druhé strany
rozjetý Plšek. Vsetínský brankář
byl u kotouče o setinu dříve a stačil ho posunout do středního pásma. Ve vzájemném souboji se
střetly Kavuličovy brusle s Plškovou helmou, která odletěla daleko
pryč.
Ve 49. minutě se stalo, co si opět
nikdo z domácích nepřál. Když
už to vypadalo, že by se domácí
hráči mohli nadechnout k závěrečnému náporu, obdrželi rozhodující ránu v podobě třetí branky.
Puk se velice štastně od mantineku odrazil k hostujícímu Mikešovi a tomu se podařilo trefit do mezery mezi Gleichovou rukou a tělem. Minutu a půl později se Bu-

Pozměněný kádr přivezl dva body z Břeclavi
HC Břeclav - HK Jestřábi
Prostějov 2:3 po sam.
nájezdech (0:0, 2:0, 0:2 0:1)

Branky: 37. Nohel (Světlík,
Prachař), 39. Prachař (Čikl)
46. Kučírek, 52. Piluša (Novák,
Holuša), rozhodující nájezd
Holuša, Vyloučení: 5:10, využití: 0:0, Diváků: 247 Vývoj skore: 2:0, 2:2
Sestavy mužstev:
HC Břeclav: Žurek (Šenk) Zapletal, Habrovec, Koš, Popela,
Světlík, Strýček, Zapletal Jiří
Nohel, Barák, Mráz, Klimovič,
Karný, Sedláček, Prachař, Veselský, Čikl, Zábranský, Gabriška, Kurial
HK Jestřábi Prostějov: Gleich
(Musil) Kučírek, Trojan, Plzák,
Doseděl, Jedlička, Falter, Baue
- Hlouch, Holuša, Novák, Stejskal, Piluša, Kavulič, Křesťan,
Berčák, Zachar, Stráněl, Zeman, Kryl
Po nevydařeném domácím utkání sáhl trenér Beck do sestavy
a dal průchod některým změnám, o kterých ve středu mluvil,

že budou muset přijít. Na břeclavský led už nevyjeli Duba se
Šafaříkem, na soupisce se objevila některá jména hráčů, kteří v
soutěžních utkáních doposud
nenastupovali.
Brzy po zahájení utkání se domácím hráčům naskytla příležitost zahrát si přesiloku po faulu
hostujícího Zachara. Toto oslabení v úvodu jsme ale neodehráli špatně, napadali jsme domácí rozehrávku a tím jsme domácí nepustili k žádné výraznější šanci. V té se objevil před
brankářem Gleichem v 5. minutě domácí Čikl, na hostujícího
golmana si ale v této situaci nepřišel. Domácí měli v úvodních
minutách mírně navrch a tak naše první šance se zrodila až v
průběhu 6. minuty, kdy napřáhl
kapitán Hlouch, ale jeho tvrdou
ránu zlikvidoval domácí brankář Žůrek. Tato šance nastartovala nače hokejisty k větší aktivitě v útočném pásmu, z které
vyplynul faul domácího sedláčka a hráli jsme přesilovku.
Tato početní převaha skore neměnila, i když blízko k tomu
měli Hlouch s Holušou, ale neu-
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spěli. něsledovalo několik našich střel na domácí branku, ale
žádná z nich se neujala. Šance se
střídaly na obou stranách, za
Břeclav měl gól na hokejce Klimovič, když před ním zývala
odkrytá klec, následně obraně
ujel hostující Zachar, jež však
dal jen vyniknout strážci domácí
branky. Nad útočnými aktivitami dominovaly zákroky obou
gólmanů, proto se po první
siréně odjíždělo do kabin za
bezbrankového stavu.
Hned po úvodním vhazovaní
jsme se mohli dostat do vedení,
když se Stejskal zjevil sám před
Žurkem, puk z jeho hole ale rozvlnil jen boční sítku. Oba týmy
měly v první pětiminutovce několik gólových šancí, ale skore
zůstávalo dlouho nezměněno.
Domácí tým měl výhodu více
než minutové dvojnásobné přesilovky, z které však nic zásadního nevytěžil. Po několika našich neproměněných šancí jsme
za ně pykali ve 37. minutě, kdy
se prosadil domácí Nohel a poslal domácí celek do vedení 1:0. Ke konci třetiny to s námi
vypadalo ještě hůř, když jsme

neproměnili naši šanci a břeclavský Prachař zakončil přesnou
trefou na 2:0. Do konce třetiny se
stav neměnil a tak před námi zůstal před závěrečnou třetinou
vcelku nelehký úkol a to vymazat domácím jejich dvougolový
náskok.
V dosavadních utkáních se
nám poslední třetiny
příliš nedařilo a navíc
jsme vstoupili do posledního
dějství
vstoupili hosté opět
oslabeni o jednoho
hráče v poli. V době,
kdy na trestné lavici seděl
Novák, vyloučil rozhodčí i
Berčáka a domácím se naskytla
moznost rozhodnout utkání. To
se ale nestalo a Jestřábi si byli
dobře vědomi, že zápas je stále
otevřený. Nezložili zbraně a
vzápětí potrestali domácí tým za
nevyužitou přesilovku. V čase
45:36 zakončil naši akci Kučírek
a snížil na rozdíl jednoho gólu.
Vzápětí mohla Čiklova formace
vrátit klid do břeclavských řad,
ale stav zůstal i po jejich střelách
stejný. Prostějovští hokejisté tak
povzbuzeni snižující brankou

pokračovali v mírné převaze,
kterou se jim v 52. minutě realizovat ve vyrovnávací branku
zásluhou Pilušovy trefy, kterou
zakončil přihrávku od Nováka a
Holušu. Ačkoliv oba týmy měly
šanci strhnout vedení na svou
stranu už v základní hrací době,
blíže tomu byly přece
jenom břeclavští.
Několik vteřin
před koncem měl
vítěznou trefu na
hokejce Nohel.
Nevyužil ji a utkání se přehouplo
do prodloužení. To
rozhodnutí nepřineslo a
tak o extra bodu navíc rozhodly
až samostatné nájezdy.
Jediným úspěšným exekutorem
se stal prostějovský Holuša a tak
jsme si nakonec po nepříliš dobře se vyvíjejícím průběhu utkání připsali do tabulky dva body a udělali snad první krok k lepším výsledkům. Příležitost k
tomu budou prostějovští Jestřábi
mít hned ve středu, kdy doma
hostí velmi silný celek Orlové.
Utkání začíná v 18 hodin.
-pez-
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ček provinil ve středním pásmu
neuvěřitelným kiksem, kdy se o
puk nechal obrat Sakrajdou, který
sám uháněl na Gleicha. Svůj blafák ještě neproměnil, ale zmocnil
se puku za brankou a přihrál
úplně volnému Ševčíkovi,
který zasadil prostějovskému týmu smrtelnou ránu.
V 54. minutě
si vybojovali trestné střílení
také hokejisté Vsetína, když
bylo potrestáno podražení Sakrajdy při samostatném úniku. Stejně
jako u domácích byl exekutorem
faulovaný hráč a dopadlo to
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Už pomalu obehraná písnička, kdy jestřábí celek zahazuje šance a hosté střílí
branky. Nejinak tomu bylo i v posledním domácím utkání se Vsetínem.
foto: Z. Pěnička
stejně. Zvolil střelu mezi betony,
ovšem Gleich je sklapl včas. Rozhodčí pak trochu úzkostlivě kouskoval hru několika vyloučeními,
ale nic podstatného se už nestalo.
Jestřábi prohráli i svúj další domácí zápas a v sobotu se budou
snažit svou serii přerušit na ledě jihomoravské Břeclavi.
-pez-

Liga žáků 5. tříd skupina D po 5. kole
Zlín
5 4 1 0
25:12
Přerov
5 4 0 1
37:10
Prostějov
5 3 1 1
27:14
Kometa Úvoz
5 3 0 2
25:9
Šumperk
5 3 0 2
27:19
Kometa Group
5 3 0 2
19:11
Jihlava
5 2 2 1
32:25
Žďár n.S.
5 2 0 3
29:33
Havl.Brod
5 2 0 3
14:27
Třebíč
5 1 0 4
14:28
Uh.Hradiště
5 1 0 4
13:41
Hodonín
5 0 0 5
8:41
Liga žáků 6.tříd skupina D po 5.kole
Kometa Group
5 5 0 0
34:7
Třebíč
5 4 0 1
44:22
Jihlava
5 4 0 1
38:23
Havl.Brod
5 3 0 2
26:13
Zlín
5 3 0 2
27:15
Hodonín
5 3 0 2
32:30
Kometa Úvoz
5 3 0 2
18:20
Žďár n.S.
5 2 0 3
31:38
Šumperk
5 1 0 4
17:25
Uh.Hradiště
5 1 0 4
22:46
Přerov
5 1 0 4
22:48
Prostějov
5 0 0 5
13:37
Liga žáků 7.tříd skupina D po 5.kole
Jihlava
5 4 1 0
28:8
Zlín
5 4 1 0
27:10
Havl.Brod
5 4 0 1
45:16
Hodonín
5 4 0 1
34:12
Kometa Úvoz
4 3 0 1
28:16
Třebíč
4 2 0 2
19:12
Žďár n.S.
5 2 0 3
19:18
Kometa Group
5 2 0 3
25:25
Přerov
5 2 0 3
18:32
Šumperk
5 1 0 4
11:34
Prostějov
5 0 0 5
3:37
Uh.Hradiště
5 0 0 5
14:51
Liga žáků 8.tříd skupina D po 5.kole
Kometa Group
5 4 0 1
45:8
Hodonín
5 4 0 1
30:18
Třebíč
4 3 1 0
23:11
Havl.Brod
5 3 0 2
28:24
Zlín
5 3 0 2
19:15
Žďár n.S.
5 2 2 1
13:12
Kometa Úvoz
4 2 0 2
13:17
Prostějov
5 1 1 3
15:19
Jihlava
5 0 3 2
8:13
Přerov
5 1 1 3
15:22
Uh.Hradiště
5 1 0 4
18:39
Šumperk
5 1 0 4
5:34
Liga mladšího dorostu skupiny východ po 6.kole
N.Jičín
5 5 0 0
28:8
Orlová
6 3 2 1
21:11
Uh.Hradiště
6 3 2 1
34:26
Přerov
5 3 1 1
26:14
F.Místek
5 3 1 1
18:19
Kopřivnice
5 2 2 1
22:18
Břeclav
6 2 2 2
20:25
Kometa Úvoz
6 1 2 3
22:26
Prostějov
5 1 0 4
17:25
Karviná
5 1 0 4
11:23
Znojmo
6 0 0 6
14:38
Liga staršího dorostu skupiny východ po 7.kole
Znojmo
7 6 1 0
29:16
Přerov
7 5 1 1
42:22
Orlová
7 4 2 1
34:20
Šumperk
7 4 2 1
20:13
Uh.Hradiště
7 4 0 3
27:21
Poruba
7 4 0 3
33:28
Opava
7 3 1 3
24:19
Prostějov
7 3 1 3
18:19
Kometa Úvoz
7 3 0 4
15:20
N.Jičín
7 2 1 4
22:26
Karviná
6 2 1 3
17:25
Břeclav
6 2 0 4
19:25
F.Místek
7 1 0 6
20:38
Uničov
7 0 0 7
6:34
Liga juniorů skupiny východ po 7.kole
Třebíč
6 5 1 0
43:9
Havl.Brod
6 4 2 0
30:13
Přerov
7 5 0 2
30:17
Orlová
7 3 2 2
21:30
Šumperk
6 2 3 1
29:16
Kometa Úvoz
7 3 1 3
18:18
Krnov
7 3 1 3
20:35
Vsetín
6 3 0 3
23:19
Hodonín
6 2 1 3
14:19
Prostějov
6 1 2 3
19:26
Kroměříž
6 2 0 4
13:27
Uh. Hradiště
7 2 0 5
18:35
F.Místek
7 0 1 6
13:27
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Pavlína Radičová si zajistila postup na mistrovství světa!
Její svěřenci se stali mistry České republiky

Prostějovský Aerobik Klub
Pavlíny Radičové působí od roku 2002. Od začátku se Pavlína
Radičová, jeho šéfka, choreografka, manažerka, cvičitelka
a trenérka v jedné osobě, věnuje především dětem.
Klub má v současné době tři Fitness Step týmy v kategoriích děti (8-10 let), kadeti (11-13 let) a
junioři (14-16 let) a jeden tým
sportovního aerobiku v kategorii
kadetů. Pavlína Radičová vede
také hodiny aerobiku pro veřejnost. „Pro příští rok počítám s
tím, že vytvoříme ještě Fitness
Step tým dospělých,“ plánuje
Pavlína.
Na podzim končí sezona soutěží
v aerobiku, proto je čas na malé
bilancování.
Aerobik klub Pavlíny Radičové
v tomto soutěžním roce potvrdil
své pozice a je na vzestupu, ať již
se to týká umístění v soutěžích,
tak i počtu členů. Ze soutěží vozí
přední umístění, přestože konkurence se ve všech kategoriích každým rokem neustále zvyšuje.
Nejlepších výsledků letos dosáhl

Fitness Step tým dětí. „Na pohárové soutěži v dubnu, která se
konala v Kladně, skončil na
druhém místě, na květnových
závodech v Mladé Boleslavi se
umístil na čtvrtém místě. Nejlepší výsledek přišel na podzim,
předminulou sobotu v Praze získal tým dětí na domácím šampionátu titul mistra České republiky,“ pochlubila se Pavlína Radičová. Z tohoto pohledu je škoda,
že mezinárodní soutěže se konají až od kategorie kadetů. Český
aerobik má totiž ve světě výsostné postavení, naši sportovci se
pravidelně umisťují na předních
pozicích a Češi ve všech kategoriích získávají nejvíc medailí.
Tým kadetek měl smolný vstup
do jarní sezony. „Pronásledovaly
nás zdravotní problémy, jeden
závod kvůli zranění tým nemohl
dokončit, další dvě soutěže pak
tým kvůli následným zdravotním komplikacím nemohl absolvovat. Nakonec jsem v průběhu
sezony musela změnit choreografii týmu z osmi členek na sedm,“ zalitovala P. Radičová.

Na závěr sezony je slušné poděkovat všem, kteří se podílejí na
činnosti Aerobik klubu Pavlíny Radičové. „Poděkování patří
samozřejmě rodičům a dětem. Za finanční podporu děkuji
Městu Prostějovu, firmě Dynamark, G+R Security group
s.r.o., panu Křupkovi - prodejna Nord Blanc. Velký dík také
patří manželům Řezníčkovým, kteří nám umožňují trénovat
v kvalitních prostorách fitcentra Remi,“ řekla Pavlína Radičová.

Step tým kategorie 8-10 let Aerobik klub Pavlíny Radičové, Prostějov - mistr
České republiky 2009. Dolní řada zleva: Veronika Radičová, Ivana Střelcová, Tereza Soldánová, Tereza Vepřeková. Horní řada zleva: Lucie Ryšťáková, Markéta Lisická, Adéla Baráková, Veronika Vehovská

Step tým kategorie 14-16 let Aerobik klub Pavlíny Radičové, Prostějov. V první řadě zleva Žaneta Sekaninová, Renata Dvořáková, za nimi Veronika Hanáková, Monika Křupková, dále
Tereza Páclová, Nikola Došlíková, vzadu Lucie Svozilová a Lucie Cetkovská. Uprostřed trenérka Pavlína Radičová s dcerou Veronikou.

„Juniorky měly na všech soutěžích finálovou účast v první
šestce, což je solidní výsledek,“
zhodnotila trenérka. Na jarním
Basic Cupu v Praze holky získaly
bronzovou medaili, na zářijovém
mistrovství republiky se opět dostaly do finále a nakonec skončily šesté.
Tým sportovního aerobiku v kategorii kadetek na jaře dobře odstartoval, bohužel v závěru sezonu
dívky pronásledovala zranění. „To
je nevýhoda týmu, pokud nemáme náhradnice, tak pokud jedna závodnice onemocní, tak se na

soutěž bohužel nejede. Na druhou
stranu kdybychom měli náhradníky, jak jim potom, když přijedou
s rodiči na závody přes celou republiku, vysvětlit, že nenastoupí.
Je to holt dilema,“ vysvětlila
trenérka.
V závěru sezony čeká Aerobik
klub Pavlíny Radičové ještě pohárová soutěž ve Fitness týmech a
sportovním aerobiku v Českých
Budějovicích a ve Zlíně, závody v
kategorii Master Class a kvalifikační kolo soutěže Fitness, které letos poprvé bude mezinárodní společně s dětmi ze Slovenska. -bp-

KDO JE PAVLÍNA RADIČOVÁ
Aerobiku se věnuje od svých 20 let. V dětství dělala sportovní
gymnastiku, balet a bojové sporty. Když začala studovat fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Palackého, učaroval jí aerobik. Postupně absolvovala různá školení a semináře a dnes vede školu aerobiku v Prostějově. Pavlína je dvojnásobnou akademickou mistryní republiky v aerobiku 2003,
2004, vicemistryní republiky v Masters Class 2004, vicemistryní republiky v Individual Trophy 2008, mistryní republiky v
Individual Trophy 2009. Tímto výsledkem se kvalifikovala na
mistrovství světa, které se bude konat v prosinci v Lamentinu
na karibském ostrově Martinik. „Budu reprezentovat Českou
republiku a v současné době oslovuji sponzory,“ říká Pavlína.

Devátý ročník podzimního tenisového turnaje
čtyřher neregistrovaných vyhráli mistři republiky

Step tým kategorie 11-13 let Aerobik klub Pavlíny Radičové, Prostějov. V první řadě zleva Adéla Bednářová, Hana Hornischerová a Barbora Hubáčková, druhá řada zleva Michaela Dostálová,
Kateřina Vítová, Nikola Kočařová, nahoře Veronika Kočařová.

Tým sportovního aerobiku kategorie 11-13 let Aerobik klub Pavlíny Radičové,
Prostějov. Zleva Kristýna Slouková, Michaela Ježková, Pavlína Neherová.

V sobotu 26. září se na tenisových kurtech Tenis areálu
Dušana Běhala v Prostějově
uskutečnil devátý ročník
podzimního turnaje mužských čtyřher neregistrovaných hráčů. Za překvapivě
slunného počasí se na kurtech poslední zářijovou sobotu sešlo velmi kvalitní
osazenstvo turnaje v počtu
šestnácti dvojic.
"Do turnaje nenastoupili jen
domácí prostějovští hráči, ale
přijeli k nám i tenisté ze
Zlína, Kroměříže, Kojetína a
také Třince," sdělil ředitel
turnaje Pavel Faltýnek. Turnaj se hrál tradičně ve 4 skupinách na 9 gamů, ze kterých
postupovaly první dva páry

Účastníci turnaje při společném snímku před zahájením úvodních utkání. Foto M. Bořil
do vyřazovacích bojů. Již ve
skupinách bylo k vidění plno
vyrovnaných zápasů a i to napovídalo o kvalitě přihlášených dvojic. "Dorazil jsem na
tento tenisový turnaj s deblovým partnerem Jiřím Mařcem
až z Třince. Zúčastnit se tohoto turnaje, který nás oslovuje
již dlouhá léta svou skvělou
organizací a kvalitou, je pro
mě a mého partnera poctou a
jsem moc rád, že je tento turnaj otevřen i pro páry z jiných
měst. Domácí hráči jsou jistě
náležitě hrdí, že mají ve svém
městě takový kvalitní tenisový areál, který je určen přímo
pro amatérské hraní tenisu,"

řekl účastník turnaje Marek
Mojak. Ten po náročném a
tuhém boji podlehl ve finále
se svým tenisovým partnerem Jiřím Mařcem páru, který
nedávno získal titul mistrů republiky neregistrovaných
hráčů v tenise na začátku září
- Jiřímu Kadlecovi a Vladimíru Sehnalovi 9:3 na gamy.
Dělené třetí místo vybojovaly
páry Lachman, Lachman a
Pazdera, Kozel. O občerstvení hráčů se výtečně postarali
majitelé Tenis areálu. Nebyla
nouze o vyhlášené „Dušanovy steaky“, které pro hráče
připravoval jako již tradičně
sám majitel. O organizaci a

korektní chod celého turnaje
se vzorně starali Vladimír
Běhal a František Opletal.
"Chci poděkovat všem partnerům a sponzorům, kteří
podpořili a přispěli na devátý
ročník podzimního turnaje
mužských čtyřher v našem
Tenis areálu a také Městu
Prostějov, které převzalo jako
již tradičně záštitu nad tímto
turnajem. Poděkování patří
také mé manželce Daně a
mým rodičům Vlastě a Vladimírovi, bez kterých by jistojistě uspořádání tak kvalitních
turnajů v žádném případě nešlo," dodal majitel Dušan Běhal.
-kš-

