19. října 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Buďme ostražití!

Jakmile se tímto pravidlem neřídíme, máme šanci přijít o cennosti. O tom se přesvědčila na vlastní
kůži dvaašedesátiletá žena. Při
skládání nákupu do zavazadlového prostoru vozidla přišla o peněženku s finanční hotovostí 400
korun a platební karty. Událost
byla předána Policii ČR k dalšímu
šetření. Občany opět vyzýváme k
větší obezřetnosti. Nejedná se totiž o první případ. Při ukládání nakoupeného zboží je vhodné dát si
peněženku do vnitřní kapsy kabátu, bundy a podobně. Zkrátka platí, mít ji neustále pod „dozorem„.

Zahnaly výtržníka

Několik minut před půlnocí bylo
přijato oznámení na linku 156 o
fyzickém napadení. Dle výpovědi poškozeného se potyčka odehrála venku před restaurací na
Dolní ulici. Přítelkyně s kamarádkou mu přispěchaly na pomoc.
Výtržníka zahnaly. Napadený byl
ze střetu zcela dezorientovaný.
Měl pohmožděný prst na ruce a v
obličeji viditelné oděrky. Byla přivolána sanitka, která poraněného
odvezla na ošetření. Pachatel se
zdržoval nedaleko. Jednalo se o
čtyřiadvacetiletého muže ze Slovenské republiky. Věc byla předána správnímu orgánu k dořešení.

Přepadení v parku policie bleskurychle objasnila
Smetanovy sady se opět staly
terčem závažného trestného
činu. V úterý v podvečer tady
došlo k loupežnému přepadení šestnáctiletého chlapce.
Netrvalo však ani tři dny a
kriminální policie zjistila a
zatkla pachatele. Dobrá
práce!
"V úterý 13. října v podvečerních hodinách procházel poškozený chlapec Smetanovými
sady v Prostějově. V jednom
úseku se k němu připojil neznámý mladý muž a požadoval
po něm marihuanu a následně i

peníze. Přitom vyhrožoval, že jej
fyzicky napadne. Poškozený mu
z obavy vydal finanční hotovost
v drobných mincích, které měl u
sebe, pachatel mu ale odcizil i
mobilní telefon. Přitom udeřil
mladíka do obličeje. Ke zranění
poškozeného nedošlo," informovala nás Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
V pátek jsme od policistů obdrželi dobrou zprávu, že pachatel
byl dopaden. Kriminalisté tak
potvrdili svoji vynikající vizitku. "Příslušníci kriminální

Uzavřený rondel změní i autobusovou dopravu

Babička stopovala!

V ranních hodinách bylo na linku
156 sděleno podivné chování
starší ženy pohybující se po silnici Plumlovská. Strážníci zjistili
dvaaosmdesátiletou důchodkyni,
která své počínání vysvětlila tím,
že má v plánu stopovat. Jen čeká,
až ji někdo zastaví. Hlídka se snažila stařence tento nebezpečný
způsob dopravy rozmluvit. Dokonce ji nabídla odvoz domů. Paní však jasně odmítla. Následovalo tedy poučení, aby nevstupovala do vozovky a dávala na sebe
pozor.

Rychlý zásah

Vpodvečer prováděli strážníci
dohled na veřejný pořádek v lokalitě obchodního domu na Okružní ulici. Zde zajistili muže, odpovídajícího popisu hledané osoby.
Na dotyčného byl vydán příkaz k
předběžnému zadržení. Čtyřiačtyřicetiletý chlapík byl předán na
služebnu Policie ČR.

Zpitý do němoty

Před osmnáctou hodinou byla
hlídka strážníků vyslána na oznámení k ležícímu muži před prodejnou koberců u obchodního domu. Strážníci nalezli silně podnapilého bezdomovce, který nebyl
schopen jakékoliv komunikace.
Byla přivolána sanitka a lékař rozhodl o převozu na záchytnou stanici do Olomouce. Strážníci od
počátku roku provedli již devětadvacátý transport.

Odlákali pozornost

Hlídce ve večerních hodinách
sdělil majitel provozovny umístěné v centru města okradení prodavačky. Uvedl, že před chvílí
vstoupila devítičlenná skupina
mužů do obchodu, zabavila prodávající a v nestřeženém okamžiku někdo z nich odcizil ze šuplíku
tržbu přibližně v hodnotě 7000
korun. Strážníci zkontrolovali
okolí i místa, kde by se podezřelí
mohli nacházet. Žádného z nich
se nepodařilo nalézt. Pro podezření z trestného činu byla věc předána Policii ČR.

Ujel od nehody

Před sedmou hodinou autohlídka
spatřila dopravní kolizi mezi
osobními vozidly. Do zaparkovaného automobilu narazil zezadu
vůz. Řidič z místa ujel. Podařilo se
mu prokličkovat postraními uličkami. Strážníci zmíněné auto nalezli na parkovišti v ulici Újezd.
Osoba řídící auto se uvnitř ani v
okolí nenacházela. Věc byla předána Policii ČR. Za takovéto protiprávní jednání hrozí postih tří
bodů a pokuta ve správním řízení
ve výši 2 500 až 5 000 korun.

Pozdě bycha honit...

Na neopatrnost doplatil jednatřicetiletý řidič kamiónu, který šrajtofli ponechal viditelně uvnitř kabiny. Jeho počínání nahrálo zloději. Ten vystoupil z kolem jedoucího vozu, rozbil okénko u spolujezdce a zmocnil se peněženky.
Celé dění zpozoroval oznamovatel a událost nahlásil na linku 156.
Strážníci zabezpečili místo, vyrozuměli řidiče, svědky a poté si vyžádali příjezd Policie ČR, která si
případ převzala k dalšímu šetření.

policie a vyšetřování v pátek
předvedli na oddělení obecné
kriminality osobu, která se dopustila výše uvedeného loupežného přepadení. K osobě
pachatele ani k osobě poškozeného nemůžeme ze zákona poskytovat bližší informace," řekl
nám Leo Haluza, zástupce vedoucího odboru obecné kriminality Policie ČR v Prostějově.
Aniž to šéf našich kriminalistů
mohl sdělit, z jeho slov je patrné, že pachatelem loupeže
byla mladistvá či dokonce i nezletilá osoba.
-mik-

Z důvodu stavebního dokončení bude rondel u nemocnice od úterý zcela
uzavřen, což výrazně změní i systém autobusové dopravy v této lokalitě
Prostějova.

Od úterý bude pro veškerý
provoz uzavřena kruhová křižovatka u nové nemocnice a
jak jsme se v souvislosti s tímto
opatřením dozvěděli, dojde i ke
změně obsluhy autobusových
zastávek Prostějov - nemocnice
pro veškeré autobusové linky!
A jelikož to zcela jistě může
činit občanům využívajících
městskou hromadnou dopravu
určité potíže, přinášíme souhrn
změn, které budou lidé muset
přetrpět až do začátku listopadu.
Z důvodu nutnosti uzavřít pro
veškerý provoz okružní křižovatku na ulici Josefa Lady (u nemocnice v Prostějově) bude od
úterý 20. 10. 2009 od 8.00 hodin
zrušena zastávka Prostějov, nemocnice. Jako náhradní zastávku budou příměstské linky

používat zastávku Prostějov,
Krasice, rozcestí.
Autobusová zastávka u nemocnice bude opět zprovozněna od
2. listopadu 2009.
Zastávku Prostějov, Krasice,
rozcestí ve směru Plumlov
budou používat jako konečnou
linky 2, 21, 32, 5, 9 místo zastávky Prostějov, nemocnice.
Zastávku Prostějov, Krasice,
rozcestí ve směru do města
budou linky 2, 21, 32, 5, 9 používat jako výchozí místo zastávky Prostějov, nemocnice.
Linky 6, 15, 16, 19 budou mít
jako náhradní zastávku místo
Prostějov, nemocnice zastávku
Prostějov, Krasice, U mýta.
Linky 16 a 19 budou mezi zastávkami Prostějov, Hacarova
DPS – Prostějov, Krasice, U mýta
vedeny po objízdné trase. -red-

Přítel mrtvé bezdomovkyně vzkazuje jejímu tyranovi: USMAŽÍŠ SE V PEKLE!
(Dokončení ze str. 1)
„Projeli všechna místa, kam
jsme spolu chodívali, ale ani je
nanapadlo, že by mohla přebývat nebo dokonce spát na Husově náměstí. Musím říct, že já
bych ji v těchto končinách Prostějova taky nehledal. Nakonec
došlo k tomu, že Vladěnku našli
jiní lidé zbitou a polomrtvou jen
pár stovek metrů od fary," pokrčil zoufale rameny pan Martin.
Martin Janeček popisuje paní
Vlaďku jako velice milého a
vzácně poctivého člověka. "Nejdříve se mně hrozně dotklo,
když jste ji ve vašich novinách
popisovali jako osobu odpudivého vzhledu. Jak jste to mohli
udělat? Vůbec jste ji neznali!
Nebo víte něco o jejím životě,
minulosti a jejích touhách? Vám
je hej, máte svoji práci, život v
přepychu a houby se staráte o
lidi bez domova, kteří žijí na pokraji smrti a zoufalství," vytkl
nám Martin Janeček, který sám
žije bez střechy nad hlavou,
navíc s pověstí letitého kriminálníka. Na druhé straně ale s dobrým srdcem a velice vysokou
inteligencí. "Já měl Vladěnku
hrozně rád a chtěli jsme se brát.
Našemu štěstí ale zabránil ni-

Èerná kronika
Přelezl plot

Neznámý pachatel se vloupal
do zahradního domku v obci
Kobeřice. Po přelezení oplocení zahrady přešel k domku, kde
rozbil skleněnou výplň okna a
vnikl dovnitř. Z domku odcizil
kalové čerpadlo, zahradní čerpadlo, prodlužovací kabel, CD
přehrávač, zahradní hadici se
spojkami a sadu nářadí. Způsobená škoda na odcizených
věcech byla vyčíslena na 3 200
korun.

Sebral i razítko

Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla Ford Tourneo zaparkovaného v Němčicích nad
Hanou a odcizil z něj příruční
tašku s doklady, razítkem firmy a kalkulačkou, čímž vznikla majiteli škoda ve výši 1 350
korun. Rozbitím skleněné výplně okna byla způsobena škoda 2 000 korun.

Straky u hřbitova

Z vozidla zaparkovaného v
Prostějově na ulici Brněnská u
hřbitova odcizil neznámý pachatel dámskou černou peněženku s osobními doklady a finanční hotovostí. Způsobená
škoda činí 3 500 korun.
V ten samý den, na stejném
místě, se neznámý pachatel
vloupal do vozidla Škoda Fabia, odkud odcizil koženou ka-

čema, který si z ní udělal otroka," dodal muž, který ještě
před týdnem nezávisle na policii
po násilníkovi pátral na vlastní
pěst. "Kdybych ho chytil já,
bůhví jak by to s ním dopadlo.
Kdo mě zná, ví, že jsem prudká
povaha. Co budu zapírat, měl
jsem na něho vztek a za Vladěnku se chtěl pomstít. Prostě
oko za oko, zub za zub," pronesl
Martin Janeček a nám při této
větě přejel mráz po zádech.
Co vlastně vedlo k tak nešťastnému a tragickému konci paní
Vlaďky a jaký měla vůbec
život? Martin v tom má jasno.
"Matka se jí jako dítěte zřekla a
záhy potom ji zemřel otec. Vychovala ji babička, pak se vdala
a měla dva syny. Ještě předtím
ale vystudovala Janáčkovu akademii múzických umění. Ano,
tato žena, o které jste napsali, že
vypadá nevábně a odpudivě!
Manžel ji pak opustil, ale svým
dvěma synům dala kvalitní
vzdělání, sama trpěla nouzí a oni
se na ni pak vykašlali. Ani svého
vnoučka nemohla vidět a to mu
z toho ničeho chtěla vždycky
něco koupit. Život se jí začal
hroutit, seznámila se s dalšími
muži, ale na chlapy měla

vždycky smůlu. Tedy kromě
mě! Říkal jsem jí "čumáček",
miloval jsem ji a opravdu jsem
si ji chtěl vzít. Bohužel, osmnáct
let svého života jsem proseděl v
kriminále, takže k tomu nakonec
nedošlo," posmutněl Martin.
Konec jeho milované osoby byl
hodně smutný. "Pokud to tak
mohu nazvat, zemřela na totální
syndrom vyhoření. Nechtělo se
jí už moc žít. Podle toho, co
jsem se dozvěděl, chodívala poslední dobou dobitá až běda.
Ten hajzl ji mlátil, nutil ji krást a
pod pohrůžkou násilí pro něho
musela i žebrat u lidí a získané
peníze mu nosit. Pokud se jí to
nepodařilo, ten chlap ji mlátil
hlava nehlava, prý chodila po
náměstí s monoklama a dokonce i se zlomenou rukou. A to
všechno jí udělal ten šmejd! Má
štěstí, že ho policie dopadla dřív
než já. Kdyby se dostal do rukou
mně, dal bych mu co proto,"
ulevil si na adresu nedávno zatčeného násilníka Martin Janeček, který nyní lituje, že ho
nepustili z vězení o pár týdnů
dříve. "Určitě bych ji z toho marastu vytáhl. To moje sluníčko
by znovu zazářilo, byli bychom
prostě spolu. Postaral bych se o

ni a ochránil před podobnými
darebáky, jako byl ten zmíněný
sviňák," dodal už s nefalšovanými slzami v očích Martin Janeček.
S mužem hřmotné postavy jsme
si povídali ještě dlouhé chvíle.
Na první pohled bylo znát, jak
hluboce ho smrt paní Vlaďky citově zasáhla. Když ale sklouzla
řeč na jejího nedávno policií zatčeného tyrana, tvář Martina Janečka
okamžitě
nabyla
bojovného výrazu plného zloby
a nenávisti. "Já jenom doufám,
že u soudu všechno přizná a na
druhé straně mu budou prokázána všechna zvěrstva, kterých
se na Vladěnce dopustil. Nevím,
jestli to došlo až tak daleko, že ji
přímo zavraždil, ale i tak si v kriminále prožije perné chvíle. V
lapáku mám spoustu svých kamarádů a vím, že mu tam dají
zabrat. Nic jiného si ten šmejd
nezaslouží. Usmaží se v pekle,"
uzavřel náš rozhovor Martin Janeček.
Na celém případu je ještě hodně
smutné to, že pohřeb paní
Vlaďky musel zařizovat právě
Martin. Ani jeden z jejích synů k
tomu nenašel v sobě kousek
úcty.
-mik-

belku s peněženkou, finanční
hotovostí, osobními doklady,
doklady od vozidla a mobilním telefonem. Škoda, která
vznikla majitelce, byla vyčíslena na 6 800 korun.

uloženou finanční hotovostí v
celkové výši 188 000 korun.

la vyčíslena na 5 900 korun.

Šrajtofle z cukrárny

Neznámý pachatel v nestřeženém okamžiku odcizil ze zásuvky stolu koženou peněženku s finanční hotovostí. Ke
krádeži došlo v cukrárně na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.

Série krádeží aut

Dosud neznámý pachatel odcizil osobní vozidlo Škoda
Fabia, které majitel odstavil
přes noc na ulici Fibichova v
Držovicích. Majiteli vozu
vznikla škoda 120 000 korun.
Ke krádeži vozidla stejné tovární značky došlo i na ulici E.
Beneše v Prostějově. Majitel
zaparkoval Škodu Fabii barvy
šedé metalízy před domem a
ráno zjistil její odcizení. Škodu vyčíslil na 200 000 korun.
Policisté zaznamenali i krádež dvou osobních vozidel
Volkswagen Caddy z volně
přístupného dvorního objektu
na ulici Plumlovská v Prostějově.

Prachy jsou fuč

Neznámý pachatel vnikl v minulých dnech do objektu pivnice na ulici Kostelecká v Prostějově a odcizil zde dvě obálky s

Lapka v hospodě

Okradli stavbaře

Neznámý pachatel vnikl do
pohostinství v Prostějově Vrahovicích a z police za výčepem
odcizil dřevěnou krabičku s finanční hotovostí 500 korun v
drobných mincích a z šuplíku
odcizil finanční hotovost 9 000
korun v bankovkách.

Neznámý pachatel se vloupal
do tří stavebních buněk na ulici Moravská v Prostějově a odcizil příklepové vrtačky, sbíjecí kladiva, míchadla, dlažbu,
penetraci, flexibilní lepidlo a
hydroizolaci. Způsobil tak
škodu za více jak 200 000 korun.

Ošálili obsluhu

Zloděj - čtenář

Na benzinové čerpací stanici v
Prostějově na ulici Brněnská
odcizili dva neznámí pachatelé
finanční hotovost ve výši 5 466
korun a to tak, že jeden z pachatelů vylákal prodavačku
před budovu prodejny pod záminkou špatné kvality vody do
ostřikovačů a druhý pachatel
mezitím odcizil finanční hotovost z nezajištěné pokladny.

Jednoduchá kořist

Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla zaparkovaného v
Němčicích nad Hanou. Z vozidla Citroën Jumper odcizil
peněženku s finanční hotovostí,
platebními kartami a doklady
na jméno poškozeného. Způsobená škoda činí 7 500 korun.
V Prostějově na ulici Svatoplukova se neznámý pachatel
vloupal do vozidla Daewoo
Nexia, odkud odcizil dámskou
kabelku s finanční hotovostí,
osobními doklady a dvěma
mobilními telefony. Škoda by-

Doposud neznámý pachatel se
vloupal do novinového stánku
na ulici Janáčkova v Prostějově a odcizil tři vystavené knihy
v hodnotě celkem 200 korun.
Poškozením stánku však
vznikla škoda 2 650 korun.

Vyloupená auta

Policisté vyšetřují dva případy
vloupání do vozidel. Neznámý
pachatel na ulici Svatoplukova
rozbil okénko u motorového
vozidla Kia Seed a z vozu odcizil ledvinku s doklady, platebními kartami, klíči a dalšími
věcmi. Poškozením vozidla a
odcizením věcí způsobil majiteli škodu 9 000 korun. Na Sídlišti svobody v Prostějově se
neznámý pachatel vloupal do
vozidla Volkswagen Transporter a odcizil notebook uložený
v brašně společně s nabíječkou. Dále z vozidla odcizil digitální fotoaparát. Škoda v
tomto případě je vyčíslena na
31 000 korun.
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ono není. Zatracená práce. Ten,
kdo to vymyslel, by zasloužil
pár na holou a ne ještě tak odJe to tady!
měnu za přínos technickému
„To už příště bude snad v srp- pokroku. To není vždycky krok
nu,“ suše konstatovala paní v správným směrem, co si budeobchodě při pohledu na aktuální me nalhávat.
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další rok…o rok dál!
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Záruka kvality
pasti na mamuty. Možná by slo„Ten je tak dobrý, až mě to koli- vutní kuchtíci měli popřemýšlet
krát štve,“ hodnotil majitel alko- nad originálními recepisy. Maholtersteru kvalitu svého domá- mut stokrát jinak pro každou
cího policajta. A to by si člověk hospodyňku pod stromeček…
už kolikrát řekl, že je to v poho a
-MiH-

Vidìno - Slyšeno

Poděkování Policie ČR
Vážená redakce, ráda bych vám
touto cestou poděkovala za uveřejnění pátrání v minulém čísle
Večerníku po muži podezřelém z
krádeže v drogerii na náměstí T.
G. Masaryka v Prostějově ze dne
2. 9. 2009. Na základě vašich
článků se na policii obrátilo několik svědků, kteří muže na snímku
poznali. Poté se policistům přihlásil sám i pachatel krádeže. Děkujeme lidem, kteří na policii
zavolali ohledně tohoto případu.

Osobně jsem ráda, že jim páchání
trestné činnosti na území města
není lhostejné. Mladému muži z
Prostějova již bylo sděleno podezření z trestného činu krádeže.
Tento čin bude řešen v rámci
zkráceného přípravného řízení.
Mladý muž se ke krádeži policistům přiznal a uvedl, že zboží poté
rozprodal vzhledem ke své tíživé
finanční situaci. Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.

Šílenou jízdu zastavil strom
K závažné dopravní nehodě
došlo předminulý víkend u Protivanova. Mladý řidič nezvládl
rychlou jízdu, narazil do stromu
a poté se s autem ještě přetočil
na silnici. Ošklivý karambol odnesl těžkým zraněním.
"V sobotu 10. října v 15.15 hodin
jel šestadvacetiletý řidič s vozidlem Volkswagen Golf po silnici
mezi obcemi Protivanov a Malé
Hradisko a po projetí pravotočivé
zatáčky z důvodu nepřiměřené
rychlosti se s vozidlem dostal do
protisměru, kde čelně narazil do

listnatého stromu. Po nárazu vozidla o listnatý strom se vozidlo
přetočilo zpět na silnici, kde zůstalo stát. Při nehodě došlo k těžkému zranění řidiče, k lehkému
zranění spolujezdkyně sedící na
předním sedadle a k lehkému zranění spolujezdkyně sedící na zadním sedadle. Dechová zkouška na
alkohol byla u řidiče negativní,"
informovala nás o nehodě Alena
Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Hmotná
škoda na vozidel byla vyčíslena na
53 tisíc korun.
-mik-

Po nárazu do stromu se Volkswagen přetočil zpět na silnici.
Těžce se v něm zranil řidič a lehce dvě spolujezdkyně.

Strážníci zachraňovali fretku s poštolkou
Osud živých tvorů není lidem naštěstí lhostejný. Dvěma zraněným
živočichům přivolali odbornou
pomoc. "Během týdne provedli
strážníci nejdříve odchyt fretky. Ta
se potulovala na jedné ze zahrádek
u hlavního nádraží. Strážníkům se ji
podařilo chytit, umístit do přepravky a předat pracovníkovi ze
stanice handicapovaných zvířat v
Němčicích nad Hanou. Podobně
dopadla i poštolka, kterou oznamovatel nalezl na Brněnské ulici. Jelikož byla zraněná, skončila u

Českého svazu ochránců přírody
IRIS v Prostějově," řekla nám k záchranným akcích Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově.

Zraněnou poštolku strážníci uložili do
krabice a převezli k ochráncům přírody.

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...
Jiřina Piňosová 1937 Plumlov
Danuše Kundlová 1936 Prostějov
Libor Skulník 1969 Prostějov
Alois Pecháček 1924 Krumsín
Vladislav Šmérek 1960 Prostějov
Vojtěch Brablec 1930 Prostějov
Marie Chlupáčková 1919 Plumlov

František Rozhold 1923 Prostějov
Jitka Prokešová 1927 Prostějov
Jan Kaprál 1957 Prostějov
Věra Viktorinová 1928 Lešany
František Pražák 1930 Prostějov
František Čechák 1932 Dubany

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 19. října 2009
Antonín Patka 1954 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
František Bernovský 1931 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostěov
Václav Procházka 1920 Drahany 15.30 kostel Drahany
Středa 21. října 2009
Ladislav Zdražil 1922 Bedihošť 12.00 Obřadní síň Prostějov
Josef Klíč 1936 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Olga Filipová 1931 Ivaň 13.00 hřbitov Ivaň
Ludmila Kučerová 1930 Olomouc 13.20 Obřadní síň Prostějov
Jan Schmitt 1958 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 22. října 2009
Jiří Koukal 1948 Niva v 15.00 kostel Drahany
Pátek 23. října 2009
Ing.Viliam Huňady 1932 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Marta Koucká 1927 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Loutocký 1940 Bedihošť 12.40 Obřadní síň Prostějov
Jiří Jurníček 1965 Malé Hradisko 14.00 Obřadní síň Malé Hradisko
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Expedice Afrika skončila Slavný Oldřich Machač kritizuje radnici

Na rozloučenou setkání se žralokem

Po tři týdny jsme den po dni
sledovali díky elektronickému
spojení cestu expediční výpravy sdružení Morava CZ po
Jižní Africe. Expedice motorkářů o víkendu skončila a
všichni se vracejí ve zdraví
domů. Jak vyplývá z deníku
účastníka expedice, motorkáři,
kterým byl Večerník hlavním
mediálním partnerem, se s černým kontinentem rozloučili
"osobním" setkáním se žralokem.
DEN 12.
Zpočátku velmi náročná etapa
s hlubokým pískem nám dala
velmi zabrat, ale v polovině se
cesta změnila na tvrdou šotolinu, tak to již bylo lepší. Cílem
této etapy byl skanzen, který
nám tak trochu něco objasnil ze
života Křováků. Nemohli jsme
také vynechat Augrabijské vodopády, které jsou v období,
kdy je mnoho vody, vskutku
monumentalní. Naše ubytování
bylo v COEMOS, ujeto 445
km.

DEN 13.
Den, kdy jsme jen jeli a jeli. Přesun směr jih, povrch tvrdá šotolina, zpestřená několika brody a
jedním defektem. Spánek ve
městě CALVINIA, ujeto 420 km.
DEN 14. a 15.
V tyto dny jsme navštívili vesnici
našeho průvodce, tedy Prince
Alfred Hamlet a po nekonečných
520 km jsme dojeli do PAARL.
Zde jsme spali dvě noci, navštívili kozí farmu na výrobu
sýrů, vinařství a u dělali si 150
km dlouhý výlet po okolních
průsmycích, jejichž převýšení
bylo 1200 metrů.
DEN 16.
Tento den jsme se vrátili do
CAPE TOWN po 70 km cestě.
Předali jsme motorky, trochu se
pohádali s půjčovnou a okolo 17.
hodiny jsme se dostali na hotel a
téměř okamžitě všichni usnuli,
protože další den jsme museli
vstávat o půl páté ráno.
DEN 17.
V plánu jsme měli potápění v
kleci s velkým bílým žralokem,

ale z důvodu špatného počasí vše
bylo odloženo až na sobotu, tedy
den našeho odjezdu. Náhradním
programem byla návštěva kolonie tučňáků a po dvouhodinovém
přesunu i kolonie tuleňů. Také
jsme si zopakovali návštěvu
Mysu dobré naděje, tentokrát za
světla, ale zato v dešti.
DEN 18.
Výlet na Stolovou horu, kde má
člověk pocit, že se dívá na Kapské město z letadla, návštěva historického centra města, drobné
nákupy na památku a pak honem
na hotel a balit.
DEN 19.
Budíček 4:30, v pět hodin odjezd
do přístavu, v devět nalodění a v
10:30 do klece za velkým bílým
žralokem. No, zážitek na celý
život, když se metr od vás prožene 4,5 metru velký žralok. Při
zpáteční cestě nám dráhu zkřížilo
několik velryb a pak již jen
závod s časem a huráááá domůůůů.
David Kolařík,
tiskový mluvčí expedice

Úspěšní členové expedice se o víkendu rozloučili s Afrikou stylově - pohledem na Kapské město a setkáním se žralokem

Letošní Toulky s Večerníkem skončily
Poslední díl Toulek s Večerníkem skončil. Kostel svatých
Andělů strážných je na Stražisku. Minulých pět setkání ti andělé nade mnou drželi ochrannou ruku a dnes si asi vybrali náhradní volno. Od rána hnusně
mrholilo a byla zima, jen pár stupňů nad nulou. Nostalgicky
jsem vzpomínal na minulé setkání před pouhými třemi týdny,
kdy jsme se opalovali v čelechovickém lomu. Po tom jsem dnes
marně toužil. Za to jsem 5 hodin
tábořil u onoho kostela ve Stražisku. Chvílemi sice nepršelo,
ale zato foukalo. Já mít kovářství, tak jsem dnes naklepáváním
kos vydělal majlant! Asi v 11 hodin se objevil první účastník a
vzápětí za ním další, takže moje
nálada se z bodu mrazu zvedla

alespoň na okolní teplotu (ale i ta
měla hodnotu asi jen +3°C). Hodili jsme řeč o dnešním pátrání
(prý to bylo na internetu moc
snadné), o budoucnosti Toulek,
pomlouvali počasí a tak. Pak došli další a ti už se mnou čekali na
konec akce. Dohromady bylo

účastníků 13. Ale tentokrát se mi
to číslo nezdálo nešťastné. Došlo i na hodnocení letošních Toulek. S potěšením jsem zjistil, že
se všem líbily, všichni v nich
chtějí pokračovat a dokonce
mně ani nepomlouvali (alespoň
ne přede mnou). Probrali jsme i

Účastníci letošních posledních Toulek obdrželi tradiční diplomy a příslib,
že Pepa Klimeš bude v pátracích akcích pokračovat i v roce příštím.

V hledáčku policie trojice podezřelých
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po třech
mužích, kteří se vyhýbají vyšetřování své trestné činnosti.
Strážci zákona žádají veřejnost o osvědčenou spolupráci
při pátrání po hledaných osobách.
JOSEF DANIEL se narodil 6.
srpna 1991 a trvalé bydliště
má hlášeno v
obci Dobromilice číslo 140 v
okrese Prostějov. Na hledaného vydal Krajský soud v
Brně příkaz k zatčení pro podezření ze spáchání trestného činu
výtržnictví a trestného činu
ublížení na zdraví. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 17 do

Pohledem shora
Pohledem shora

19 let, měří 175 centimetrů a má
střední postavu.
JOSEF PREISSNER se narodil
2. června 1982
a trvalé bydliště
má hlášeno v
Anglické ulici
číslo 10 v Prostějově. Na hledaného vydalo
Okresní státní zastupitelství v
Prostějově souhlas k zadržení
pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 25 do
30 let a měří mezi 160 až 180
centimetry.
ROMAN POLÁŠEK se narodil
2. července 1987 a trvalé bydliště má hlášeno na Velkém
náměstí číslo 115 v Kroměříži.
Na hledaného vydalo Okresní

státní zastupitelství v Prostějově souhlas k
zadržení pro
podezření
z
trestného činu
podvodu. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 20
do 30 let, měří 170 centimetrů,
má střední postavu, oválný tvar
hlavy zúžený k čelu a melírované středně dlouhé 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 na Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo
974 781 326.
-mik-

TAK TO NEDOPADLO

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ělo to být učebnicové řešení. Odborníci žasli, hlavy osvícené plácaly po ramenou. Rozprášit někdejší kolonky u sv. Anny na různá místa Prostějovska se s odstupem času ukazuje jako ne zrovna nejlepším řešením.
Samozřejmě, jak se na věc díváme. Město Prostějov víceméně nemá nad čím polemizovat. Svůj problém si vyřešilo. Toto zákoutí zmizelo z mapy, a to šlo především. Dokonce se povídalo, že na rady sem chodil i někdejší vsetínský starosta Čunek. Ale jestli to tak
opravdu bylo… No nic! Teoretická představa, že se vše vyřeší, pokud se obyvatelé kolonek rozdělí do
menších komunit, má však svou neúprosnou reálnou podobu. Nefunguje to. Aspoň ne tak, jak by podle
teoretických předpokladů mělo. Jenomže v tento okamžik už to není problém Prostějova, ale samospráv,
kterým prostějovští radní problém postrčili. Nemají k dispozici ani městskou policii, ani náležité kurátory a zmocněnce. Prostějov to nemusí zajímat, není to jejich věc. Jenomže co dál? Obce nemají potřebné
prostředky na to, aby nabízeli půjčky, za určitých podmínek nevratné, aby si mohly vyřešit svůj problém,
se kterým si neví rady, třeba zase na úkor někoho jiného. Někde se to prostě musí zastavit a je zřejmé, že
Černý Petr musí zůstat těm nejslabším. A pomoct si musí jedině sami, nikdo jiný to za ně neudělá. Není
to ale jenom případ Prostějova, pokud jde o nakupování nemovitostí u sousedů. Ví o tom svoje spousta
menších obcí, které se pak třeba potýkají s tím, že noví obyvatelé se nikdy nepřihlásí k trvalému pobytu
a zprostředkovávané apely přes domovsky příslušné orgány zůstávají bez odezvy. Těžko říct proč…! To
jenom tak na okraj. Uvidíme, jaký nápad bude další na řadě

M

Čestný občan města je rozezlen krádežemi na hřbitově

Vážení občané města Prostějova a vy všichni, kdo máte své
drahé uložené k poslednímu
odpočinku na městském hřbitově. Tento dopis je určen jak
vám, tak i vedení tohoto města
v čele se starostou panem
Janem Tesařem.
To, co se děje na tomto hřbitově
je naprosto pobuřující. Naše rodina vlastní hrobku v arkádách,
které jsou dominantou tohoto pietního místa. Za posledních
deset let nám z této hrobky bylo
ukradeno vše, co mělo nějakou
hodnotu. Byly to kovové svícny,
erb, který byl odlitý z bronzu,
kovové svítilny a různé další
věci. Všechno to byly umělecké
předměty, které byly staré téměř
sto let a až do této doby si nikdo
nedovolil na ně sáhnout. Hodnota těchto věcí se blíží ke 100
tisícům korun, ale daleko horší
je ten pocit bezmoci, protože se
tímto stavem nechce nikdo zabývat a naše policie mě odkázala
po dvouhodinovém čekání na
správu hřbitova. Jelikož se krade
klidně dál, ptám se vás všech,
kteří máte stejnou zkušenost, jak
dlouho si budeme muset nechat
líbit toto nekonečné okrádání?
Ptám se, co bude dělat vedení tohoto města, jak dlouho hodlá
svojí nečinností umožňovat této
zlodějské bandě rozkrádání našeho majetku a jeho ničení? A k
čemu je vůbec zřízena Městská
policie? Strážníci jsou vidět
pouze při projížďce auty nebo
při chystání pastí na řidiče. Proč
je máme za tuto činnost vůbec
platit? Když už jsou tito městští
biřicové občanům k dispozici,
neboť údajně mají chránit maje-

Starostu města Jana Tesaře se nám v pátek nepodařilo zkontaktovat a tak věříme, že jeho reakci na dopis Oldřicha Machače přineseme příští týden. Rovněž velitel Městské policie
Jan Nagy byl služebně mimo Prostějov a tak nám alespoň
telefonicky sdělil několik slov. "Hlídky městské policie pravidelně a často provádějí dozor jak uvnitř hřbitova, tak okolo
něj. Chápu pana Machače, že je rozezlen na zloděje, kteří ho
okrádají o majetek. Strážníci ale pro maximální omezení
krádeží či vandalismu na hřbitově dělají vše, co je v jejich
silách a možnostech, o čemž svědčí již několik případů zadržení pachatelů přímo při činu," řekl Jan Nagy a rovněž
do příštího čísla nám přislíbil obsáhlejší reakci.
-mik-

Oldřich Machač.

Foto: Jiří Vojzola

tek občanů, tak ať tak činí!
Žádám proto vedení města Prostějova, v čele s panem starostou
Janem Tesařem, aby byla
zřízena stálá pořádková služba
na hřbitově, tedy i v noci. Tím
by činnost a vůbec existence
takzvaných "měšťáků" měla
alespoň nějaké zdůvodnění a
smysl. Služebnu si mohou zřídit
třeba v tom hampejzu naproti
hlavní brány, tam je také celonoční provoz.
Vážení občané, vy všichni, kteří
máte stejné zkušenosti a máte
dost tohoto znesvěcování hrobů,
připojte se k mé výzvě a podpořte tento můj požadavek. Pište
panu starostovi, žádejte zřízení
kamerového systému na hřbitově a ne pouze na silnicích.
Pokud by snad někdo z vedení
města argumentoval tím, že je
krize a nejsou peníze, tak navrhuji, aby město nekupovalo takové hovadiny, jako je slavný
sněžný skútr a aby tento kame-

Podle velitele městské policie provádějí hlídky kontrolu hřbitova často
a pravidelně
rový systém financovala ta
firma, která instalovala radary na
silnicích města. Při jejich ziscích, které jdou stejně z kapes řidičů, to nebude žádný problém.
Pokud se ze strany vedení města

nedočkám odpovědi, budu tento
problém řešit formou petice a
pořád dál. Budu vás, pánové na
radnici, tak dlouho otravovat, až
tento problém vyřešíte!
Oldřich Machač

Helemese kadibudku! OBRAZEM

Trůní si to přímo nad Plumlovskou přehradou a přispívá
svým malým dílečkem k devastaci vodního díla, které
kvůli stovkám podobných
stavbiček teď pohltí stovky
milionů korun na revitalizaci.
Trůní si to přímo deset metrů
od plumlovského náměstí, kde
byla v letošním roce dokončena celková rekonstrukce za
bratru 16 milionů korun. Nabízí se rčení – navrch huj, vespod fuj.
Trůní si to přímo okatě pod okny
základní školy, deset metrů od
dveří školní jídelny. Uličkou
prochází denně stovky žáků,
stovky občanů. Nezapomenutelný pohled!
Před měsícem bylo pompézně
zahájeno odpouštění vody z pře-

Kamery a závory
ve sběrném dvoře
Město Prostějov zažádalo v květnu
letošního roku o příspěvek z „Fondu
ASEKOL„ na projekt zabezpečení
nového sběrného dvora v Průmyslové ulici. „Podařilo se nám z
fondu ASEKOL získat částku 150
tisíc korun a k tomu nám firma bezplatně zapůjčila tzv. E-domek, v
němž je možno ukládat použité
elektrospotřebiče. Dále jsme za získané finance zakoupili místní kamerový systém složený ze tří
bezpečnostních kamer, který umožňuje zápis záznamu monitorovaného prostoru na hard disc a v
případě potřeby záznam dohledáme. V neposlední řadě byly u
vjezdu do sběrného dvora instalovány dvě závory, které zamezí neoprávněnému vjezdu na dvůr. Cílem
tohoto opatření je nejen zamezení
vniknutí neoprávněných osob na
dvůr, ale také dosažení správného
způsobu třídění odpadu na sběrném
dvoře a dosažení kontroly odevzdávaných použitých výrobků,„ vysvětlil vedoucí odboru komunálních
služeb Jaroslav Štěpaník.
-mik-

Uzavírka silnice

V období od 16. 10. 2009 do 11.
12. 2009 dochází k uzavírce silnice II/433 Výšovice - Němčice
nad Hanou, a to v úseku od křižovatky se silnicí III/36719 (Dobromilice - Pivín) po začátek obce
Němčice nad Hanou. Objízdná
trasa bude vedena přes Dobromilice, Doloplazy a Víceměřice. Důvodem uzavírky je oprava silnice
II/433.
-red-

hradní nádrže. Při této příležitosti se starosta Plumlova Adolf Sušeň dušoval: „Teď bude ležet
hlavní tíha revitalizace přehrady
i její budoucnost na našich bedrech. Je nutné dokončit odkanalizování celé oblasti!„ A ono stačí zajít do uličky pár metrů od
náměstí a hned je vidět, kde je
zakopaný pes. Kolikpak takových vnadných domečků je v

Plumlově, v Soběsukách, Žárovicích, Hamrech . . . .
„Odstranění sedimentů ze dna
nádrže je prvním krokem k zamezení růstu sinic a k čistotě vody. Tím druhým krokem musí
ale být i čistota vody na přítoku.
A to teď bude mým dalším úkolem," tvrdí poslanec Radim Fiala. Úkol ten zdá se býti nadlidským.
-jp-

Dámy pozor, super novinka pro váš
ksichtík! Dnes už je permanentní
make-up tak běžná záležitost, že
odborníci nabízejí novinku novinek.
Chcete-li být naprosto IN, pak neváhejte a upalujte do kosmetického
studia, které nabízí na reklamním
plakátu umístěném u vchodu do
OD Prior PERNAMENTNÍ Make-up. Pokud nebudete první, nevadí, alespoň se dozvíte, o co vlastně jde. Pokud to tedy není výrobní
tajemství. Neváhejte dlouho, reklamu už okukují i muži!
-jp-
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Školní rok začal i prostějovským seniorům
Minulý čtvrtek v odpoledních hodinách byl na prostějovské Střední zdravotnické škole zahájen nový školní rok pro seniory - posluchače kurzu, který běží již
druhým rokem pod názvem
„Odpovědným přístupem ke
svému zdraví, k vitalitě a spokojenosti ve stáří“ a probíhá za ﬁnanční podpory Města Prostějova (náš list o přípravách informoval.)
Frekventantů se přihlásilo takřka
čtyřicet, což vedlo ředitelku školy
Ivanu Hemerkovou k operativnímu vytvoření dvou skupin, aby
byla naplněna idea individuálního přístupu a spíše klidného,
přátelského ovzduší. Jak sama
uvedla, počet nepovažuje za ko-

nečný, neboť již loni se po prvních hodinách přihlásili další senioři, kteří se dověděli o obsahu
kurzu při kávě od svých již studujících kolegů a šli do toho také.
Za zajímavost považuje také to,
že se po roce do kurzu vrátili někteří loňští „studenti“, aby si osvěžili své vědomosti, případně si je
rozšířili.
Slíbila dále také našemu listu exkluzivní zážitky z kurzu, a to jak
od posluchačů, tak také od obou
lektorek, které jsou jinak vyučujícími odborných předmětů na
„zdravce“.
Jako správní novináři bereme paní ředitelku za slovo a naše čtenáře budeme exkluzivně informovat.
-red-

Frekventanty kurzu přivítala ředitelka školy Ivana Hemerková.

Na "Švehlovce" se opět pasovalo
Páta a šestá vyučovací hodina
v pátek? No přece nuda, koukání se na hodinky, kdy už konečně zazvoní a nastane vytoužené víkendové volno! Běžný
jev na středních školách. Ale
ne na Švehlově střední škole.
Tam se totiž v pátek 2. října odehrálo tradiční takzvané pasování. V běžné terminologii to
znamená přijímání studentů z 1.
ročníku mezi ty zkušenější. Studenti tříd 2. A a 2. B si pro no-

váčky připravili vtipný a originální program. Jednotlivci mohli ochutnat dobroty jako například speciálně ochucené tvarůžky, plnou mísu špaget, soutěžit
v pojídání bagety a podobně.
Nechyběly ani soutěže související se studijním oborem - analýza potravin, například co nejrychleji pipetou přepravit štávu z
kádinky do další nádobky. A po
chvílích legrace a zábavy konečně nastalo tolik očekávané pa-

sování. Za přítomnosti třídní učitelky Mgr. R. Spurné byli studenti 1. A slavnostně pasováni
zástupkyní školy RNDr. J. Pliskovou. Jako památku na tuto
slavnostní chvíli obdrželi pasovací listiny a maskota třídy, který je bude provázet po celou dobu studia. Všichni se shodli na
tom, že akce se podařila a příští
rok dnešní nováčči budou těmi
zkušenějšími a těmi, kteří přivítají ty nové. Mgr. R. Spurná

Zástupkyně ředitele Švehlovy střední školy J. Plisková právě pasuje studenty prvního ročníku.

Proběhla imatrikulace prostějovských vysokoškoláků
V pátek ráno proběhla v sále
Městského divadla imatrikulace studentů Fakulty logistiky a krizového řízení zlínské
Univerzity Tomáše Bati, kteří
studují na pobočce v Prostějově.
Nejprve zazněly fanfáry a na pódium přišli proděkani fakulty a
starosta města Prostějova Jan
Tesař. Následně zvlášť své místo zaujal děkan Vladimír Mrkvička. Poté zazněla česká státní
hymna. Za všechny studenty
prvních ročníků odříkala slib Jana Buriánková, poté každý student přišel před děkana a krátkým „slibuji“ potvrdil původní
přednes. Po ceremoniálu pronesl děkan fakulty, která v Prostějově sídlí na Husově náměstí,
několik slov. „Věřím, že všichni
se budou chovat tak, aby nedělali ústavu ostudu a řádně dostu-

dují. Snad se tady sejdeme v plném počtu za tři roky při jiné ceremonii a to při promoci,“ řekl
děkan Vladimír Mrkvička.
Hned na to pronesl pár vět také
starosta města Jan Tesař. „Každý student je ozdobou města.
Prostějov je předurčen k tomu,
aby byl studentským městem a
proto vám přeji úspěchy jak ve
studiu, tak i v jiných oblastech.“
Na závěr se sálem nesla studentská hymna Gaudeamus igitur.
Původně šlo o pijáckou píseň
oslavující radosti studentského
života a je zpívána na velmi
vážnou a vznešenou melodii.
Text je v latině s některými germanismy, melodie vznikla někdy ve třináctém století a definitivní verzi vytvořil až německý
student teologie Christian WilStudenti Fakulty logistiky a krizového řízení slavnostně slíbili, že budou pýchou školy a za tři roky se všichni
helm Kindleben v roce 1781.
-vevi- sejdou u promoce.

Mládež propadla novému fenoménu

– fingerboardingu

Kalendářně nastal podzim, ale
teploty ukazují spíše na zimu.
Počasí nám předvedlo velmi
rychlé „přeškobrtnutí„ z letního počasí do zimního bez pozvolného přechodu. Ještě předminulý týden jsme si stěžovali
na velké sucho s rekordně vysokými teplotami a v současnosti
tu máme mokro s teplotami pro
změnu rekordně nízkými.
Vzhledem k tomu, že při těchto
teplotách aktivita škodlivých organismů (mšice, křísci, aj.) takřka
ustala, budeme se v dnešní poradně věnovat posledním postřikům v tomto roce jako prevenci
proti houbovým chorobám a dále
si povíme několik hlavních zásad
pro nákup nových ovocných dřevin
U většiny ovocných stromů a keřů provádíme těsně po opadu listů
tzv. podzimní asanační postřik
přípravky Kuprikol 50 (0,6%) nebo Champion 50 WP (0,5%). Toto ošetření výše uvedenými
měďnatými přípravky je zvláště
potřebné u broskvoní, kde pod-

Poradna zahrádkáře
statně omezí výskyt kadeřavosti v
příštím roce a dále výskyt korové
klejotokové nekrózy větví peckovin. Navíc účinně zasáhne i proti
nově se rozšiřující chorobě suché
skvrnitosti listů peckovin. Tato
houbová choroba se během vegetace projevuje dírkovitostí listů až
jejich opadem, suchou skvrnitostí plodů a také nekrózou pletiv,
především na jednoletých výhonech v oblasti pupenů. Infekce
touto houbou dovede podstatně
oslabit kondici a úrodnost stromů, především broskvoní, ale i
ostatních peckovin včetně třešní.
Právě na podzim v době opadů
listů mohou vzniknout příznivé
podmínky pro napadení letorostů
touto houbou přes jizvy po listových stopkách a to tehdy, jestliže
v této době prší a jsou i příznivé
teploty - stačí, když jsou lehce
nad nulou (2-3°C). Samotný postřik provádíme zásadně za

suchého počasí, při teplotách nad
7 stupňů C.
Před nákupem ovocných dřevin
je nutné si ujasnit, jaký pěstitelský
tvar je do naší zahrádky vhodný
(v závislosti na prostorových možnosti naší zahrádky) a co od vysazeného ovoce očekáváme. V
případě, že je naše zahrada spíše
extenzivní, volil bych vysokokmenné, dlouhověké, především
krajové odrůdy s naštěpováním
na semenáči (generativní podnoži), popřípadě na některé vegetativní bujně rostoucí podnoži.
Většina z nás však na své zahrádce směřuje k co nejvyšší produkci a pak je nutné volit intenzivní
pěstitelské tvary tzn. vřetena,
zákrsky, čtvrtkmeny. Na základě
výšky kmínku zvolíme taktéž
druh použité podnože. Pokud sami neštěpujeme, zbývá pouze
výběr vhodné odrůdy. Vhodný
výběr odrůdy, stanoviště dřeviny

Skateboard, z něhož si hoši i
dívky nosili modřiny a boule,
se smrskl na velikost deseti
centimetrů, a protože se na
něm jezdí pomocí prstů, dostal název fingerboard.
Přednost fingerboardu číslo jedna - může se s ním jezdit kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv. V Prostějově se kluci a holky s hbitými prsty ovládajícími čipernou hračičku poměřili již na tře-

tích závodech. Tentokrát se sešlo v sobotu v Obchodní galerii
Arkáda čtyřicet fingerboardistů.
Na překážkové dráze předváděli skoky a přemety, vruty a fintičky hodnocené pozornou porotou. K tomu decibely techna v
režii DJ Fonzi, taneční vystoupení a soutěže pro povzbuzující
diváky, skvělé ceny pro vítěze –
a hnedle je z toho prima odpoledne!
-jp-

a koupě kvalitního školkařského
bezvirózního výpěstku rozhoduje z velké části o tom, jak bude
stromek v příštích cca 20 - 30 letech prosperovat, jaké budou jeho výnosy a popřípadě i intenzita
a rozsah napadení škodlivými organismy. Proto vždy kupujeme
výpěstky označené a certifikované, u kterých nám prodávající
garantuje původ sadebního materiálu a především jeho velmi
důležitou bezviróznost. V současnosti je samozřejmostí výběr
nových kvalitních odrůd ovocných dřevin, které jsou tolerantní, případně rezistentní k některým nebezpečným chorobám. U
jabloní se jedná především o rezistenci odrůd k padlí a strupovitosti (Hana, Discovery, Angold,
Selena, Rezista, Florina, Jonagold, Topas, Rubinola). Některé
odrůdy hrušní jsou rovněž vyšlechtěné k odolnosti ke strupovitosti a houbovým chorobám
(Williamsova, Alice, Konference, Nella, Pařížanka, Dita, Lucasova). V případě jabloní a hrušní

vždy rozlišujeme, zda se jedná o
odrůdu letní, podzimní nebo
zimní! Peckoviny jsou šlechtěny
k odolnosti k některým houbovým chorobám (monilióze) a
dále druhově specifickým škodlivým organismům. U slivoní vybíráme odrůdy vysoce tolerantní
nebo rezistentní k šarce a moniliové hnilobě (Opal, Jojo, Čačanská rodna, lepotica, najbolja, Elena, Prezenta, Hanita). Chuťově
asi nepřekonané odrůdy slivoň
Hamanovu a Domácí švestku
příliš nedoporučuji pro jejich vysokou citlivost k infekční šarce.
Třešně jsou šlechtěny proti praskání plodů (Sam, Kaštánka, Kordia) nebo k brzké plodnosti – prevence před vrtulí třešňovou (Karešova, Rivan).Tímto způsobem
je možné vybírat i další ovocné
dřeviny našich zahrádek, ale to
až v některém z dalších čísel naší
poradny.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní oddělení Prostějov, Nám. Spojenců 13, 796 01 Prostějov
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 19. 10. DO 25. 10. 2009:
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 a ve čtvrtek 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. Přihlaste své dítě do tohoto výjimečného klubu seznamujícího se
základy astronomie a kosmonautiky.
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.

19. října 2009
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Přehlídka Aplaus 2009 přináší divadelní lahůdky do Prostějova
V minulém týdnu se v Městském divadle konaly dvě představení druhého ročníku
divadelní přehlídky Aplaus.
Aplaus 2009 navazuje na loňský úspěšný první ročník, ale
také na pořadatelskou spolupráci marketingové společnosti
TK Plus a prostějovského divadla při oslavách 100. výročí
Národního domu v Prostějově,
kterou Olomoucký kraj ocenil
jako významný počin v oblasti
ochrany a popularizace kulturních hodnot.
Prostějovská přehlídka se nesnaží
konkurovat mnoha divadelním
festivalům, které se v Česku konají. Prostějov nemá stálý soubor
a programová nabídka je tedy sestavena z hostujících divadel,”
uvedla ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná.
„Snažíme se, aby Aplaus byl v
tom divadelním importu příslovečnou třešničkou na dortu. Abychom v Prostějově představili
špičkové soubory a umělce zvučných jmen v zajímavých inscenacích,” prohlásil šéf TK Plus
Miroslav Černošek.
Mottem letošního ročníku a zároveň pomyslným spojovacím
článkem mezi jednotlivými představeními je slovo PRAVDA.
“Hledání pravdy jako protipólu
lži a pokrytectví či náhlé odhalení
utajované pravdy přináší na scénu
mimořádně vypjaté situace,” podotkla Alena Spurná.

A obě představení z minulého
týdne spojuje také označení hořká
komedie. Ve středu soubor Činoherního klubu Praha zahrál Kunderovu Ptákovinu. O. Vetchý, J.
Dulava, S. Zindulka, N. Boudová
a další rozehráli příběh o moci, blbosti, ohavnosti střetávající se s
láskou, moudrostí a krásou. Kdo
hru neviděl, jen sotva si dokáže
představit konec, byl opravdu
hořký jako pelyněk. V pátek pak
na prknech Městského divadla
excelovali M. Lasica a B. Polívka
v inscenaci Samuela Benchetrita
Mínus dva. Krásný příběh na
smrt nemocných staříků, kteří po
společném útěku z nemocnice zažívají absurdní epizody a nacházejí pravdu, ve spojení s
famózními výkony dvou legend
československého divadla…
Po každém představení diváci
hlasují prostřednictvím lístku,
který obdrží při příchodu do divadla a mohou jej po skončení
vhodit do hlasovacího zařízení.
Podle umístění v anketě získají
jednotlivá divadla finanční bonus
ve výši deseti, dvaceti či třiceti
tisíc korun. Část výtěžku ze
vstupného připadne také prostějovskému studentskému Divadlu

Bolek Polívka a Milan Lasica ve hře Mínus dva - krásný příběh a mistrovský výkon hvězd československého
divadla.
Foto Jiří Vojzola
Point při Gymnáziu Jiřího Wolkra. „Činnost tohoto souboru se
vymyká běžné úrovni studentských divadel a naši podporu si
zasluhuje,” uvedl M. Černošek.

Podle našeho subjektivního
názoru bychom první místo přáli
Lasicovi s Polívkou. Ale počkejme s hodnocením, v úterý se
v rámci Aplausu 2009 ještě před-

staví soubor bratislavského Divadla Aréna s inscenací Komunizmus se Zdenou Studénkovou
a Jurajem Kukurou v hlavních
rolích.
-bp-

Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba zazpívali ve Společenském domě
Vystoupení známého zpěváka
Pavla Dobeše za doprovodu
Tomáše Kotrby proběhlo minulý týden ve čtvrtek večer ve
Společenském domě v Prostějově. Umělci zahráli dvacet
sedm písní vybraných z devíti
alb, které zpěvák vydal.
Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
spolu hrají přes dvanáct let. „V
Prostějově jsem kdysi dávno vystupoval a to docela často s tehdejším společníkem Milošem
Dvořákem. Teď jsem tady po
dlouhé době a můžu říct, že až na
to šero, které trošku uspává, se
mi hraje dobře,„ říká Dobeš š
(na snímku). Duet koncertuje
celkem často. Mají vždy tři koncerty po dvou dnech odpočinku
a čím více se blíží zima, tím
méně mají kšeftů. „Nejvíce
práce máme na jaře a v létě. V
zimě jsou plesy a tak dáváme

možnost i jiným muzikantům,
aby se předvedli,„ dodává s
úsměvem Dobeš.
Začátek kariéry zahájil Pavel
Dobeš v Ostravě mezi bigbeatovými kapelami, s nimiž hrál v
60. letech. Postupem času však
začal lehce s country a folkem. S
přechodem k jinému hudebnímu
žánru bylo spojeno i první vystoupení a to na festivalu Folkový kolotoč, kde se proslavil
písněmi Jarmila, Hrušky nebo
Blažek. Od poloviny 80. let koncertuje s Martinem Kratochvílem a spolu nahráli také první
album Skupinové foto. Poté vystupoval v několika mediálních
prostředcích. „Nemám nějak
omezený repertoár tématicky či
obsahově. Čerpám ze života,
vesměs konstatuju střízlivým pohledem různá fakta,„ dodává
Dobeš.

Pavel Dobeš je autorem devíti
alb, na kterých je souhrn všech
jeho písní. Některá z nich jsou
Zátiší s červy, Zpátky do trenek
nebo Něco o Americe. „Na
album Něco o Americe jsem asi
nejpyšnější. Byl jsem ve Státech
asi měsíc a měl jsem každý den
spousty zážitků. Myslel jsem, že
složím písně alespoň na tři alba,
ale co se nestalo. Vrátil jsme se
zpět do republiky a najednou
jsem měl odevzdat písně a bylo
jich jen deset. Nestačilo to ani na
jedno album a proto se písně
hodně prokládaly tóny. Jsem sice
pyšný, jak rychle jsem ho složil,
ale je také podle posluchačů nejnudnější. Na konci pomalu nevíte, co se zpívá na začátku,„
vypráví s úsměvem Dobeš. Nejnovější album s názvem Banány
vyšlo v roce 2006 a zatím se k
novému neschyluje.
-vevi-

Představujeme prostějovské umělce a tvůrce

Kapela The Strings
Kapela The Strings vznikla začátkem roku 2008. Kapelu založil zpěvák Oli Vidmuch
společně s kytaristou Kamilem
Frodlem a klávesákem Tomášem Opravilem. Všichni tři
spolu již dříve spolupracovali
na jiných projektech, ale ty
dlouho nevydržely, proto založili novou kapelu.
Miru Duba, taťku kapely, potkali
na zábavě v Prostějovičkách. Na
bubeníka Toma Pařenicu dostala
kapela doporučení od prostějovských muzikantů a koncem

dubna téhož roku přišel do kapely
trumpetista Tomáš Magnusek,
který již spoustu let spolupracoval se zpěvákem Olim a tak se
vedle trumpetisty stal i baskytaristou.
O názvu se členové dlouho dohadovali až se shodli na The Strings.
„Na zkoušky se scházíme pravidelně každý čtvrtek v Prostějovičkách a za naše největší úspěchy
považujeme to, že jsme dali dohromady super partu lidí, která se
dokázala v krátkém čase sehrát.
Prožíváme každé hraní, ať už je

Kapela The Strings při jednom ze svých koncertů. Zleva Tomáš Opravil, Miroslav Dub, Tomáš Magnusek, Tomáš Pařenica, Oli Vidmuch a Kamil Frold.
to akce většího rozsahu nebo zábavové kapely hrající naživo
malé komorní vystoupení. Mimo nemají v Prostějově moc velké
Prostějov hrajeme často, protože uplatnění, proto dáváme dohro-

mady i naše vlastní písničky v
rockovém stylu, abychom mohli
hrát i v klubech,„ vypovídá Oli
Vidmuch.
První vystoupení skupiny se odehrálo na Májové zábavě v Prostějovičkách. I když je hlavou
kapely Oli Vidmuch, funguje v ní
demokracie a kluci se na všem
hezky domluví a vyjdou si vstříc.
Hned jak členové dokončí svůj
repertoár, vrhnou se na nahrávání
alba. „I když je pro nás hudba
vším, najdeme si čas i na jiné aktivity. Rádi sportujeme, věnujeme
se rodinám, někteří z nás škole a
občas zajdem hromadně i na
pivo,„ dodává Oli Vidmuch.
-vevi-

Odborníci pomohou shodit nadbytečná kila bez hladovky
Jednou z nejefektivnějších metod terapie obezity, která je ve
světě uznávaná, je aktivita společnosti STOB. Metoda neochuzuje o požitek z jídla, ale postupně mění stravovací a pohybové návyky. Vede nejen k trvalým váhovým úbytkům, ale i
ke zvýšení kvality života.
Společnost STOB pomáhá lidem, které trápí nadbytečné kilogramy, už osmnáct let. Sdružuje
psychology, lékaře, nutriční terapeuty, cvičitele a další odborníky,
jejichž cílem je pomáhat obézním
zvládat jejich nadváhu. Neřeší jen
jak a kolik se má sníst potravin,
ale také nacvičí vůli tak, aby každý splnil své předsevzetí. Problémy s nadváhou mají muži i ženy. Metodika kurzů snižování
hmotnosti je v obou případech v
podstatě stejná.
„Zabývám se zdravou výživou,
pohybem a problematikou nadváhy téměř celý svůj život, protože mám dědičné dispozice k nad-

váze. Kontroluji tedy sama sebe a
mám radost, že mohu pomáhat i
ostatním,„ vyznala se lektorka
Hana Dokládalová ze studia
SLENDER PLUS.
V základním kurzu jsou klienti
seznámeni se zásadami zdravé
výživy, se správným složením

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: : Na které ulici najdete
studio SLENDER PLUS? Ze
správných odpovědí vylosujeme výherce, který získá dárek
pro zdraví. Výhercem z minulého čísla je paní Emílie
Hrádková, E. Králíka 3, Prostějov. Blahopřejeme!

stravy, s jídelním a pitným režimem. Trénují nové poznatky a
postupně si je osvojují. Současně
se věnují fyzické aktivitě, což je
aerobní cvičení uzpůsobené potřebám klientů s nadváhou. Převážné většině klientů vyhovuje
hubnutí v kolektivu, dokáží se lépe vyhecovat a navzájem se podpoří. Lidé, kteří se naopak nechtějí zúčastňovat hromadných
kurzů a preferují individuální přístup, mohou navštěvovat individuální kurz.
„Ti, kdo úspěšně absolvují základní kurz a chtějí se i dál
scházet a podporovat své snažení
o úbytek váhy, mohou pokračovat v intenzívním pokračovacím
kurzu. Dál pod odborným vedením trvale udržují svou optimální
váhu,„ nastínila Dokládalová.
Specialitou studia SLENDER
PLUS jsou také rodinné kurzy
snižování nadváhy. Jsou určené
pro děti od 8 do 14 let s doprovodem někoho dospělého – rodiče

nebo prarodiče. Metodika pro děti má hravou a zábavnou formu a
bez spolupráce s dospělým by nebyla účinná. Navíc pokud má i rodič problém s nadváhou, může ji
redukovat společně se svým dítkem. Společné hubnutí upevňuje
v neposlední řadě i rodinné vztahy.
Šanci na hubnutí „pod dozorem„
mají i lidé, kteří nemají možnost

navštěvovat kurzy snižování nadváhy s osobní účastí. Pro ty je
určen dálkový kurz, který probíhá prostřednictvím korespondence nebo e-mailem s terapeutem. Začít zdravě žít, na to není
nikdy pozdě. Stačí zvednout sluchátko nebo přijít osobně. Pojďte
tedy i vy s naší soutěží do studia
SLENDER PLUS za zdravím a
krásou těla.
-jp-
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Na zimu v půlce října se opravdu asi nedá připravit Držovice nespí na vavřínech Výstava ovoce a zeleniny

REGION „ROZJÍŽDÍME ZIMNÍ PROVOZ,“ konstatuje L. Melichar
Infobus vyrazil propagovat náš kraj
Infobus - mobilní informační
středisko Olomouckého kraje ve středu 14. října vyrazil na tuzemskou část své zimní propagační kampaně.
Dosud měl infobus za sebou návštěvu polského Opole, kde přesvědčoval potenciální turisty o
zimních krásách Olomouckého
kraje v závěru září. „Infobus dál
míří Pardubic, Ostravy, Jeseníka a
Brna,“ uvedl na slavnostním startu
hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. Zimní kampaň infobusu přijde na 990 tisíc korun.
Většinu z této sumy zaplatí Evropská unie, kraj ze svého rozpo-

čtu uhradí 15 procent nákladů. Infobus láká turisty k návštěvě kraje
od roku 2006, za 96 dnů prezentace jej navštívilo na 30 tisíc lidí.
-red-

Tomu nejspíš nevěřili ani samotní meteorologové. To, co se
ještě kolem Prostějova zdálo
pouhým podzimním vrtochem
počasí, mělo o pár kilometrů dál,
a hlavně po pár nadmořských
metrech výš, docela reálnou podobu. Zima začínala nad Přemyslovicemi a bez nějakého
přehánění byl znát docela každý
centimetr navíc. Kolem Konice
už panovala nefalšovaná zimní
idylka. S trochou ostrovtipu by
se dalo říct – co bychom dali za
to, kdyby tak bylo kolem
Vánoc…
Nejspíš by to ještě začátkem týdne
čekal málokdo. Což o to, o prudkém ochlazení se tak nějak povídalo, ale že to bude mít až takovou
podobu, no teda… Vyrážíme ve
čtvrtek ráno na Konicko. Zprávy o
tom, že kolem Konice má ležet
deset centimetrů sněhu, se zdají až
k neuvěření. Zvlášť když ještě v
Přemyslovicích se sice z šedivého
nebe sníh sype, ale vločky zůstávají nanejvýš na pár okamžiků
uvízlé v trávě a za chvilku mizí.
Do reality nás ale uvádí výjezd nad
Přemyslovice, kde jsou už bílá
pole, na krajích silnic začíná ostrý
vítr nafoukávat sněhové jazyky, na
otevřené pláni u Vyšehradu sníh
drží i na silnici. Teploměr v autě
osciluje mezi jedním stupněm nad
nulou a pod nulou. No to je nářez!
Projíždíme Konicí, na chodníku se
tady točí traktorek s radlicí, kousek
dál, na nádraží ve Dzbeli, přichází
ke slovu hrabla. Kvetoucí růže se

ohýbají pod sněhovým příkrovem,
mezi bělostnou vrstvou prosvítají
na stromech neočesaná jablíčka. I
když ze Dzbele do Jesence je to
sotva pár kroků, i tak se zdá rozdíl
ve sněhové nadílce viditelný. Byli
jsme v těchto místech vlastně před
pár dny, v jeseneckém hřebčíně
Murhof na Hubertově jízdě. To asi
ani ve snu nikoho nenapadlo, že to
není loučení s jezdeckou sezónou
jen symbolické. Pakliže minulou
sobotu by se dalo mluvit o psím
počasí, těžko říct, co by řekl ‚Hubert‘ takovému nadělení.
Na cestu nahoru k hřebčínu míříme znovu. Je zasněžená, za vlakovou zastávkou zejí jen prázdné
výběhy. Vůbec nebylo v plánu, že

„To je samozřejmě jedna věc, kterou jsme ve chvíli, když se začal
sypat sníh, museli udělat bez
ohledu na to, jestli jsme připraveni
nebo ne, další věci jsme museli
řešit tak nějak za pochodu,“ pokračuje L. Melichar. Je to prostě tak.
Člověk jednoduše sáhne do skříně
pro něco teplého. U koní, stejně
jako u dalších zvířat sezónně chovaných venku, to tak snadné není.
I když… „Je to jednoduché. Kratší
pohybový režim, míň výběhů a
milion drobností typu deky, chrániče a podobně,“ stručně Lenka
Melichar vypočítává, co také znamená ‚zimní režim‘. Koně se jednoduše nedají strčit do tepla za pec. Na Vyšehradě byla opravdová vánice. Přezout na zimní gumy asi stihl
málokdo.
Nevejdou se tam...
abych se mohla správně rozhodnout, čím se řídit,“ dodává s úsměvem, ve skutečnosti ale každá
taková prognóza, které je třeba se
nějak dopředu přizpůsobit a nakonec je všechno úplně jinak, stojí
minimálně spoustu úsilí a času, v
opačném případě naopak stres,
když se mají věci zachraňovat už
pět minut po dvanácté…
Ale zpět do stájí. Co tak brzký příchod zimy znamená? „Normálně
touto dobou ještě samozřejmě ještě
paseme. To, že v tuto chvíli mu-

krmiva až do jara. To třeba jenom
sena představuje o několik tun
navíc,“ přibližuje realitu Lenka
Melichar. Výběhy jsou pokryty deseticentimetrovou vrstvou sněhu,
pod níž v závětří prosvítají ostrůvky zelené trávy, život se odsud
přesunul do stájí. A jak to vypadá,
na všechny čeká hodně dlouhá
zima.
Vracíme se zpět. Zjišťujeme, jak
jsou na to se sněhem jinde, pořádnou nadílku mají i Kladky. Představa, že ještě minulý týden, pokud

Nádherná zimní idylka. Možná by se to tak dalo nazvat, pokud by kalendář ukazoval datum o dva měsíce vyšší.
se sem tak brzy vrátíme, ale důvod
k tomu rozhodně je. Hodně se
vždycky skloňuje na všechny způsoby, jak je kdo připravený na
zimu. Nehledě k tomu, že na zimu
v půlce října se asi ani dost dobře
připravit nedá, když k tomu ale připočtete, že vlastně z hodiny na hodiny je potřeba se postarat a
‚zazimovat‘ desítky koní, pak už je
to docela něco jiného, než meditovat nad tím, jestli silničáře opět
sníh zaskočil, či nikoliv…
„Normálně touto dobou začínáme
s intenzivními přípravami na zimu,
teď ale rovnou rozjíždíme zimní
provoz,“ konstatuje ředitelka hřebčína Lenka Melichar. Jenomže ono
to není tak jednoduché, jak by se
na první pohled zdálo. Tedy, že se
prostě koně jenom zavřou do stájí.

Ale vážně. Horké chvilky, které
zažívali ve středu ráno, kdy začalo
intenzivněji sněžit, tady asi nepamatují. Minimálně vzhledem k
datu. „Myslím, že bych asi nejvíc
ocenila předpověď počasí, podle
které by se dalo aspoň nějak řídit.
Jenomže zprávy jsou z každého
zdroje jiné, navíc se mění co půl
dne v úplně jinou předpověď. A
pokud jsme do značné míry na počasí závislí, nedá se nad tím úplně
mávnout rukou,“ posteskla si ředitelka Hřebčína Murhof Lenka Melichar. Není to bohužel její první
špatná zkušenost s problematickou
předpovědí. Vzpomíná na očekávané přívaly deště na začátku léta,
které se nakonec nedostavily, a lijáky, které naopak přišly bez varování. „Musela bych mít rosničku,

vem, nicméně přiznali, že to je už
někde úplně jinde.
Tři sestry a Visací zámek vyrazili
na společné turné především dokázat, že ani po čtvrt století na
koncertních pódiích nejsou rozhodně žádní dědkové. Možná tak
trochu v kontextu toho, co v rozhovoru pro Večerník konstatoval
pro změnu Fanánek Hagen. „Lidé
se na nás chodí dívat, jestli ještě
žijeme,“ prohlásil tehdy. Můžeme
tedy všechny ujistit, že slovutní
punkeři opravdu žijí a v sobotu 14.
listopadu se o tom můžete sami
přesvědčit. Slibují čtyřhodinovou
metelici pod heslem ‚...punk is
not DĚD!‘
Pokud pomýšlíte na to, že do Společenského domu vyrazíte, můžeme vám k tomu nabídnout
možnost vyhrát volňáska. Stačí k
nám do redakce doručit do pátku
odpověď na otázku, ke které že z
obou kapel patří zmiňovaný Lou
Fanánek Hagen. Zajisté na tom
není co řešit, takže stačí jenom pošimrat štěstěnu, třeba to vyjde.
-MiH-

V červenci uplynuly tři roky od
startu Držovic do samostatného
života. Po odtržení od Prostějova prošla obec obdobím hledání a prozření, ustála vichřice
a krize, které jsou průvodními
jevy samostatnosti.
Občané tehdejší místní části Prostějova rozhodli v referendu o odtržení a osamostatnění především
z důvodů zanedbanosti komunikací, infrastruktury a budov v majetku města. Tříleté období mnohé
nedostatky napravilo a v posledním roce před novými volbami
vedení obce bilancuje. „Celou
řadu projektů se podařilo realizovat, řada dalších je ve fázi projekčního zpracování a stavebního
řízení, abychom mohli požádat o
dotace na jejich uskutečnění.
Obec hospodaří s finančním přebytkem a šetří na velké investiční
akce jako je například dokončení
hloubkové kanalizace nebo další
opravy komunikací včetně výstavby nových chodníků,„ uvedla
starostka Blanka Kolečkářová.
Především je zpracován nový
územní plán, který umožnil
novou výstavbu rodinných domů
a tím zajistil další rozvoj obce. V
objektu mateřské školy jsou hotové úpravy vedoucí k úspoře tepelných energií – jsou vyměněna
okna a dveře a podle požadavků
krajské hygieny jsou opraveny i
umývárny. Pro děti bylo zastřešeno zčásti dětské hřiště. Jako
protipovodňové opatření pro
ochranu majetků obyvatel byla
navýšena hrázka Českého potoka.
Největší investice však mířily do

Cyklostezku z Držovic do Smržic si pochvalují cyklisti, bruslaři in-line i vozíčkáři.
opravy povrchu komunikací.
Opravený a někde i nový asfaltový povrch mají ulice Olomoucká, Na Romži, Tichá, U
cihelny, Mičoly, Gorkého, SNP a
Fibichova. Jen v letošním roce
spolkly sumu téměř 2,5 milionů
korun. Obec realizovala také
opravy havarijního stavu mostů
na cyklostezce přes Český potok a
přes Vikličku. Veřejné osvětlení
dostalo nový nátěr a v rámci šetření nákladů na energie proběhla
výměna žárovek za úsporné. Ko-

munikace jsou osazené novým
dopravním značením a podařilo
se také v celé obci vyměnit a doplnit značení ulic v souladu se zákonem. Pro bezpečnost chodců,
cyklistů a sportovců je nově otevřená cyklostezka z Držovic do
Smržic, která byla vybudovaná
včetně parkoviště z evropské dotace Regionálního operačního
programu NUTS II. Střední Morava.
„Velkou pozornost věnujeme také
sakrálním památkám. Opravili

jsme historický kříž v ulici SNP a
poklonku svaté Anny. Staráme se
o zeleň, vysazujeme nové stromy
i keře na veřejných prostranstvích
a osadili polní cesty. Současně se
snažíme budovat na veřejných
prostranstvích malé parčíky k příjemnému posezení. Například v
ulicích Svadůvky a Tichá. V
rámci dotační akce osazování polních cest připravujeme výsadbu
nové hrušňovké aleje. Na veřejná
prostranství jsme doplnili mobiliář – lavičky a odpadkové koše,„

vyjmenovala starostka.
Během roku pořádají spolky a
sdružení v obci řadu společenských akcí, ať už jsou to fotbalisté
TJ Sokol Držovice, dobrovolní
hasiči, kterým krajská dotace pomohla zlepšit technickou vybavu,
chovatelé i zahrádkáři. Velkou
slavností a mimořádnou událostí
bylo také svěcení vlajky jako nového symbolu Držovic.
Celá řada projektů je ve fázi přípravy a jejich realizace je jen
otázkou času a financí. Týká se to
především vybudování chybějící
infrastruktury v některých ulicích
– vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, dokončení oprav
komunikací včetně výstavby
chodníků. Bude se dál rozšiřovat i
obecní zeleň, podle připravované
projektové dokumentace vznikne
park, který bude sloužit k oddechu a relaxaci.
„V neposlední řadě jsme zřídili
pro občany nové služby na obecním úřadu jako je ověřování listin
a dokumentů a také služby Czech
Pointu. K lepší informovanosti
přispívají i nové internetové
stránky obce,„ zdůraznila Blanka
Kolečkářová. „Dobře vím, že je
služba starosty obce nejen zajímavá a pestrá, ale také náročná a
zodpovědná. Vyžaduje hodně odvahy a síly ustát tlaky a pomluvy
některých lidí či médií, která napíší často i lež. Není možné zalíbit
se všem lidem. Jsou, bohužel, takoví, kteří myslí jen na své zájmy
a je jim jedno, jaký dopad to bude
mít na jejich spoluobčany či
obec,„ dodala.
-jp-

Dobrovolní hasiči pomáhají
Opuštěné výběhy kolem hřebčína pokryté sněhem. Ještě před dvěma
dny se tady pásli koně. Tak rychlé zazimování vůbec v plánu nebylo.
síme najet i na zimní režim krmení
znamená, že se nám z tohoto pohledu zima prodlouží řekněme o
měsíc. S tím samozřejmě předem
počítat nešlo, takže přibudou další
starosti, abychom zajistili dostatek

není člověk úplně cimprlich, to
bylo na tričko a kraťasy, je opravdu
při pohledu na sněhovou peřinu bizarní. Co se ale dá dělat? Jenom
doufat, že se to do budoucna nebude stávat pravidlem.
-MiH-

Punkové ikony míří do Prostějova
Už samotná zmínka o punku
leckomu nahání husí kůži. Nic
nepomůže se prostě chlácholit,
že už tato hudba dávno není
‚in‘, že to prostě už bylo.
Pravda, bylo, ale taky je.
Důkaz, že starý dobrý punk
ještě pořád není rozhodně na
odpis, se rozhodli na společném
turné dokázat Tři sestry a Visací zámek. Přesvědčit se o tom
můžete na vlastní oči i uši v sobotu 14. listopadu ve Společenském domě.
Pravda, jde o úhel pohledu. Někdo
chtěl punkem změnit svět a nacpal
do svých písniček spoustu příšerných frází, někdo pojal punk s
nadhledem a dobrou náladou. I
když se nakonec nepodařilo změnit svět ani té druhé skupině, každopádně bez punkového pozérství
jsou paradoxně mnohem významnějšími ikonami této hudby, než ti
první. Tři sestry a Visací zámek
jsou toho jasným důkazem. Když
jsme před časem na toto téma s
‚Visáči‘ mluvili, vzhlíželi na punkové ‚bijce‘ se shovívavým úsmě-

Obec hospodaří s přebytkem a šetří na velké investiční akce

Visáči, to je naprostá klasika.
Nelze zaměnit
s nikým jiným.

Noční cvičení v Mořicích přispělo lidem postiženým povodní
Sumu 25 tisíc korun věnovali
dobrovolní hasiči z Prostějovska
obci Polom na Přerovsku, která
byla v červenci postižena povodní. Do posledního písmenka
tak naplnili motto všech hasičů
– Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci.
Za velké spolupráce 17. okrsku
uspořádali dobrovolní hasiči noční
závody v požárním útoku a rockovou zábavu v Mořicích. Startovné
a finanční výtěžek této charitativní
akce se rozhodli věnovat obci,
která byla postižena letošními
bleskovými povodněmi. Vybrali
tři obce, nakonec los určil Polom v
přerovském okrese. Nočního cvičení se zúčastnilo 25 družstev, z
toho 9 ženských, nejen z Prostějovska, přijeli i dobrovolní hasiči
z Vyškovska, Kroměřížska, Blanenska i Přerovska.
„Dobrovolní hasiči pomáhají
lidem fyzicky při živelných pohromách, tentokrát se rozhodli pomoci i finančně. Musím ocenit
nejen myšlenku uspořádat tuto
akci, ale i úsilí, s jakým byla celá
akce takových rozměrů připravena. Odkaz našich předků byl
skutečně naplněn vrchovatou
měrou – nejenže hasiči pomáhají
ve svém volném čase při podob-

ných živelných pohromách, ale
nyní pomohli i finančně,„ ocenil
starosta Okresního sdružení hasičů
Prostějov Jan Brabec .
Hasiči nemají daleko od slov k
činům. Myšlenky finančně pomoci postiženým se rychle chytila
parta nadšenců a zorganizovala
noční závody a rockovou zábavu.
Charitativní akci podpořilo na
čtyři stovky účastníků.
„Dumali jsme, jak pomoci. Vzít si
dovolenou a zajet na den do některé obce pomáhat při odstraňování následků – je to sice náplň
naší dobrovolné činnosti, ale připadalo nám to v tuto chvíli málo.
Tak padlo rozhodnutí uspořádat
rockovou zábavu a spojit ji s hasičským cvičením. Rozeslali jsme
pozvánky a odezva byla skvělá.
Přijelo skutečně hodně sborů, závody se protáhly daleko přes půlnoc,„ vysvětloval Jan Fidra, který
je starostou mořických hasičů i 17.
okrsku. Vavříny ze soutěže si odvezli muži z Medlova u Kroměříže a ženy z Měrovic nad Hanou.
„O vítěze ani nešlo, zvítězilo 400
účastníků, kteří se podíleli na výtěžku přes 20 tisíc korun. Sumu
nakonec zakulatil František Vlč z
Nezamyslic. Finanční příspěvek v
hodnotě 25 tisíc korun jsme od-

vezli a osobně předali starostovi
obce Polom Václavu Sládečkovi
na pomoc lidem postiženým povodněmi,„ zdůraznil starosta a
ocenil pomoc místní organizace
Sokol za bezplatné zapůjčení sokolovny a vedení obce Mořice za
bezplatný pronájem sportovního
areálu.

V noci musí mít hasiči oči na stopkách - správně sešroubovat díly proudnice není po tmě žádná hračka.
„Činnosti dobrovolných hasičů si
osobně velice považuji. Pomáhají
při řadě akcí, které pořádá obecní
úřad i další spolky v obci, a především se za starostování Jana Fidry
posunul hodně dopředu požární

sport. Družstvo má úspěchy na
soutěžích a dokonce vzniklo i
družstvo žen. To je zase zásluha
především Marie Hubené,„ ocenil
práci dobrovolných hasičů starosta
Mořic Jaroslav Knap.
-jp-

ohlásila KONEC LÉTA

Členové místní základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Želči se stejně jako
každý rok předvedli se svými
plody podzimu na tradiční výstavě ovoce a zeleniny. Na nevelké přehlídce výpěstků se
sešlo na sto padesát různých
druhů a všem vévodila víc než
třicetikilová dýně paní starostky.
Zeleninu nejčastěji zastupovaly
papriky, cibule, brokolice a různé
druhy užitkových i okrasných
tykví. Převažovalo však ovoce.
Několik druhů hrušek a především jablka, ta měla největší zastoupení. Svá červená líčka
nastavila k obdivu jablíčka dvacítky odrůd nejen nově vyšlechtěných, ale i těch, které rády
rozkrajovaly o vánocích svým
vnoučkům babičky.
„Tehdy bylo velmi oblíbené například Matčino jablko, které má
stále své příznivce pro výbornou
chuť a ze zahrádek a sadů ještě
nezmizelo. Ale převažují už odrůdy, které mají delší trvanlivost
a nepodléhají tolik chorobám.
Jsou tady vystavené i EKO odrůdy,„ ukazoval nestor místních

Ovoce a zeleninu místních pěstitelů doplnily drobné výtvarné práce dětí z mateřské školy.
pěstitelů Jan Vlček, kterému přátelé lichotivě přezdívají „Starkl„.
Podzimní plody ovoce a zeleniny
doplnily květy babího léta – jiřinky a kateřinky v jasných barvách. Se svými výtvarnými
nápady a drobnými dekoracemi
se pochlubili i caparti z mateřské
školky. Zvířátka z brambor a dalších plodů, dětsky roztomilé
kresbičky. Hlavní slovo však
měly dýně různých tvarů a velikostí vyřezané do mnoha podob.
Dávaly tušit, že se nezadržitelně
blíží čas dýňových slavností –
halloween.
„Děti z mateřské školky dotvářejí
zahrádkářskou výstavu každý
rok. Za to si pak při svačince
smlsnou na jablkách, která jsou
tady vystavená,„ prozradila starostka Bronislava Augustinová.
Zahrádkáři v Želči nemají příliš
početnou členskou základnu. Necelá třicítka členů však své výpěstky vystavuje pravidelně
každý rok pro své potěšení i pro
inspiraci ostatním.
-jp-
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Zelené Mořice ostříbřila cena z prestižní soutěže Evropy
Obec Mořice získala stříbrnou
plaketu v soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. Obrovský a jedinečný úspěch mezi desítkou
evropských obcí a skvělá reprezentace České republiky. Navíc
získaly Mořice Mimořádnou
cenu poroty za realizaci biocentra a biokoridorů v rámci
komplexních pozemkových
úprav a především za mokřad
Mokroš.
„Myslím si, že skutečně máme co
ukázat a nabídnout. Je to výsledek práce všech lidí tady v obci.
Prvenství v republikové soutěži
bylo pro nás obrovskou poctou a
hnací silou do další práce, protože vítězství znamenalo nominaci
do evropské soutěže. A to byla
pro nás prestižní výzva. Neboť
kdy se podaří tak malé hanácké
obci reprezentovat v celé Evropě
mezi 10 dalšími obcemi? Brali
jsme to s velkou úctou stejně jako všechny obce, které se zúčastnily. Připravovali jsme se pečlivě
už od konce loňského roku,„ neskrýval uspokojení starosta Jaroslav Knap.
Mořice nominnovalo do prestižní
přehlídky loňské prvenství v krajském a poté i v celorepublikovém
kole soutěže Vesnice roku 2008,
kde získaly stuhu za příkladný
přístup k ekologii, k ochraně krajiny a zeleně a zvláště za vybudování mokřadu pro obojživelníky
a vodní ptactvo. Do prezentace
vložila obec všechna aktiva.
Komplexní pozemkovou úpravou přetvořenou krajinu, opravený hřbitov s obnovenou nikou s
plastikou svatého Floriána, opravenou kapli svatého Martina s balustrádou zdobenou barokními
sochami i budovou obecního úřadu, uličku řemesel a hospodářský
statek, kde je umístěno muzeum
řemesel a zemědělství. Především však Mokroš s naučnou
stezkou. Komisi zaujala i prezentace zájmových sdružení v obci a
činnost dětí mateřské školy na
úrovni ochrany přírody. A také
kroužek Šikovné ručičky při
práci s keramickou hlínou.
„Zaujali jsme také proto, že
všechno to je práce celé obce,
všech lidí. Pomohly i všechny
spolky - prezentovali se hasiči,
sokoli, myslivci, chovatelé, lidé
otevřeli dobrovolně své zahrady.
Toho si moc považuji. Lidé se
nejlépe poznají právě při práci a
to bylo příjemné o to víc, že jsme

Stříbrnou plaketu bere starosta Jaroslav Knap do rukou s úctou i zadostiučiněním.
zabodovali v Evropě,„ vysekl starosta poklonu všem mořickým
občanům.
„Samozřejmě jsme mysleli na
zlato, ale i stříbro je drahý kov a
velmi si ho ceníme. Nesmírně si
vážím týmového ducha, který nás
celou přípravou provázel. Podařilo se lidi správně vyhecovat, za
minimum financí jsme udělali
maximum práce. Užitek z toho
mají všichni místní obyvatelé,
snažíme se ale tvořit hlavně pro
děti, které by měly vyrůstat v harmonickém prostředí. Nezapomínáme ani na ostatní, bezbariérové chodníky zase ocení místní
senioři,„ dodal s úsměvem.
Co evropské komisaře
zaujalo?
Čtyřhodinovou prezentaci zahájilo přivítání na statku pěkně po
hanácku – v krojích a počastováním čerstvým chlebem se solí.
Pak si komisaři prohlédli fotoprojekci s prezentací hanácké krajiny
i samotné obce. Prohlédli si výstavky spolků a keramických
výrobků Šikovných ručiček i
všech dokumentů a projekto-

Dominantou mořické návsi je barokní kaple s balustrádou a sochami
svatých.

vých materiálů. Pak byl připraven koncert v kostele, taková malá hudební ochutnávka. Pokračovala prohlídka návsi a poté slavnostní otevření environmentálního hřiště „Zahrada pěti smyslů„.
„Na zahradě velmi pomáhala veřejnost, zvlášť posledních 14 dní
před příjezdem komise. Podle starých vzorů jsme vybudovali ka-

čila u hřbitova, po jeho prohlídce
už se členové komise vydali
pěšky obcí na místa s výsadbou
rozkvetlých květů. Na každém
místě je čekali lidé s komentářem.
Delegace prošla celou obcí až do
místní mateřské školy, kde ředitelka Anna Přikrylová prezentovala výjimečný projekt environmentální výchovy.
Pečlivou přípravu zahájili v Mořicích už na konci loňského roku.
Připravili strategii a vytyčili postupné kroky. Především úpravu
Mokroše, kde vysadili další stromy, postavili můstek a doplnili
mobiliář. Mokroš napojili na mořický potok, aby zabránili jeho
vysychání. Část je přístupná lidem a vede tudy naučná stezka s
informačními tabulemi, zbytek je
v přirozeném stavu určený pro
zvěř a ptáky. Tady se provádí jen
nepatrné zásahy. Další byla příprava sadu starých odrůd ovocných stromů. Je připravena oplocenka a travní základ, teď na podzim dojde k výsadbě. Dosazovali
stromové aleje tradičními stromy
ovocnými i okrasnými listnáči.
Část výsadby byla řešena v rámci
pozemkových úprav firmami,
část sázeli sami občané, zaměstnanci v rámci veřejně prospěšných prací a mladí chránci přírody.
Architekt ing. Brzák připravil
koncepci na výsadbu květinových záhonů tak, aby barevnost
byla v souladu se znakem obce v
červeno-zlato-modro-bílé kombinaci. Vybíraly se vhodné druhy
na určité místo, kvalitní sadba a
důležitý byl i celkový estetický
vzhled. Obec odstartovala i akci
pro lidi – do každého domu dodali zdarma dva truhlíky se zapěsto-

Zahrada smyslů je pro děti pravým rájem.
menné zídky z původního místního materiálu, osázeli bylinkami
a tradičními rostlinami a květy našich babiček. Položili jsme travnatý koberec a plochu osadili hracími prvky pro děti se zaměřením
na lidské smysly. Své místo zde
má i hudební altánek. Zde platilo
příslovečné „cesta je cíl„, všechno
se dělalo brigádně a dobrovolně.
I kdybychom nic nezískali a nezabodovali, už to, že všichni přišli společně pomáhat, je výhra,„
ocenil snažení Jaroslav Knap.
Členové poroty pak nastoupili
do připravených veteránů a pokračovali v hodnocení krajiny.
Cesta vedla nahoru nad dálnici
D1 s celkovým pohledem do
krajiny a na katastr Mořic. Projížďka historickými auty skon-

vanými květinami, pokud byl
zájem o spolupráci. Pak bylo důležité zajištění ošetřování a zalévání, což se všechno dělo většinou vlastními silami.
„Vše bylo připraveno velmi dobře. Byla to dlouhá příprava, ale
vyplatila se. Výsadbu kytek měla
na starosti hospodářka Zdenka
Loučková spolu s vedoucí kroužku Šikovné ručičky Petrou Maryškovou. Obě jsou velké zahradnice a milovnice květin a přírody,„ zdůraznil Jaroslav Knap.
Co evropští komisaři ocenili
Porota se shodla na tom, že Mořice považuje za jednu z nejšťastnějších vesnic, kde se lidem spolu dobře žije. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny ve Walesu ve

Mokroš je oázou vodních živočichů, ptáků i typických rostlin mokřadů. V soutěži byl nejcennější devizou
Mořic.
Velké Británii ve městě Cardiff.
Stříbrnou plaketu získaly Mořice
především za celkovou přípravu
obce a zapojení široké veřejnosti,
za srdečné přijetí poroty občany
a všemi spolky, za úspěšné a
cílevědomé naplňování společné
vize příjemného a zdravého životního prostředí, za „týmový
duch občanů„ při zachovávání
a rozvíjení místních tradic, za příkladné provedení komplexních
pozemkových úprav po výstavbě
dálnice, za naplňování a realizaci
projektu v rámci veřejně prospěšných prací, za spolupráci s odborníky při přípravě projektů k zachování krajiny s ohledem na
ekologii, za citlivou a stylovou
obnovu místního hřbitova.
„Výčet všech dalších pozitiv byl
daleko obsáhlejší. Porota ocenila
také kvalitu a druhovou skladbu
nově vysazovaných stromů, květinových záhonů a také soustavnou údržbu. Velice je zaujal
rovněž originální přístup k ekologické výchově dětí v mateřské
škole, kde se učí, jak přírodu
chránit,„ řekla koordinátorka
soutěže a členka komise Eva Voženílková z pražské agentury pro
ochranu přírody. Soutěž Entente
Florale byla založena v roce
1975, jejím záměrem je spolupráce mezi radnicemi, občany i
místními podnikateli při společné
kvalitní péči o zeleň a životní prostředí, respektování originálních
kulturních, historických a přírodních hodnot. Environmentální
výchova a vzdělávání dětí,
mládeže i dospělých sebou přináší rozvoj komunitního života,
zvyšuje přitažlivost pro turistický
ruch a vytváří nové pracovní
příležitosti. Česká účast je zaštítěna Ministerstvem životního prostředí, podpořena Ministerstvem
pro místní rozvoj a Stálou komisí
Senátu pro rozvoj venkova. Česká republika se zúčastnila soutěže
osmkrát. Letos se kromě Mořic
zúčastnilo úspěšně také moravské město Krnov, které získalo
rovněž stříbrnou plaketu.

Zatímco se před dvaceti lety obdivovali turisté čisté přírodě a girlandám muškátů v Rakousku,
Švýcarsku a dalších evropských
zemích, dnes už mnohé obce a
města překročila stín několika desetiletí a srovnala krok. O tom
svědčí nejen stříbrem ověnčené
Mořice, ale také zlatá plaketa obce Písečná u Žamberka z roku
2005.
Mořice nové – zelené, rozkvetlé
V Mořicích se snaží cíleně naplňovat strategii, která je složena
z různých materiálů počínaje
komplexní pozemkovou úpravou
a územním plánem až po projekty Programu obnovy venkova už
řadu let. Systematické naplňování projektů však nebylo nijak
lehké a starosta Jaroslav Knap se
k dnešní podobě obce prokousává už patnáct let. K tomu si vytvořil kolektiv spolupracovníků –
odborníků jako je zahradní architekt, urbanista, právník, stavební
odborník a další, se kterými se radí a kteří pomáhají dotvářet obec
a okolí podle daných pravidel za
podpory zastupitelstva.
„Všechno je o penězích a ne
všechno vyjde tak, jak si představujeme. Podařilo se nám vrátit do
krajiny historické a tradiční prvky
Hané jako rybníky, remízky, mokřady. Ty v minulosti dobře fungovaly, proto se k nim ve spolu-

práci s myslivci vracíme. Jsou důležité nejen pro lidi, ale i pro
zvěř,„ vysvětlil starosta. V Mořicích postupně vybudovali dvě biocentra - Mokroš a Oboru. Zadržují vodu v krajině a jsou přirozeným napajedlem pro zvěř.
Vedení obce se zabývá novými
metodami separace odpadů a připravuje zavedení novinek. Od letoška je například zkušebně v
provozu ekologický dvůr, kam
lidé mohou vozit zelený odpad ze
zahrad - posekanou trávu, ořezané větve a další materiál. Zde se
vše zpracovává, štěpkujeme a
kompostuje, takže lidé nemusí
odpad pálit a obtěžovat své sousedy. Na výměře víc než půl hektaru bude ještě letos založen
ovocný sad starých odrůd, přes
stovka stromů jabloní, hrušní, trnek, oskeruší, mišpulí, moruší
nebo kdoulovec bude brzy plodit
tradiční moravské ovoce.
Cílevědomou práci už v minulosti ocenila komise v soutěži Vesnice roku. V roce 1998 získala obec
bílou stuhu za práci s mládeží, o
rok později modrou stuhu za společenský život a v roce 2004 získaly Mořice zlatou stuhu a titul
Vesnice roku Olomouckého kraje. A v loňském roce završila
cílevědomou činnost na ochranu
krajiny a životní prostředí právě
zelená stuha, která obec vynesla
až na evropské výsluní.
-jp-

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV.
Pá + so DISCO 80“ – 90“.
Vstup free.
Otevřeno + udírna po – ne od
16.00 hod. www.clubzatisi.cz
PROHLÍDKY KOSTELA
POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
28. října 2009 se všichni zájemci
o historii a památky Prostějova
mohou těšit na tradiční prohlídky farního a děkanského kostela
Povýšení sv. Kříže a kaple Nejsvětější Trojice. Barokně přestavěný gotický chrám ukrývá
plno uměleckých skvostů – mimo barokní výzdoby oltářů a renesanční křtitelnice zdobí kostel
např. výtvarná díla Františka
Bílka, Jana Köhlera, Pantaleona
Jaroslava Majora a Zdenky Vorlové Vlčkové. Sraz zájemců o
prohlídku je u vchodu do kostela
ve 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00
hod. Z organizačních důvodů a
také pro zachování kvality prohlídky se provádí ve skupinách s
maximálním počtem 25 účastníků. Prohlídky připravují studentky Střední odborné školy
podnikání a obchodu.
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 vý-

stavu EXLIBRIS.

588 000 167.

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.

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.

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 PROSTĚJOVĚ
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.

KUPÓN č. 42
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
19.10. pondělí - od 14.30 hod.
Rehabilitační cvičení pro zlepšení kondice a zraku, vhodné pro
všechny generace.
22.10. čtvrtek - od 8.00 do 12.00
hod. Tvoření z keramické hlíny
v dílně ČSOP IRIS na Husově
nám. č. 67 v PV.
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
20. 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: 20.10. – Návrat do
normálních kolejí?, 27.10. –
Umění komunikace, 3.11. – Pracovní stres, 10.11. – Když ti ži-

vot 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.

Odpolední herna pro rodiče s
dětmi každá středa 15.00 17.00, MC sídliště Svobody
www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz

v tříměsíčním kurzu. Naučíte se
správně stravovat, vyzkoušíte
nové cvičení. Změňte svůj život.
Zahájení 25.10. FIT KLUB LINIE, ÚJEZD 3, tel. 608 881 704.

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.

Sbor dobrovolných hasičů
Mostkovice oznamuje, že pořádá oslavy spojené s vysvěcením hasičského praporu sboru. Začátek oslav bude v sobotu
24.10.2009 ve 14 hod. v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v
Mostkovicích. Součástí oslav
bude slavnostní přehlídka hasičské techniky sboru a ukázka
zásahu jednotky sboru na hořící
automobil (v 15 hod. u sokolovny v Mostkovicích). Slavnostní
odpoledne bude od 20 hod. pokračovat taneční zábavou se
skupinou NOVIOS v sokolovně
Mostkovice. Srdečně Vás zvou
hasiči Mostkovice.

ZUMBA - lekce pro začát. a pokročilé od pondělí do neděle.
Zumba 50+ pro seniory. Dětská
zumba 4 - 7, 8 - 11, 12 – 16 let.
Dětské zumba párty každou sobotu od 16 - 18hod. FIT KLUB
LINIE, ÚJEZD 3, tel.608 881
704.

Český svaz ochránců přírody
Ekocentrum IRIS
Pondělí 19. října: Vánoce jsou
za dveřmi – glazování od 16.00
hod. Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, PV.
Sobota 24. října: Parky a kamenné památky Kosíře. Odjezd
autobusem z autobusového nádraží v PV 8.30 hod.
Aikido Prostějov pořádá do
konce měsíce října nábor nových členů. Kde: Sportcentrum
DDM Vápenice. Bližší info tel.:
728 605 129 nebo aikidoprostejov@seznam.cz
Program MC Cipísek
Ve dnech 29.10. a 30.10. je MC
sídliště Svobody uzavřeno.
Kurz předporodní přípravy a
těhotenské cvičení od 20.10
úterý 15.00 - 16.00 a 16.00 17.00 MC Dvořákova. Informace a přihlášky v MC.
Mimi-klub - volná herna pro
maminky s miminky do 1 roku
každá středa 13.00 - 15.00 MC
Dvořákova

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ pro děti od tří let, s možností postupu do krasobruslařského oddílu. V úterý 20.10.2009 od
14.45 - 15.45, v sobotu
24.10.2009 od 14.30 - 15.30 hodin. Sledujte www.kraso-prostejov.wbs.cz
Přednáška Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné a ústní dotazy z oblasti filosofie a přirozeného způsobu života. Neděle
25.10. v 9:00 hod. Společenský
dům, Komenského 6.
BEJBY KAVÁRNA - pro rodiče s dětmi. Velký výběr káv a čajů,alko i nealko, poháry, zákusky. Zařízený dětský koutek pro
15 dětí. Otevřeno pondělí až neděle. FIT KLUB LINIE, Újezd
3.
CHCETE ZHUBNOUT A
NEDAŘÍ SE? Zkuste to s námi

Správná odpověď z č. 40: Na snímku je Poděbradovo nám č. 8. Vylosovaným výhercem se stává
paní Eva Foltýnková, Vrahovická 109. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 27. října 2009, 15.00 hodin
na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v
pondělí 2. listopadu 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace, Kostelecká 17 v Prostějově, pořádá
dne 27.10.2009 ve 13.30 hodin
výroční členskou schůzi ve
Společenském domě, Komenského 6. Jste srdečně zváni.
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Kino Metro 70
Pondělí 19. října:
14.00 Ukradená vzducholoď
17.30 Muži v říji
Česká filmová komedie
20.00 Nedodržený slib
Slovenské filmové drama
Úterý 20. října:
17.30 Muži v říji
20.00 Nedodržený slib
Středa 21. října:
17.30 Muži v říji
20.00 Nedodržený slib
Čtvrtek 22. října:
17.30 Ulovit miliardáře
Drzá česká komedie
20.00 Ulovit miliardáře
Pátek 23. října:
17.30 Ulovit miliardáře
20.00 Ulovit miliardáře
22.15 Ulovit miliardáře
Sobota 24. října:
17.30 Ulovit miliardáře
20.00 Ulovit miliardáře
22.15 Ulovit miliardáře
Neděle 25. října:
17.30 Ulovit miliardáře
20.00 Ulovit miliardáře

POZOR, ZIMA KLEPE NA
DVEŘE.Veřejná lyžařská škola
Prostějov oznamuje zájemcům
o výuku, že přihlášky budou k
dispozici od 5.11.2009 v proDUHA
Kinoklub
DUHA
dejně Sportisimo (Tesco – Ar- Kinoklub
káda). Bližší informace na tel.:
Pátek 23. října:
582 34 31 17.
17.30 Piráti na vlnách
Anglická komedie
SOUTĚŽ O VSTUPENKY
20.00 Piráti na vlnách
na Laca Decziho!
Jazzový fenomén Laco Deczi Sobota 24. října:
se svou kapelou Celula New 15.00 Požár v Kocourkově
York vystoupí v neděli 1. listo- 17.30 Piráti na vlnách
padu 2009 v prostějovském 20.00 Piráti na vlnách
klubu Apollo 13. Čeká Vás jazzový koncert s nezaměnitelnou Kino
Konice
Kino
Konice
atmosférou,bebopovou trubkou a latinskoamerickou rytmi- Pátek 23. října:
kou.
20.00 Muži v říji
Soutěžní otázka: Jak se jmeČeská filmová komedie
nuje syn Laca Decziho?
Středa 21. října:
a) Junior b) Sonny c) Vajco 13.00 HARRY POTTER
Své odpovědi zasílejte na
A FÉNIXŮV ŘÁD
známé kontakty redakce do
Fantasy USA
pátku 23. října. Soutěžíme o
dva lupeny!
Kino
OKO
Němčice
nad Hanou
Kino
Oko
Němčice

Divadlo Point
Sobota 24. října:
19.00 R & J
Repríza nejnovějšího
filmového muzikálu

Úterý 20. října:
20.00 Muži v říji
Česká filmová komedie
Kulturní klub DUHA

Kulturní klub DUHA

Středa 21. října:
14.00 Setkání jubilantů města
Apollo
13 13
Apollo
Prostějova
Čtvrtek 22. října:
Pátek 23. října:
19.00 UDG - AUTOPORTRÉT 9.20 Vítání občánků (obřadní síň
prostějovské radnice)
TOUR 2009 rezervace
10.30 Vítání občánků
Sobota 24. října:
21.00 URVEME STROP vol. 1
Městské
divadlodivadlo
(Betonové krele)
Městské

Simetrix
Simetrix
Pátek 23. října:
DJ Martin Čapka
Sobota 24. října:
DJ Otto Šabart
ALFA
ALFA - bývalý Kastrol
Pátek 23. října:
OLDIES DISKO
Sobota 24. října:
OLDIES DISKO

Úterý 20. října:
19.00 Komunizmus
Divadlo Aréna Bratislava
Středa 21. října:
19.00 Postavme školu v Africe
Benefiční koncert
Sobota 24. října:
14.00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
Divadlo S + H Praha
Neděle 25. října:
19.00 Celtic energy
Irská taneční show
Merlin Slovensko

Berani - 21.3.-20.4. Strach a nejistota zavládne ve vašem nitru. Jádro vašeho neklidu bude v tom, že ve vašem zaměstnání se bude tento týden řešit možné propouštění a právě vy můžete být první na
ráně.
Býci - 21.4.-21.5. Dostanete zajímavou nabídku, která se jen tak neodmítá. Sice v první chvíli budete váhat, pak se ale naštěstí dobře
rozhodnete. Výhodné řešení vaší tíživé situace je už na dosah.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nemáte se čeho obávat, tento týden proběhne
naprosto v klidu a z běžného života vás nevykolejí vůbec nic. A to i
přesto, že několik lidí se vás bude snažit pomluvit u nadřízených.
Raci - 22.6.-22.7. Zbytečně se zaobíráte maličkostmi, které vás
stejně jenom brzdí v rozletu. Máte vysoké cíle a za nimi při vašem
štěstí můžete obrazně řečeno jít po hlavě. Žádná ztráta vám nehrozí.
Lvi - 23.7.-23.8. Můžete si odpočinout i delší dobu, určitě vám nic
neuteče. Život okolo vás běží v naprostém klidu a tak to také zůstane po celý zbytek týdne. Pouze o víkendu dbejte více o své zdraví.
Panny - 24.8.-23.9. Na lásku teď nemáte čas, musíte řešit daleko
praktičtější problémy. Například patálie s úřady, které jste dlouhou
dobu zanedbávali a odkládali na dobu neurčitou. Teď ale spadla
klec!
Váhy - 24.9.-23.10. Buďte maximálně opatrní, lehce se v nejbližších dnech můžete stát terčem nekalých úmyslů zlodějů či výtržníků. Jakmile padne tma, v žádném případě nechoďte venku sami.
Štíři - 24.10.-22.11. Docela se vám zalíbí nová práce, kterou budete pověřeni. Háček je ale v tom, že budete vázáni šibeničním termínem, kdy je vše potřeba splnit ku spokojenosti šéfa. A to vám dá
zabrat.
Střelci - 23.11.-21.12. Obdržíte kupu zamilovaných dopisů, že vás
z toho rozbolí hlava. A když vám bude doručena kytice, konečně
pochopíte, že o vás někdo usilovně stojí. Bodejť by ne, hodný člověče!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Práce vám od ruky zrovna dvakrát nepůjde. Budete se hodně vztekat a špatnou náladou nakazíte celé
okolí. Ovšem o víkendu to bude jinak. Při něm zažijete spoustu legrace.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Můžete si klidně dopřát věci, které jste dříve
se závistí míjeli. Vaše finanční situace se totiž výrazně zlepší a tak se
nerozpakujte a vydejte se nakupovat. Šetřit rozhodně nemusíte.
Ryby - 20.2.-20.3. Čekají vás drobné spory ohledně majetku, což se
ostatně dalo čekat. Snažte se zůstat v klidu a společně s rodinou se
rozumně domluvit. A vůbec nedávejte na rady cizích lidí.

19. října 2009
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Vítejte na světě

Marie Paníčková

Jan Šponer

Nicolas Hergott

3. 10. 2009, 50 cm/3,10 kg
Prostějov

5. 10. 2009, 50 cm/3,25 kg
Tovačov

10. 10. 2009, 52 cm/3,60 kg
Prostějov

David Kaprál

Gabriela Hýblová

Stanislav Čtrnáct

10. 10. 2009, 51 cm/3,40 kg
Olomouc

10. 10. 2009, 51 cm/3,40 kg
Bedihošť

12. 10. 2009, 49 cm/3,15 kg
Želeč

Michal Giesel

Tomáš Bocan

Pavlína Soldánová

14. 10. 2009, 53 cm/3,75 kg
Slatinky

12. 10. 2009, 54 cm/4,10 kg
Lešany

OBRAZEM

Spisovatelka Marcella Dostálová čte malým čtenářům ze své knížky. Beseda proběhla na dětském oddělení
Městské knihovny (Vápenice 9). Po závěrečné autogramiádě Marcella Dostálová předala ceny vítězům soutěže o nejlepší čtenářský list.

14. 10. 2009, 50 cm/3,55 kg
Prostějov

Princezna koloběžka v klenovické škole
První páteční říjnové odpoledne strávily děti 1. stupně
ZŠ Klenovice na Hané na koloběžkách.
Nejprve všichni projeli jízdu
zručnosti, pak si každý zkusil,
jakou vzdálenost ujede na jeden
odraz. Vše vyvrcholilo terénním
závodem v místním parku. Jízdu zručnosti nejlépe projel Michal Nehera ze 4.A za 36 sekund. 24,5 metrů na jeden odraz
ujela Vendula Vodáková ze 4.A
třídy a v terénním závodě si dobře vedli Iveta Řezáčová ze 2.A
třídy a Lukáš Zapletal ze třídy
1.A.
Po sečtení všech bodů se princeznou koloběžkou stala Mi- pedagogů a spolužáků dojeli do
chaela Kalendová ze 3.A. cíle bez nehody a po zásluze byVšichni závodníci se snažili a za li odměněni.
Helena
velkého povzbuzování rodičů,
Kaprálová, Jitka Martinová

19. 10. 2009

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Ktosi je za dverami
09.40 - Papír
10.00 - Jíška
10.35 - Brněnské kolo
11.30 - Husa
11.55 - Pozdraveno budiž světlo
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.15 - Doktorka Quinnová IV
15.05 - Tip a Tap (15,16/26)
15.20 - Opera nás baví (7/10)
15.45 - Věda je zábava III
16.10 - Tykadlo
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 (20/28)
22.05 - Pravěk útočí (7/13)
22.55 - Na moll...
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Vltava v obrazech
00.05 - McLeodovy dcery I
00.50 - Chcete mě?
01.05 - Osudové okamžiky
01.20 - Rajské zahrady (3/13)
01.35 - Krásy evropského
pobřeží
01.45 - Události v regionech
02.10 - Události v regionech
Brno
02.35 - Události v regionech
Ostrava
03.00 - Regiony ČT24
03.50 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.40 - U nás v Evropě

Úterý

Støeda

05.00 - Chalupa
je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Grandsupertingltangl
09.30 - Televarieté
10.40 - Pražský písničkář (3/5)
11.35 - Recitál Wabi Daňka
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.15 - Doktorka Quinnová IV
15.00 - Byl jednou jeden
objevitel (15/26)
15.25 - Game Page
15.50 - Nová dobrodružství
Černého Bleska
16.15 - Červený kód
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
21.55 - Na stopě
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Řím (7/12)
23.20 - Losování Šťastných
05.00 - Objektiv
deset a Šance milion
05.30 - Správy STV 23.25 - Samota
05.59 - Dobré ráno 00.50 - McLeodovy dcery I
08.30 - Panorama
01.35 - Události v regionech
02.00 - Události v regionech
09.10 - Kosmopolis
Brno
09.40 - Mýty a fakta historie
02.25 - Události v regionech
10.25 - Postřehy odjinud
Ostrava
10.35 - 168 hodin
02.50 - Sabotáž
11.00 - Dobrá rada nad zlato
03.15 - Tajné akce StB (31/40)
11.35 - AZ-kvíz
03.30 - Regiony ČT24
12.00 - Kluci v akci
03.55 - Kultura v regionech
12.25 - Černé ovce
04.20 - Evropský manuál
04.40 - Znáte je dobře?
12.40 - Hřiště 7

06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (16)
07:00- Teleshopping
07:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:20- Deník zasloužilé matky
07:45- Chůva k pohledání III (3)
08:15- M*A*S*H (238)
08:45- Knight Rider II (22)
09:45- Policie Hamburk I (3)
10:45- To je vražda, napsala XII
11:45- Policie - New York XI
12:45- Deník zasloužilé matky
13:10- Sabrina
13:40- Kauzy z Bostonu I (4)
14:40- Médium I (3)
15:40- Julie Lescautová III (10)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (16)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání III (4)
20:00- Velmi křehké vztahy IV
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Na doživotí I (6)
23:35- Spravedlnost (6)
00:30- Wolffův revír III (4)
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Sinan Toprak I (9)
05:00- Svět 2009

20. 10. 2009
06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
07:00- Teleshopping
07:10- Klukoviny
07:20- Deník zasloužilé
matky VI (10)
07:45- Chůva k pohledání III
08:15- M*A*S*H (239)
08:45- Knight Rider II (23)
09:45- Policie Hamburk I (4)
10:45- To je vražda, napsala
11:45- Policie - New York XI
12:45- Deník zasloužilé matky
13:10- Sabrina
13:40- Kauzy z Bostonu I (5)
14:40- Médium I (4)
15:40- Julie Lescautová III
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (17)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Přešlapy (5)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Sběratelé kostí III (7)
23:30- Žralok II (8)
00:25- Wolffův revír III (5)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Sinan Toprak I (10)
04:55- TOP STAR magazín

21. 10. 2009
05.00 - Pod
pokličkou
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Pinky
10.40 - Co neodnesl čas (4/9)
11.35 - Obraz
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery II
14.15 - Doktorka
Quinnová IV (19/28)
15.00 - Zašlapané projekty
15.20 - Byl jednou jeden
objevitel (16/26)
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
Kapka ke kapce
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:
Sittafordská záhada
21.40 - Máte slovo
22.30 - POKR
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.05 - Na hraně (1/2)
00.45 - McLeodovy
dcery II (1/22)
01.30 - Řím (7/12)
02.25 - Pětka v Pomeranči
02.55 - Hledání ztraceného
času
03.15 - Události v regionech
03.40 - Události v regionech
Brno
04.05 - Události v regionech
Ostrava
04.30 - Regiony ČT24

Ètvrtek
06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo II (2)
07:00- Teleshopping
07:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:20- Deník zasloužilé
matky VI (11)
07:45- Chůva k pohledání III
08:15- M*A*S*H (240)
08:45- Knight Rider II (24)
09:45- Policie Hamburk I (5)
10:45- To je vražda, napsala
11:45- Policie - New York XI
12:45- Deník zasloužilé matky
13:15- Sabrina
13:45- Kauzy z Bostonu I (6)
14:45- Médium I (5)
15:40- Julie Lescautová III
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (18)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Velmi křehké vztahy
21:20- Jste to, co jíte
22:25- Zoufalé manželky V
23:30- Myšlenky
zločince III (4)
00:30- Wolffův revír III (6)
01:25- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Sinan Toprak II (1)
04:55- Receptář prima nápadů

22. 10. 2009

Pátek

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Léto
10.20 - William Forsythe
10.50 - Krásy evropského pobřeží: Norské fjordy
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
15.20 - Simpsonovi XX (6/21)
15.45 - Věříš si?
16.10 - Záhady Toma Wizarda
16.25 - Zpívánky
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
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 (8)
21.00 - Na cestě po jihu
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (31/40)
22.30 - Bonnie a Clyde
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.25 - Politické spektrum
00.50 - Sex ve městě VI (3/20)
01.20 - McLeodovy dcery I
02.05 - Po stopách
02.20 - Události v regionech
02.45 - Události v regionech
Brno
03.10 - Události v regionech
Ostrava
03.35 - Regiony ČT24
04.05 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (15)
07:00- Teleshopping
07:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:20- Deník zasloužilé matky
07:45- Chůva k pohledání III (2)
08:15- M*A*S*H (237)
08:45- Knight Rider II (21)
09:50- Policie Hamburk I (2)
10:45- To je vražda, napsala XI
11:45- Policie - New York XI (9)
12:45- Deník zasloužilé matky
13:10- Sabrina mladá čarodějnice V
13:40- Kauzy z Bostonu I (3)
14:40- Médium I (2)
15:40- Julie Lescautová III (9)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (15)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání III (3)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Jak se staví sen
22:25- Myšlenky zločince III
23:25- Přešlapy (4)
00:30- Wolffův revír III (3)
01:25- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Sinan Toprak I (8)
05:00- Autosalon

05.00 - Bydlení je hra
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Cesta ke slunci
09.25 - Milý společník
aneb Blues pro
Luďka Hulana
10.20 - Příště u Vás
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery II
14.15 - Doktorka Quinnová
15.00 - Benjamin Kvítko
15.30 - Let 29 (19/30)
15.55 - Ovečka Shaun (17/40)
16.00 - Daleká cesta za
domovem (34/39)
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 (8/16)
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 (21/26)
20.55 - 13. komnata
Simony Chytrové
21.25 - Uvolněte se, prosím
05.00 - Auto Moto
22.10 - Sex ve městě VI (4/20)
Styl
22.40 - Losování Šťastných
05.30 - Správy
deset a Šance milion
STV
22.45 - Slovo policajta
05.00 - POKR
05.59 - Dobré ráno
05.00 - PORT
00.25 - Losování Euromiliony
05.30 - Správy STV
08.30 - Panorama
05.30 - Správy
00.30 - McLeodovy dcery II
05.59 - Dobré ráno
09.10 - Babylon
01.15 - Všechnopárty
STV
08.30 - Panorama
09.35 - Kudykam
02.00 - Sabotáž
05.59 - Dobré ráno
09.10 - Televizní klub
10.00 - Seurat
02.25 - Události v regionech
08.30 - Panorama
10.55 - Svět zázraků
neslyšících
02.50 - Události v regionech
09.10
Přidej
se
11.15 - Krásy evropského
09.40 - Kalendárium
Brno
09.25 - Nedej se
pobřeží
03.15 - Události v regionech
09.55 - Evropa dnes
09.45 - Letečtí stíhači v boji II.
11.35 - AZ-kvíz
Ostrava
10.25 - Kultura.cz
10.30 - Příběhy slavných
12.00 - Chalupa je hra
03.40 - Regiony ČT24
10.45 - Kultura.cz
11.35 - AZ-kvíz
04.05 - Zpěvačky ze Strání
12.25 - Černé ovce
11.10 - Čétéčko
12.40 - Reportéři ČT
12.00 - Kuchařská pohotovost 04.30 - Gorodok (8/20)
11.35 - Za školu
13.20 - Věříš si?
14.55 - Fokus ČT24
12.25 - Černé ovce
12.00 - Přes nový práh
13.45 - Záhady Toma Wizarda
15.20 - Vltava v obrazech
12.45 - Skoro jasno
12.25 - Případ pro
14.00 - Věda je zábava III
15.40 - Krásy evropského
13.00 - Dvaasedmdesát jmen
ombudsmana (7/16)
14.25 - Tykadlo
pobřeží
05:59
české historie
12.40 - Taxík
14.45
Chcete
mě?
05:59
15.45 - Svět zázraků
Snídaně
13.15 - Zakletý vrch
13.10 - Opera nás baví (6/10)
15.00 - Jak se žije hasičům
05:59
Snídaně
16.10 - Seurat
s Novou
14.15 - Bludiště
13.30 - Anakonda (7/8)
podle
Snídaně
s Novou
17.00 - Služby v našich
05:00
08:35 Směr jih (51)
14.45 - Červený kód
13.45 - Král Matěj
15.15 - Přežít! (6/10)
s Novou
08:35 Směr jih (50)
Novashopping
službách plus
05:59
09:30 Svatba naruby
15.00 - Toulavá kamera
15.05 - Poklady světa
16.10
Deset
století
08:35 Směr jih (48)
05:59 Snídaně s Novou
Snídaně
09:30 Když spravedlnost spí
17.20 - Skoro jasno (8/13)
11:15 Tescoma s chutí
15.30 - Svět na kolejích
15.20 - Pobřeží koster
architektury
09:30 Rozbouřená řeka
s Novou
08:35 Směr jih (49)
11:20 Tescoma s chutí
17.35 - Praha, město věží
11:25 Můj přítel Monk II (13 15.50 - Království divočiny:
16.15 - Dobrodružství vědy
16.25 - Kam s nimi II
11:15 Tescoma s chutí
08:35 Směr jih (52)
09:30 Kaleidoskop
11:45 Můj přítel Monk II (12) 16.40 - Ondřejova
17.50 - Divnopis
12:20 Ženatý se závazky
16.20 - Prizma
a techniky
11:25 Můj přítel Monk II (10)
09:30 McBride
11:20 Tescoma s chutí
12:45 Ženatý se závazky
18.00 - Klíč
12:45 Lenssen & spol.
16.40 - Bílá místa
filmová škola
16.40 - Svatováclavská jízda
12:25 Ženatý se závazky (212)
11:45 Můj přítel Monk II (11) 18.30 - Babylon
13:10 Walker, Texas Ranger 16.55 - Znáte je dobře?
13:15 Walker, Texas Ranger 17.00 - Za tajemstvím jménem 11:10 Tescoma s chutí
17.00 - FK Baumit Jablonec
12:45 Lenssen & spol.
11:20 Můj přítel Monk II (14
12:40 Ženatý se závazky (213) 18.55 - Zprávy v českém
17.10 - Medicína pro
14:10 Odložené případy II
14:10 Odložené případy II
17.55 - Můj děda byl voják,
- FC Viktoria Plzeň
12:20 Ženatý se závazky
13:15 Walker, Texas Ranger IV
13:10 Walker, Texas Ranger I
21. století
15:05 Superman III (16)
znakovém jazyce
15:05 Superman III (17)
válčil na Piavě
19.45 - Zprávy v českém
12:40 Lenssen & spol. (146)
14:10 Odložené případy II (13)
14:10
Odložené
případy
II
(14)
17.25
PORT
16:05
Beze
stopy
IV
(2)
19.05
Angličtina
Extra
(19/30)
16:05 Beze stopy IV (3)
znakovém jazyce
18.55 - Zprávy v českém
13:10 Walker, Texas
15:05 Superman III (14)
15:05
Superman
III
(15)
17.55
Přidej
se
17:00 Odpolední Televizní
19.25 - Medúza
20.00 - Studená válka
17:00 Odpolední Televizní
znakovém jazyce
Ranger IV (23)
16:05 Zákon a pořádek
18.10
Nedej
se
16:05
Beze
stopy
IV
(1)
noviny
20.00 - Slaměný klobouk
v oblacích
noviny
19.05 - Game Page
14:10 Odložené
17:00 Odpolední Televizní
18.30 - Hledám práci
17:00 Odpolední Televizní
Sportovní noviny
20.55 - Neznámí hrdinové
21.30 - Let prostorem a časem
Sportovní
noviny
19.30 - To nejlepší z klasiky
případy II (17)
noviny
18.55 - Zprávy v českém
noviny
Odpolední Počasí
21.25 - Krásný ztráty
22.00 - Báječná léta bez opony
Odpolední Počasí
19.50 - A. Dvořák
15:05 Superman III (18)
znakovém jazyce
Sportovní noviny
Sportovní noviny
21.55 - Neskutečné historky
17:35 Kriminálka Miami (19 19.05 - Redaktion D (10/13)
22.15 - Film o filmu Muži v říji
17:35 Kriminálka Miami (20) 20.00 - Děti našich rodičů aneb 16:05 Beze stopy IV (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Počasí
22.30 - Události, komentáře
18:30 Ulice (1465, 1466)
22.30 - Události, komentáře
17:00 Odpolední Televizní
Jak se kalifornský
19.15 - The Lost Secret (10/11) 18:30 Ulice (1467, 1468)
17:35 Kriminálka Miami (17)
17:35 Kriminálka Miami (18)
23.10 - Q
19:30 Televizní noviny
noviny
23.10 - Dvojhlas
19:30
Televizní
noviny
surfař
naučil
mít
rád
19.30
Pětka
v
Pomeranči
18:30 Ulice (1461, 1462)
18:30 Ulice (1463, 1464)
23.40 - Film point
Sportovní noviny
Sportovní
noviny
23.35
Hudební
studio
M
Sportovní
noviny
Československo
20.00
Ta
naše
povaha
česká
19:30 Televizní noviny
19:30 Televizní noviny
Odpolední Počasí
00.40 - Událost sezony - sázka
Počasí
00.05 - Příští stanice
20.25 - Real Madrid CF
Počasí
21.00 - Historie.cs
Sportovní noviny
Sportovní noviny
17:35 Kriminálka
na kvalitu 2009
- AC Milan
20:00 Comeback (4)
Greenwich Village
20:00 Ordinace v růžové
21.50 - Zašlapané projekty
Počasí
Počasí
Miami (21)
01.40 - Knižní svět
23.50 - Dokumentární klub
01.55 - Studená válka v oblacích 20:45 Dům snů (6)
zahradě 2 (140)
22.10 - Vzkaz Hany Librové
20:00 Česko Slovenská
20:00 Ordinace v růžové
18:30 Ulice (1469, 1470)
00.45 - Pan Harvey
01.55 - Báječná léta bez opony
22:00
Zákon
a
pořádek
02.45
Proměny
českého
21:25
Kriminálka
Las
Vegas
22.30
Události,
komentáře
SuperStar
zahradě 2 (139)
19:30 Televizní noviny
zapaluje svíčku
02.10 - Vzkaz Evy Králíkové
22:55 Zvíře
venkova (3/4)
22:20 Mr.GS
23.10 - Terkel má problém
20:55 Víkend
21:20 Kriminálka Miami VI
Sportovní noviny
02.10
Film
o
filmu
Lištičky
02.25 - Máte slovo
00:20 Kriminálka Las Vegas
03.05 - Retro
22:45 Polibek draka
00.30 - Jako malí kluci
21:40 Dr. House V (7)
22:15 112
Počasí
02.25 - Divadlo žije!
03.10 - POKR
01:10 Novashopping
03.30 - Sváteční slovo
00:35 Kriminálka Las Vegas 01.25 - Poslové z Čech
22:35 Námořní vyšetřovací slu22:55 Let vetřelce
20:00 Princ a já 2
02.50 - Q
03.40 - Československý
01:30
112
lutherského
faráře
01:25
Novashopping
02.20
Jedna
bulharská
01:05 Kriminálka Las Vegas
žba IV (15)
22:00 Boeing 747 v ohrožení
03.20 - Terra musica
filmový týdeník
02:00 Tajný závod
Jaroslava Kratky
01:45 Paškál
diagnóza
01:55 Novashopping
23:35 Lži a zrada
00:35 Obchodník se smrtí
04.05 - Ondřejova
03.50
Thom
Yorke,
Albert
02:40 Áčko Stereo
03.35 - Cesty víry
02:40 Áčko
03.20 - Československý
02:15 Hejbni kostrou
01:05 Novashopping
02:40 Novashopping
filmová škola
Hammond,
03:20 Kolotoč
03.55 - Křesťanský magazín
03:20 Kolotoč
03:00 Áčko
jazz 1968
01:25 Bujné fantazie (8)
03:00 Mr.GS
04.20 - Deset století
04.40 - František Drtikol
04:05 DO-RE-MI
04.10 - Po hladině: Sluch
04:05 DO-RE-MI
04:05 DO-RE-MI
04.10 - Krotitelé dluhů (20/28) 04:10 DO-RE-MI
01:55 Áčko Stereo
architektury
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
04.30 - Primárius
04.35 - Křesťanské umění
- malíř,
05:00 Novashopping
02:40 Konec vysílání
04.40 - Jiří Pecha, herec

Pondìlí

Sobota

06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo II (3)
07:00- Teleshopping
07:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:20- Deník zasloužilé
matky VI (12)
07:45- Chůva k pohledání III
08:15- M*A*S*H (241)
08:45- Knight Rider III (1)
09:45- Policie Hamburk I (6)
10:45- To je vražda, napsala
11:45- Policie - New York XI
12:45- Deník zasloužilé
matky VI (13)
13:15- Sabrina
13:45- Kauzy z Bostonu I (7)
14:40- Médium I (6)
15:40- Julie Lescautová III
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (19)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Hádej, kdo lže?
21:20- Apollo 13
00:15- Francouzská spojka II
02:30- Volejte Věštce
04:15- Sinan Toprak II (2)
05:00- Inspektor Balko (42)

05.00 - Přes
nový práh
05.30 - Události
v regionech
05.55 - Šikulové
06.10 - Let 29 (19/30)
06.35 - Co vyprávěl strom
Kandalí (1/7)
06.45 - Kocour Vavřinec
a jeho přátelé (1/7)
06.50 - Podivná přání telátka
Kopejtka (1/7)
07.00 - Sezame, pojď si hrát
07.20 - Garfield a přátelé
07.45 - Všechna rána světa:
Senegal (8/16)
08.00 - Biblická pátrání (8/17)
08.15 - Žáby k zulíbání
10.00 - Ovečka Shaun
10.10 - Kuchařská
pohotovost
10.40 - Příběh Modré planety
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny
13.35 - Chcete je?
13.40 - Mezi námi zvířaty
14.10 - Evropský manuál
14.30 - Jalna (8/16)
15.20 - Pod toskánským
sluncem
17.10 - Taxík
17.45 - Pachuť smrti (2/6)
18.40 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
05.00 - Kam
18.55 - Šťastných deset
s nimi II
a Šance milion
05.15 - Skoro jasno
19.00 - Události
05.30 - Správy STV
19.35 - Branky, body, vteřiny
05.59 - Dobré ráno
19.50 - Předpověď počasí
08.30 - Panorama
20.00 - Miss České republiky
09.10 - Na stopě
21.00 - Se Školou Miss
09.35 - Na plovárně
21.30 - Miss České
10.00 - Neznámí hrdinové
10.30 - Let prostorem a časem
republiky 2009
11.00 - Pod pokličkou
22.25 - Losování Šťastných
11.35 - AZ-kvíz
deset a Šance milion
12.00 - Bydlení je hra
22.30 - Království ohně
12.25 - Černé ovce
00.10 - Ruce pryč!
12.40 - Ta naše povaha česká 01.50 - Srdcem jinde
13.10 - Medúza
02.35 - 13. komnata
13.40 - Šikulové
03.00 - Pošta pro tebe
13.55 - Nová dobrodružství
03.50 - Na moll...
Černého Bleska
04.35 - Folklorika
14.25 - Malý televizní kabaret
14.50 - Sportovci světa
15.45 - Evropa dnes
16.10 - Alchymie bytí
16.35 - Rodina a já
06:00
16.55 - Michaelovy
Spiderman (3)
experimenty
06:25 Batman vítězí (14)
17.05 - Skoro jasno
06:55 Tom a Jerry (4)
17.25 - Dvaasedmdesát
07:20 Spongebob
jmen české historie
v kalhotách (34)
17.40 - Chcete mě?
07:55 Tlouštík
17.55 - City Folk 2009
z Beverly Hills
18.25 - Kosmopolis
09:40 Indiáni z Větrova
18.55 - Zprávy v českém
11:20 Stahovák
znakovém jazyce
19.05 - Magazín Ligy mistrů 12:00 Volejte Novu
19.35 - Simpsonovi XVIII
12:35 U pěti veverek
20.00 - Zázračná planeta
14:15 Odvážný Crusoe (8)
20.50 - Krásy evropského
15:15 Jak básníci přicházejí
pobřeží
o iluze
21.00 - Moje rodina IV (6/13)
17:15 Polepšovna mazlíčků
21.30 - Sedm epoch rocku
17:55 Babicovy dobroty
22.30 - Události, komentáře
18:30 Koření
23.10 - I BBC se utne
19:30 Televizní noviny
23.30 - Gorodok (8/20)
23.55 - Dvojhlas
Sportovní noviny
00.20 - Petr Hapka
Počasí
01.15 - Concertino Praga `96 20:00 Bobule
02.00 - Dobrodružství vědy
22:00 Odstřelovač
a techniky
00:20 Hra o jablko
02.30 - Hledám práci
01:55 Novashopping
02.50 - Kudykam
02:15 Volejte Novu
03.10 - Rodina a já
02:40 Krutá vášeň
03.30 - Michaelovy
03:10 Tajný závod
experimenty
04:20 DO-RE-MI
03.40 - Svět na kolejích
03.55 - U sta Bromů
05:10 Novashopping

23. 10. 2009

05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Služby
05.45 - Bílá místa
06.00 - Medicína
pro 21. století
06.20 - Věda v Evropě
06.30 - Správy STV
07.00 - Počesku
07.10 - Praha, město věží
07.25 - Poutní místa
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorika
09.50 - Proměny českého
venkova (4/4)
10.10 - Putování za písničkou
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Děti našich rodičů
12.00 - The White Stripes
12.55 - Pětka v Pomeranči
13.20 - Game Page
13.45 - Sabotáž
14.15 - Simpsonovi XVIII
14.35 - Film o seriálu
Vyprávěj
14.50 - Postřehy odjinud
15.00 - Za tajemstvím
jménem Ferrari
15.55 - Kamera na cestách
16.45 - Mississippi
17.40 - Poutní místa
17.55 - Kudykam
18.15 - O češtině
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Lašské tance
19.20 - Vandrovali hudci
19.45 - A. Corelli: Concerto
20.00 - Concentus Moraviae
2009
21.20 - Ceny Ministerstva
kultury 2009
22.15 - Divadlo žije!
22.45 - Třistatřicettři
23.40 - Noc s Andělem
01.10 - Kdo je kdo
01.40 - Grotesky
02.00 - Sešli se...
02.05 - The White Stripes,
The Shines,
02.55 - Sedm epoch
rocku (5/7)
03.45 - ČT Live
04.40 - Ladí neladí
05.25 - Banánové rybičky

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (15)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:35- Fresh Prince IV (21)
08:05- Chůva k pohledání III
08:35- Autosalon
09:35- M*A*S*H (242)
10:05- M*A*S*H (243)
10:35- Zničující katastrofy
11:40- Columbo
13:35- Správný ženský
jsou do kulata
15:25- Záblesk
18:00- Super drbna (6)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Planeta opic
22:40- Vetřelec vs. Predátor
00:45Bouře
století
Stephena Kinga (3/3)
02:25- Volejte Věštce
04:10- Dvojí nasazení (3)

24. 10. 2009

06:10 3 2-1
Tučňáci!
07:05 Spiderman (4)
07:30 Moto GP Velká cena Malajsie
09:10 Milionový brouk
11:20 To nevymyslíš
12:30 Praštěná holka
14:25 Španglicky snadno
a rychle
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:30 Občanské judo
18:05 Rady ptáka Loskutáka
19:00 Hospoda (17)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Česko Slovenská
SuperStar
22:50 Střepiny
23:20 Bratrstvo ticha
01:00 Báječní lidé (16)
01:45 Novashopping
02:05 Střepiny
02:35 Polepšovna mazlíčků
03:00 Babicovy dobroty

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Návštěva v ZOO
06.05 - Navštívenka
06.25 - Pohádky z květináče
06.35 - Kodýtkova detektivní
kancelář (4/13)
06.45 - Kuňky z žabí tůňky
06.50 - Ferda (26/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Náhrdelník (2/12)
11.50 - Krásy evropského
pobřeží: Andalusie
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Poslední kouzlo
14.10 - Film o filmu Protektor
14.30 - Pacientka dr. Hegla
16.00 - Retro
16.30 - Rajské zahrady (4/13)
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo pastora
17.15 - Horákovi (8/26)
18.10 - Škola pro život (4/13)
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 - Želary
22.25 - 168 hodin
22.55 - Losování Sportky
a Šance
23.00 - Sherlock Holmes
00.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.45 - Mrtví jako já II (7/15)
01.30 - Svět umění: Einstein
podle Ritchieho (7/7)
02.25 - Na cestě po jihu
Černé Hory
02.50 - Krásy evropského
pobřeží
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.55 - Nedělní ráno
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk
2009 - Istanbul
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Vzkaz Hany Librové
09.00 - Třistatřicettři
09.55 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Po hladině: Čich
11.00 - Chcete je?
11.05 - Mýty a fakta historie
12.00 - Výlety páně
13.50 - L. Janáček:
14.25 - Bez limitu
15.05 - Svět umění
16.00 - Doktor v domě
17.30 - Cesty víry
17.50 - Křesťanský magazín
18.05 - Poklady světa
18.20 - Krásy evropského
pobřeží
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina IV (6/13)
19.30 - Simpsonovi XX (7/21)
20.00 - Klaun učí klauna
20.55 - Život herce
Miloše Kopeckého
21.10 - Vzpomínání
na Jiřího Sováka
21.35 - Archivní žurnál
22.00 - Na plovárně
22.25 - Černý svědek (1/2)
00.00 - PINK: Live
00.55 - Uvolněte se, prosím
01.40 - Čétéčko
02.00 - Lašské tance
02.20 - Vandrovali hudci
02.45 - A. Corelli: Concerto
02.55 - Kamera na cestách:
03.45 - Rajské zahrady (4/13)
04.05 - Krásný ztráty
04.30 - Osudové okamžiky
04.45 - Čtení na dobrou noc

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (16)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:20- Bejbybum I (11)
07:45- Chůva k pohledání III
08:15- Stalin (1)
09:20- Svět 2009
09:55- M*A*S*H (244)
10:25- M*A*S*H (245)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:55- Komisař Rex VIII (5)
14:05- Když Burian prášil
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 (8)
22:15- Dokonalý svět
01:05- Než se staneš superstar
02:55- Volejte Věštce
04:40- Inspektor Balko (43)

03:30 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

25. 10. 2009

TV program
19. října 2009
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19. října 2009
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19. října 2009
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SPORT Jasným cílem obhajoba titulu
Sportovní tipy týdne

Proběhla tiskovka VK Prostějov

Minulý čtvrtek několik hodin
před vstupem prostějovských
volejbalistek do domácí extraligové soutěže utkáním na palubovce Frýdku - Místku se v
prostorách Hotelu Tennis Club
uskutečnila tisková konference
VK Prostějov. Za prostějovský
oddíl se zúčastnili předseda správní rady VK Petr Chytil, šéf
Modřanské potrubní Tomáš
Medek, trenér Miroslav Čada a
za hráčky Milada Spalová a
Ogonna Nnamaniová.
Po minulé sezoně, kterou lze z hlediska výsledků považovat za úspěšnou se po stejných, ne-li větších
úspěších ohlížejí volejbalistky
Prostějova. Nejprve se slova ujal
Petr Chytil, který s uspokojením
zhodnotil dosažení základního cíle
minulé sezony, a tím byl zisk mistrovského titulu. Vhodným doplnění titulu v extralize bylo vítězství
v Českém i Československém poháru a velmi kvalitní prezentace
klubu v základní skupině Ligy
mistryň. „K cílům pro tuto sezonu
patří obhájit mistrovský titul a pozice v poháru, rádi bychom i přes
nelehký los zkusili udělat vše pro
postup ze základní skupiny Champions League,“ vyjádřil se bez nějakého zastírání Chytil. Dále
pokračoval výčtem mírných změn
na foru sponzorském. Oproti lo-

ňskému roku se společnost Modřanská potrubní stala titulárním
partnerem oddílu a oficiální název
klubu je tak nyní VK Modřanská
Prostějov. Klubu se podařilo získat jako významného generálního
partnera i společnost Agel. „Ženský sport na nejvyšší úrovni v regionu chyběl a my uděláme vše
pro spokojenost našich příznivců
a pro zvýraznění regionu na mezinárodní scéně,“ zakončil předseda.
Slovo poté dostal generální ředitel
Modřanské potrubní Tomáš
Medek, zástupce hlavního sponzora spjatého s prostějovskými volejbalistkami od počátku nové éry.
„Vstoupili jsme od letoška do
názvu klubu, čímž jsme splnili
jeden z dřívěji avizovaných kroků.
Zároveň jsme se s marketingovou
agenturou TK Plus dohodli na dalších třech rocích naší spolupráce,“
uvedl předseda představenstva
nového titulárního sponzora prostějovského ženského volejbalu.
Vyjádřil také spokojenost nad výsledky z minulé sezony, zvláště
zisk mistrovského titulu, s tím, že
by si přál postup volejbalistek ze
základní skupiny Ligy mistryň a
rád by je někdy viděl ve Final
Four. „ Modřanská potrubní se
chce - stejně jako VK Prostějov –
po ovládnutí domácí scény vidět i
úspěchy v Evropě. Tahle obou-

stranná symbióza úspěšnosti v
uplynulých letech skvěle fungovala a já pevně věřím, že stejně
bude fungovat i nadále. Jsme připraveni společně udělat další krok
vpřed,“ dodal na závěr Medek.
Po zástupci hlavního sponzora
klubu promluvil i trenér volejbalistek Miroslav Čada. „Naše cíle z
loňska se nijak nezměnily.
Chceme vyhrát extraligu, Český i
Česko-slovenský pohár a rádi bychom uspěli také v evropské Lize
mistryň. Už tak dost silný volejbalový kádr se dočkal přes léto několika změn. Z týmu odešli Ruska
Pushnenková, dlouhá Američanka
Thomasová, mladičká Belgičanka
Jolien Wittocková a také Slovenka
Lucia Töröková. Tým byl místo
odcházejících hráček doplněný
špičkovými zahraničními i domácími hráčkami. Brzy v létě se
objevila členka německého národního týmu Corinne Sschuschkeová, přišla Brazilka Juliana
Valenteová a z Ruska Julianna
Ljakuninová, z Řecka se vrátila
podle trenérových slov asi nejlepší
současná česká nahrávačka Soňa
Nováková, na poslední chvíli se
podařilo ulovit držitelku stříbrné
medaile z olympiády v Pekingu
Američanku Ogonnu Nnamaniovou. Trenér si je vědom zvláštnostmi v přípravě, jež vznikly z

Tisková konference prostějovského VK (zleva hráčky Ogonna Nnamani a Milada
Spalová, trenér Miroslav Čada a šéf Modřanské potrubní Tomáš Medek
důvodu pořádání Mistrovství Evropy, ale nijak moc si s tím hlavu
neláme. „Do začátku Ligy mistryň
zbývají dva měsíce, což musí být
dostačující doba k nabrání potřebné formy. Měli by nám určitě
pomoci i plánované přípravné
zápasy proti špičkovým celkům z
evropských soutěží, kterými
chceme doplnit zápasy v naší extralize,“ řekl Čada k přípravě
svého týmu na vrcholnou evropskou soutěž.
S vedením klubu a svým trenérem
se tiskové konference zúčastnily i
dvě zástupkyně hráček, zbrusu
nová dorazivší posila Američanka
Ogonna Nnamaniová a jedna z
hráček, které si zachovaly přízeň
trenéra i pro nadcházející sezonu
Milada Spalová. Vybíráme z vyjádření Ogonny Nnamaniové:
„Slyšela jsem hodně pozitivních
věcí o klubu. Hraje se tady na
velmi vysoké úrovni. Vždycky
jsem se dívala na mapu, kde je

Česká republika, a chtěla to tady
zkusit. Trenér je velmi dobrý, už
mám plno kamarádek mezi
hráčkami a je to pro mě obrovská
výzva. Velmi se těším, že budu
hrát. Mám hodně zkušeností z mezinárodních soutěží,“ rozvyprávěla
se tato sympatická Američanka,
které není cizí účast ve Final four
Ligy mistryň, kterou už stihla se
dvěma rozdílnými týmy.
Na závěr se k nestardardní přípravě celku, který se většinu přípravy musel obejít bez poloviny
hráček Milada Spalová. „Podobnou situaci už jsem zažila při svém
polském angažmá , kde se tehdy
čtyři hráčky účastnily mistrovství
Evropy v Belgii. Máme ještě na
přípravu dostatek času, ono někdy
stačí k sehrání pár tréninků a nějaký přátelský zápas,“ dodala na
závěr Spalová.
(K zápasům
Prostějovanek ve Frýdku-Místku a
proti juniorkám čtěte podrobněji
na straně 24)
-pez-

Boxeři v semifinále interligy Výrok týdne
Těsná prohra zajistila prvenství ve skupině
RIBNIK - BC DTJ PROSTĚJOV
Před týdnem o víkendu absolvovali boxeři BC DTJ Prostějov
svůj druhý zápas v evropské interlize. Po vysoké výhře 11:3 v
domácím souboji proti maďarským boxerům z Gyoru si byli
prostějovští borci dobře vědomi
faktu, že v polském Ribniku, který byl nalosovaný jako třetí celek
jejich severní skupiny, jim k
postupu do dalších bojů bude stačit zisk čtyř bodů. V
zaplněné hale vytvořila jedenapůl tisícovka polských
diváků bouřlivou atmosféru, které se však naši boxeři
nezalekli. Po úvodních
dvou nezdarech začali naši
borci postupně připisovat
někdy doslovně bod za bodíkem a nakonec celý zápas
rozhodoval až poslední duel, jenž skončil po velkém
boji ve prospěch domácího
borce a Ribnik tak utkání

8:6

vyhrál nejtesnějším možným
rozdílem dvou bodů.
Prostějovští svěřenci trenéra
Křížka však předzápasový bodový limit splnili a nakonec v součtu
všech zápasů si zajistili ve své
skupině první místo a tím automaticky postup do další fáze interligy, kterou jsou semifinálová

utkání. „Výsledek nás nezklamal, odjížděli jsme tam s vědomím, že nám k postupu stačí zisk
čtyř bodů a to se nám nakonec podařilo,“ neskrýval spokojenost z
postupu na evropské scéně lodivod Radek Křížek.
Soupeř našich boxerů v čase po
zápase zatím nebyl znám, protože se neodboxovala ještě všechna
utkání ve druhé jižní skupině. Jisté je jen to, že tým Prostějova se
utká v semifinálovém
zápase jako vítěz naší
skupiny s druhým týmem
jižní skupiny.
Na konci října se však
příznivci boxu mohou těšit
na další utkání v extralize,
ve kterém borci BC DTJ
Prostějov hostí přemožitele ústeckých boxerů z
úvodního kola extraligy,
celek Ostravy. Zápas je na
pořadu 31.10 v 10 hodin.
(Podrobné výsledky
z polského Ribniku
na straně 18)

„Vždycky jsem se dívala na mapu,
kde je Česká republika,
a chtěla to tady zkusit.“
těmito slovy se uvedla poslední posila prostějovských
volejbalistek Ogonna Nnamaniová na tiskové
konferenci VK

Výrok týdne
Dne 19. října se dožívá 85 roků pan Ladislav Adamík, dlouholetý předseda atletického oddílu Železárny Prostějov v mládí
aktivní sportovec - jeho disciplína byla skok o tyči - dále atletický funkcionář, trenér a dosud člen výboru atletického klubu a
stále aktivní rozhodčí. Do dalších roků hlavně pohodu a zdraví
mu přejí prostějovští atleti.

Číslo týdne

5
5 zápasů, 5 vítězství - taková bilance zatím zdobí
prostějovské Orly na jejich cestě Mattoni NBL a to už
absolvovali venkovní zápasy v Novém Jičíně a Děčíně

Ladislav Adamík (vlevo) a jeho přítel Jan Mrázek.

19. 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
Byt
OV
OV
OV
OV
OV
Byt
OV

1+kk
1+1
2+1
3+1
2+1
3+1
3+1
4+1

Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,Prostějov
5 000,Vrahovická, Vrahovice
5 900,Jihoslovanská, Prostějov
6 000,Pražská, Prostějov
6 500,Brněnská, Prostějov
8 800,Wolkerova, Prostějov
9 000,Kotkova, Prostějov
10 000,-

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

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

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

Slovenská, Prostějov
cena v RK Tel.:731 704 904
Resslova, Prostějov
780 000,- Tel.:605 070 842
Čelechovice na Hané
990 000,- Tel.:605 070 842
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
Dobrovského, Prostějov 1 090 000,- Tel.:605 070 842
Krasická, Prostějov
1 150 000,- Tel.:732 231 126
B. Šmerala, Prostějov 1 150 000,- Tel.:731 704 904
Rumunská, Prostějov
1 150 000,- Tel.:731 704 904
Prostějov
1 180 000,- Tel.:732 231 126
Václava Špály, Prostějov 1 200 000,- Tel.:731 704 904
Václava Špály, Prostějov 1 260 000,- Tel.:732 231 126
Okružní, Prostějov
1 260 000,- Tel.:732 231 126
A.Slavíčka, Prostějov
1 360 000,- Tel.:732 231 126
Tylova, Prostějov
1 440 000,- Tel.:605 070 842
E.Beneše, Prostějov
1 450 000,- Tel.:732 231 126
Prostějov
1 460 000,- Tel.:732 231 126
Západní, Prostějov
1 460 000,- Tel.:731 704 904
Jezdecká, Prostějov
1 481 220,- Tel.:731 704 904
Moravská, Prostějov
1 510 000,- Tel.:731 704 904
Jezdecká, Prostějov
1 547 670,- Tel.:731 704 904
Prostějov - centrum
1 580 000,- Tel.:732 231 126
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
Prostějov – centrum
1 650 000,- Tel.:605 070 842
Prostějov – centrum
1 660 000,- Tel.:732 231 126
Jezdecká, Prostějov
1 700 250,- Tel.:731 704 904
Vojáčkovo nám., Prostějov 2 190 000,- Tel.:732 231 126
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

5+1 Nová, Němčice nad Hanou 15 000,5+kk Kováříkova, Prostějov
20 000,Konice
410 000,Zdětín na Moravě
699 000,2+1 Myslejovice
710 000,2+1 Hamry
920 800,Raková u Konice
1 360 000,Čelechovice na Hané
1 600 000,3+kk Libušinka, Kostelec na Hané 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 3 500 000,7+1 8. května, Kostelec na Hané 3 800 000,2*3+1 Krasická, Prostějov
3 995 000,5+1 Kralice na Hané
4 300 000,6+
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.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:602 866 380
Tel.:732 231 126
Tel.:732 231 126
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

POZEMKY – pronájem,
prodej – PROSTĚJOVSKO:
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek

- Kostelec na Hané
- Mostkovice
- Pavlovice u Kojetína
- Zdětín na Moravě
- Zdětín na Moravě
- Zdětín na Moravě
- Stražisko

70,-/m2
1 045,-/m2
235 000,260 000,285 000,690 000,2 249 000,-

Tel.:732 231 126
Tel.:604 665 206
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955
Tel.:605 948 955
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+kk ul. Krasická, nový, právě po kolaudaci
7000Kč/měs.+ inkaso
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

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,-

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

PROSTĚJOV: prodej dvoupodlažního RD se
třemi rekonstruovanými byty (2+1 a 1+1 na přízemí,2+1vpatře)smožnostírozšířenídopůdního
prostoru. Klidná část města, všechny inž. sítě. RSP
59
CenaabližšíinfovRK

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 !!!

Němčice nad Hanou RD 4+kk, samostatně
stojící, patrový,cihlový, po částečné rekonstrukci, dvorek, v centru obce, ihned volný
CENA 750 000,-

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

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!

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

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.

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

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
Pro solventního klienta poptáváme
ornou půdu. Nabídněte k prodeji!

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,BYTY - PRODEJ - VÝRAZNÁ SLEVA!
3+1, OV, ul. Mlýnská, novostavba, 77 m2,
cena 2.003.365,3+1, OV, ul. Mlýnská, novostavba, 79 m2,
cena 2.061.640,3+1 OV. ul. Mlýnská novostavba 87,4m2
2.260.660,-Kc.

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.
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

www.reality-prostejov.com

Vícov,okr.Prostějov
Rodinný dům 4+1 na klidném místě u lesa, jen 12 km
od Prostějova. Plyn. ÚT, koupelna, WC, průjezd. Zast.
plocha100m2,zahrada181m2. Cena:Kč990.000,-

ČECHY POD KOSÍŘEM: koncový řadový
cihl.důmovel.2+1vpřízemía4+1vpatře;zahrada
743m2,dvůrsvjezdem,2garáže.Vodazvl.studny
+obecní,el.220/380V,kanalizace,plynovéústřednítopení.RSP368
CenaabližšíinfovRK

Prostějov,Havlíčkovaul.
Činžovnídůmvcentruměsta,vel.2x4+1,každépodlaží
120m2,novástřecha,zahrada,celépodsklepeno,připravenonarekonstrukci.Zast.plocha219m2,zahrada231
m2.
Cena:Kč3.500.000,DRŽOVICE: prodej rovinatých stavebních pozemků, celková výměra cca 13.000 m2, sítě v dosahu.RSP219
Cena:1000Kč/m2

Mořice,okr.Prostějov
Rodinnýdům3+1ihnedkbydlení,smožnostírozšíření
do podkroví. El., plyn. ÚT, vodovod. 2 vjezdy na pozemek.Vzdálenost2kmoddálnice.
Zast.plocha342m2,zahrada1375m2
Cena:Kč1.499.000,-

SLEVA!

BrodekuPv,okr.Prostějov
Prodej rodinného domu 5+1 s garáží, dílnou, plyn. ÚT.
Ihnedkbydlení.Zast.plocha288m2,zahrada517m2.
Cena:Kč1.790.000,-

Přemyslovice,okr.Prostějov
RD 2+1 ideální na chalupu, 16 km od Pv. Část. opravy,
možnostrozšířenídopodkroví,krbovákamna,koupelna s vanou, umyvadlo, WC. Pozemek oplocený, vjezd
autem na pozemek. Zast. plocha 145 m2, zahrada 140
m2.
Cena:Kč500.000,-

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,-

SLEVA!

Mostkovice,okr.Prostějov
Prodej rodinného sídla vel. 6+1 (obyt. plocha 240 m2),
dvojgaráž, terasa, zastřešený bazén, okrasná zahrada s
jezírkem, altánem a posezením s krbem. Zast. plocha
821m2,zahrada567m2.
Cena:Kč8.850.000,-

BYTY–PRODEJ:

2+1, ul. Šárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna
SLEVA!Kč890.000,2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty
odKč1.351.220,3+kk,Vrahovickául.–balkon,garáž Kč1.980.000,4+kk,Vrahovickául.–balkon,garáž Kč2.280.000,-

BYTY–PRONÁJEM:

1+kk,Waitovaul.–jenpro2-3studentky–
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/1osoba
1+1-zařízený,Vrahovickául.
Kč3.500,-/měsíc+inkaso
1+1,Martinákovaul.
Kč5.300,-/měsícvč.inkasa
1+kk,nám.T.G.Masaryka Kč5.000,-/měsíc+inkaso
2+kk,nám.T.G.MasarykaKč4.000,-/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

GARÁŽE:

PRODEJ–Pv,zaMechanikou
PRONÁJEM–Pv,Krasice

Kč120.000,Kč900,-/měsíc

BYTY - PRODEJ
 1+1 – Tylova: družst./panel., 2.p./ze 7, s lodžií a
plast. okny, v rekonstr. domě, udržovaný a pěkný
byt,možnostzařízení.RSP169
Supercena:699000Kč
 1+1 – Dolní ul.: os. vlast./panel., 3.p./ze 7, byt
orientovanýnajižnístranu–odvrácenouodsilnice,
sbalkonem,ihnedvolný.RSP369
NOVINKA:760000Kč
 1+kk – sídl. E. Beneše: os. vlast./panel., 1.p./
ze7,plast.okna,noválodžie,vrekonstr.domě,po
prodejivolný.RSP119
Výraznésníženíceny:790000Kč
 1+kk – Západní: os. vlast./cihl., zvýš.přízemí/z
5, téměř nový byt s plast. okny, velkou koupelnou
s vanou a vest. skříněmi v předsíni. Nízké měsíční
náklady, klidné bydlení v atraktivní lokalitě. RSP
239 Dalšívýraznásleva–novácena:899000Kč
 2+1 – Šárka: družst./panel., 4.p./ze 4, byt v rekonstr.doměsplast.okny,orientacevýchod–sever,
ihnedvolný. RSP339
SLEVA100000Kč–novácena:999000Kč
 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–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, zateplená fasáda.
Vbytěšatnaavest.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:1190000Kč
 3+1 – Klenovice na Hané: os. vlast./cihl.,
1.patro, po rekonstrukci – nová kuch. linka, dlažby,
plast.okna…;velkáterasa.RSP199
Cena:1300000Kč
 3+1 – E. Beneše: os. vlast./panel., zvýš.přízemí/
ze4,bezvýtahu,vhodnádispozicebezprůchozích
pokojů, šatna/komora v bytě, plast. okna. RSP419
NOVINKA:1450000Kč
 3+1 - Kotěrova: os. vlast./cihl., zvýš.přízemí/ze
4, dům bez výtahu, pěkný a udržovaný, prostorný
bytslodžiíaplast.okny,vl.ohřevvody,kotelnavdomě.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, nezařízený panel. byt s plast. okny a lodžií, v rekonstr.
domě,volnýod1.11.09
NOVINKA:6300Kčvč.ink
1+1-Krasická:cihl.bytsplast.oknyabalkonem
ve 3.patře, stáří cca 12 let, část. zařízený, volný od
1.1.2010
NOVINKA:6800Kčvč.ink
1+1 -Tylova: prostorný (40 m2), rekonstruovaný
bytslodžiíaplast.okny;orientacevýchod–západ,
klidnálokalitaucentra,volnýihned
Cena:6900Kčvč.ink
2+1 – K.H.Kepky: krátkodobý pronájem nezařízenéhobytuslodžiíašatnou/komorou,volnýihned
NOVINKA:supercena–6000Kčvč.ink
2+kk – Raisova: luxusní, část. zařízený cihl. s vl.
topením,ihnedknastěhování
Cena:9000Kčvč.ink
3+1 – E. Beneše: nezařízený byt v 5.patře, v doměvýtah,,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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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

BYTY PRODEJ
OV 3+1 PV - Vrahovická, 91 m2, 2.p.,
cihla, po kompletní rekonstrukci.
VýRAZNÁ SLEVA! Cena: 1.690.000 Kč
OV 1+1, PV - Tovačovského, 36 m2,
2.p., cihla, po rek. Cena: 1.000.000 Kč
OV 2+1 Prostějov - Svatoplukova, 49
m2, příz.
Sleva! 950.000 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.
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 parcela 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

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

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

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:

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

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

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.NP možno adaptovat půdní prostory. V případě zájmu
o další informace (nájemní sml., výnos, vnitřní dispozice
atd.) nás prosím kontaktujte.
Cena: 8.500.000 Kč

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

Michael Vejmola

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

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

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

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

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

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 Vrchlického, PV Tel.: 777 851 606
Cihla - bytový dům o třech bytech, 70 m2, I.
patro, vlastní plynový kotel.
Cena : 6.000,- Kč/měs.+ink.

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

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
BYTY PRODEJ:

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

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.

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.

POPTÁvÁME:
• RD 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

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

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
Prostějov-prodejrohovéhoRD,v
1.NPjesídlofirmyaprostorná
garáž,vobytnémpodkroví-byt
3+kk,vširšímcentruměstapo
celkovérekonstr.VeškeréIS,vytáp.nazem.plyn,plast.okna,
podlahyzkeramickédlažbyaplovoucí,třebadokončitfasádu.Vhodnéktrval.bydleníikomerčnímúčelům(sídlo
firmy,kanceláře,ordinace,prodejna,...).Celkovávýměra
pozemku178m2.
Cena:kjednánívRK
Určice-prodejdvoupodlaž.celopodsklep. RD 5+1, (popř.
dvougenerační2x2+1smožností rozšíř. do podkroví) s garážíazahradou.Důmpočást.rekonstr.,zbývádokončit2.
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-prodejzděnéhobytuv
OV o velikosti 2+1, ul.
Bulharská,64m2,2.patro,balkon, pokoje jsou situovány na
Západ.Bytovýdůmprošelrevitalizací,bytjevpůvodním
stavu.Vytáp.jedálkovésplynovoukotelnouvdomě,vlastníohřevteplévody.Zadomemsenacházínověvybudovanéparkovištěadětskéhřiště. Cena:1.050.000,-Kč
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:
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
RD 4+1 Domamyslice, poz. 213 m2,topení plyn, k rekonstrukci, klidná lokalita.
1 450 000,- 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
RODINNé DOMY, ChATY

* NÁJeMNí DŮM v centru Prostějova – prodej
rohové budovy o čtyřech podlažích. V 1 a 2 NP se
nacházejí nebytové prostory (bar a pizzerie), jedna kancelář, ve 3 a 4 NP je celkem 6 bytových jednotek a to
2x 1+1, 2x 2+1 a 2x 3+1. Nebytové prostory a 3 byty
jsouvolnéihnedadalší3bytydodvoulet.ZAJÍMAVÁ
INVESTICE!!
Cena7.200.000Kč.
* 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 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 - SLeVA!!!
Tel.:728 166 255
BYTY

1+1, OV, Okružní, panel, 43m2, byt původní
stav.
Cena 860.000Kč.
2+1, OV, Pod Kosířem, cihla, 52m2, byt část.
rekonstrukce.
Cena 1.290.000Kč.
2+1, OV, J.B. Pecky, cihla, 56m2, byt původní
stav.
Cena 1.100.000Kč.
3+1, OV, Šlikova, cihla, 75m2, byt část. rekonstrukce.
Cena 1.650.000Kč.
Tel.: 606 922 838
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

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

www.kk-reality.com

Pracovní doba:
Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Pá: 9.00 - 12.00

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: 1.190.000,-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:
Byty pronájem PV: 2+1 e.Králíka, 62m2, panel, loggie, 3.patro, dům po kompletní rekonstrukci, volný od 1.12. 09.
Cena: 8.500,-Kč/měsíc + 2 nájmy kauce
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)
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
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

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

Prodej RD 6+1 s využitím i jako dvougeneračního,
dvoupodlažní, 2x WC, 2x koupelna, topení ÚT plynové, plastová okna, velká garáž, dvůr s vjezdem, zahrada
se samostatným vjezdem. RD je na pěkném, klidném
místě s vyhlídkou na zámek a rybník.
Cena 2.890 tis. Kč

ivanovice n. H. RD 2+1 v rekonstrukci, plastová okna, el. 220/380 V, obecní voda, malý dvorek.
Cena 235 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.

◘ 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

◘ Prodej cihlového bytu 3+1 v OV,
2.patro, balkon, pěkný byt
Nová cena 1 350 000 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

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 39m2 balkon, sklep
1.139.000Kč
1+1 Krapkova OV cihla
Výrazná sleva!
739.000Kč
1+1 Beneše 38m2+lodžie
789.000Kč
1+1 Resslova OV, cihla, velmi nízké náklady
785.000Kč
1+1 Dolní OV, balkon. Po celk. rekonstrukci vč.
zděného jádra.
880.000Kč
2+1 e. Beneše Dům po revit. Šatna, lodžie
999.000Kč
2+1 Svolinského Cihla. 60m2. Lodžie.
1.000.000Kč
2+1 J.B.Pecky cihla Cena k jednání
1.040.000Kč
2+1 Česká Cihla.Po rek. Velmi nízké náklady
1.240.000Kč
2+1 Dolní OV 59m2 Celková rekonstrukce, nutno
vidět. Doporučujeme!
1.349.000Kč
3+1 Dobrovského
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
1.599.000Kč
3+1 tylova OV, cihla 75m2+lodžie, sklep
k jednání
1.589.000Kč
3+1 Waitova Cihla, po rekonstrukci
1.750.000Kč
3+1 Vojáčkovo nám. OV, cihla 85m2, po celk.
rekonstrukci
2.280.000Kč

Volejte: 723 335 940
1+1 e.Beneše OV ,34m2, lodžie
750.000Kč
2+1 Dolní OV
990.000Kč
2+1 Dolní 58m2, OV po rek., zděné jádro
1.195.000Kč
2+1 Okružní 64m2, OV, lodžie, šatna
1.245.000Kč
2+1 Slavíčka 62m2,
1.150.000Kč
4+kk Moravská nadstandard OV, cihla, 95m2,
garáž
2.000.000Kč

Volejte: 732 285 189

4+1 centrum PV OV 120m2, terasa, zimní zahrada, garáž
2.270.000Kč
2+kk Hybešova OV
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.

RD 2+1 Otaslavice
350.000Kč
RD 2+1 Otinoves
380.000Kč
RD 2+1 Smržice
390.000Kč
RD Hradčany
520.000Kč
RD Myslejovice
680.000Kč
RD 3+1 Kostelec n. H.
690.000Kč
RD Otinoves 3+1, zahrada
740.000Kč
RD 3+1 Vřesovice , zahrada 1.000m2
765.000Kč
RD 4+1 Ptení ,plast. okna, zahrada 900m2,garáž
995.000Kč
RD 7+1 Polkovice, 2x garáž, zahrada 1.000m2

1.050.000Kč
RD 2+1 Kostelec n.H. nové rozvody, dvorek, velký půdní prostor
1.080.000Kč
RD 4+1 Doloplazy, garáž, zahrada, ústř. topení
1.290.000Kč
RD 3+1 Plumlov garáž, zahrada 1.570.000Kč
RD 4+1 Brodek u Pv zahrada1000m2, garáž
1.590.000Kč
RD 2+1 Prostějov po kompletní rek.interiéru,
dvorek
1.750.000Kč
RD 7+1 Kostelec terasa, garáž
2.350.000Kč

Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko studna, el., zahrada 388m2
299.000Kč
RD Určice byty 3+1 a 3+1, průjezd, dvůr, zahrada
990.000Kč
RD 3+1 Janáčkova PV Po část. rek.
1.280.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek., garáž, zahrada, bazén
2.990.000Kč
RD Bedihošť 2 byty 3+1, 2+1 zahrada
2.170.000Kč
Nov. RD 5+2 Brodek u K. okr. zahrada, bazén
2.490.000Kč
Nový RD Vrahovice 2x4+1 Možnost podnikání
3.600.000Kč
Luxusní RD 5+kk Česká 2x garáž, 3x kancelář
Po rek.
6.920.000Kč
Výstavba RD 4+kk ul. Ječná Pv Nízkoenergetický, poz. 280m2, užitná 112m2, solární
kolektory.T:731 541 589
Cena 2.750.000Kč

PRONÁJMY
Volejte: 739 322 895
Nový 1+kk Mostkovice balkon 4.500Kč + ink
1+kk Budovcova
5.500Kč + ink
1+kk M. Pujmanové Po celk. rek.
6.000Kč vč. ink
1+1 Milíčova cihla
5.000Kč + ink
1+1 Dobrovského
5.300Kč vč. ink
1+1 Svatoplukova Cihla, po rek, 40m2
4.500Kč + ink
1+1 Beneše po rek.
5.300Kč+ 600Kč ink
1+1 tylova
5.500Kč vč. ink
1+1 Žeranovská cihla, po rek. 6.500Kč vč. ink
2+1 nám. Spojenců
5.500Kč +ink
2+1 Vrahovická Po rek, zařízený 5.900Kč + ink
2+1 Mičoly 63m2, balkon, pes nevadí, garáž
za1.000Kč
6.500Kč vč. ink
2+1 Beneše zařízený
7.500Kč vč. ink
2+1 Moravská cihla 69m2
7.500Kč vč. ink
RD 2+1 Krasice garáž
7.500Kč + ink
2+1 Pecky cihla, po celk. rekonstrukci, klidná
lokalita
7.900Kč vč. ink
3+kk Pražská Po celk. rekonstrukci 6.500 + ink
3+1 Manharda cihla, po rek., výborný stav,
85m2
7.500Kč +1.000Kč ink
3+1 Belgická 70m2 nezařízený
7.000Kč +1.000Kč el.
3+1 Belgická zařízený
8.000Kč vč. ink
3+1 Jihoslovanská 91m2
9.000Kč vč. ink

Volejte: 723 334 940
1+1 Knihařská 35m2 , cihla 6.000Kč vč. ink.
3+kk Hvězda podkrovní, 75m2, cihla
6.000Kč + ink.

www.realitypolzer.cz

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: 1.990.000,- 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 2+1,OV,58 m2, panel, PV–Dolní
Cena: 945.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 56 m2, cihla, PV– J. B. Pecky Cena: 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,OV,75 m2, panel, PV–e. Beneše
Cena: 1.440.000,KčByt 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

Byt 3+1, Dr., panel, po rekonstrukci, Němčice
Cena 1.099 tis. Kč

BYTY

Zájemci o plošnou
inzerci volejte
číslo 608 022 023
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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.

PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz

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.

Hledáme ke koupi byt 2 – 3 + 1 v klidné lokalitě Prostějova. Tel.: 731 188
624.

JISTÁ PŮJČKA, PENÍZE KAŽDÉMU. 10 – 100.000 Kč BEZ POPLATKŮ A NAHLÍŽENÍ DO REGISTRU. TEL.: 775 972 354.

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.
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. 8.300 Kč vč. ink.
Ihned volný. 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.
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.

reality
Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá ! 775 125 779.
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.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 851 606.
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.
Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic, Nové
Dědiny aj. Částečná rekonstrukce
možná. 775 125 779.
Pronajmu nebytové prostory (obchod)
v PV, 90 m2, soc. zař., parkování. Tel.:
724 337 984.

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.
Pronájem bytu 3 + 1 na Belgické ul.,
70m2 cena 7.000 Kč + elektřina. RK
nevolat. 602 451 816.
Nabízím do pronájmu lukrativní prostory na Sídl. Hloučela, k podnikání
(kadeřnictví, kosmetika, modeláž
atd.). Tel.: 775 780 045.
Prodám RD 7 + 1 Kostelec na Hané.
2.290.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Koupím pozemek v Prostějově nebo
Olomouci na stavbu RD. Tel. 731 507
603, 582 334 334.
Prodám servisní halu 8 x 20 m, novostavba, 4 x vrata, kancelář, 2 x WC,
sprcha, rozvody, IS. 2.050.000 Kč,
724 337 984.
Prodej panel. bytu OV 2 + 1 na sídl.
Hloučela. Cena 950.000,- Tel.: 604
821 332.
Nabízíme pronájem nebytových
prostor na Svatoplukově ul. v
Prostějově, přízemí - prodejna 51
m2, zázemí 29 m2, volné od 1. 12.
2009. Kontakt: 605 544 486 nebo
732 210 822.
Pronajmu byt 1 + 1 v České ul. v PV.
Pro náročnějšího klienta. Tel.: 777 64
06 18.
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.

Vyměním nadstandard. nájemní byt I.
kategorie 1 + 1 v PV, za nájemní byt
menší a nižší kat. Spěchá!!! Tel.: 723
819 108.

Prodám RD v Bílovicích na Hané na
ploše 1.500 m2, vzrostlá zahrada, bazén, 9 + 1. Tel.: 777 64 06 18.

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 2 + 1, 4.500 Kč + ink.
Dlouhodobě, solidnímu zájemci. Tel.:
776 86 37 66.

Pronajmu byt 3 + 1 dlouhodobě, v
klidné části PV. Informace tel.: 736
236 595.

Prodám 2 + 1, Šárka, nová koupelna +
kuchyň, vč. spotřebičů. Zaskl. lodžie,
dům po revital. 1,2 mil. Kč. Rychlé
jednání = sleva. Tel.: 776 34 99 23.

Prodám pozemek v Držovicích na
Smržické ul., o výměře 537 m2. 690
Kč/m2. Při rychlém jednání možná
sleva. Tel.: 774 834 789.
Prodám PŮDNÍ PROSTORY k vybudování bytů v PV.607832770.

Prodám krásný přízemní byt 2 + 1,
OV, 58 m2, po rekonstrukci, blízko
centra. RK nevolat! Cena 1.150.000
Kč. Tel.: 721 853 403.
Pron. 3 + 1, 6.000 Kč, 723 565 897.

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.
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.
Prodám nadstandardně zařízený a vybavený byt 3 + 1 v PV. Cena dohodou.
Tel.: 724 337 984.

Koupíme menší RD na chalupu do 20ti km od Prostějova. Blízko lesy. Tel.:
731 188 624.
Koupím RD do 15-ti km od
Prostějova. Na stavu nezáleží. Cena
max. 1.900.000 Kč. Tel.: 731 188 624.
Pronájem 1 + 1, Dobrovského 10, PV.
Cena 5.300 Kč vč. ink. Tel.: 774 333
975.
Pronajmu 1 + kk v PV – Vrahovicích,
po renov., velmi dobrý stav, lodžie, ihned k dispozici. Příznivá cena. Tel.:
602 759 963.
Koupím garáž v Prostějově. mob. 776
561 214.
Prodám byt 1 + 1 po rekonstrukci, ul.
Dolní. Tel.: 777 765 130. RK nevolat!

Prodám byt 3 + 1 v PV cca 72 m2.
Cena 1.150.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu garáž za Dolní ul. (naproti
Železáren). Tel.: 737 61 74 84.
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
Vyměním 3 + 1 Holandská ul., za 2 +
1 s dopl. ve stejné lokalitě. Tel.: 774
860 434 po 18.00 hod.
Prodám byt 1 + 1 cihl., 29 m2, OV,
blíz. stř. m., nízké nákl. Tel.: 732 466
293. Cena 745.000 Kč.
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.
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.
Pronájmy bytů 1 + 1 a 3 + kk u centra
PV. Tel.: 722 912 715.
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.
Dlouhodobý pronájem 3 + 1 ul. St.
Manharda, cena 7.500 Kč + ink. Tel.:
777 108 362.
Pronájem 2 + 1 ul. Belgická, pěkný, po
rekonstrukci, 4.NP, 7.500 Kč vč. ink.
Tel.: 604 878 060.
Prodám cihl. DB 2 + kk 68m2 v novostavbě, blízko centra. Vlastní plyn. kotel, eurookna, žaluzie, kuch. linka, koberce, sklep 12 m2. Cena: 1.289.000
Kč. Tel.: 602 224 217. RK nevolat.
Prodám pěkný DB 1 + 1, E.Beneše,
1.P./3., nová kuchyňská linka, sporák,
vestavěné skříně, lodžie + zateplení
domu. Tel.: 775 905 191.
Nabízím pronájem bytu v RD: 2 + 1,
104 m2, 7.000 Kč + ink., 1 + 1, 90 m2,
6.000 Kč + ink. Volný od 1.11.2009.
Centrum PV. Tel.: 608 86 16 56.
Pronajmu zařízený byt 2 + kk, po rekonstrukci, nedaleko hl. nádraží v PV.
Tel.: 608 328 617.
Pronajmeme garáže v Držovicích.
Nájem 1.050 Kč/měs. Tel.: 608 811
174.
Pronajmu byt 1 + 1, tel.: 602 745 131.
Nabízím pronájem garáže ve
Šmeralově ul. v PV (u kotelny). Tel.:
606 543 695.
Prodej RD 4 + 1 PV – Domamyslice,
nabízí RK Dobro, cena 1.450.000
Kč. Tel.: 777 88 11 88.

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!
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.

finance

!!!POZOR!!! Vaše šance do nové
kanceláře. Přijmu 2 lidi, zajímavá a
nenáročná práce. Výplata denně!!!
Volejte: 605 183 668.

Rychlá půjčka pro všechny bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
733 321 344.

Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých
pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810
644.

RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.
VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.

Vydělávejte 200 EUR denně. Podm.
PC + internet. Telefonujte: 603 845
583.

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.

Sklad Prostějov přijme prodejce knih
pro oblast PR, VY, KM. Vl. os. auto
podmínkou, peníze každý týden. Tel.:
777 280 967 pí. Krajíčková.

Hledám OZ i brigádně. Tel.: 777 938
973.
Hledáme 5 lidí na HPČ, VPČ, prof.
růst, 10 – 60 tis. měs. Tel.: 732 746
873.

Nechce se Vám žít, nikdo Vám nepůjčí? Nevěšte se! Jen zavolejte a přijedeme a půjčíme do 300.000 Kč. I lidem v registru, důchodcům i ženám
na MD. Info: 604 800 212.

www.domajob.cz Trend 21. st.

Akce! Úvěrové karty do 250.000 Kč
i pro nezaměstnané. T.: 775 916 011.

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.

koupím

prodám

Prodám 1 + 1 v klidné části PV, cihla, 630.000 Kč. Tel.: 775 972 354.

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

Prodej bytu 3 + 1, Kralice na Hané,
plastová okna, vlastní topení, vlastní
garáž u domu, nová kuchyňská linka,
vestavné skříně. Tel.: 725 593 666.

Prodám zcela novou chladničku
Whirlpool, objem 120 L, pův. cena
6.200 Kč. Sleva dohodou. Zn.:
Nevhodný dárek. Tel.: 608 463 581.

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

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.

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

Přivýdělek - 604 530 129.

Soukr. inv., exek., dražby. 739 905
611.

Koupím naftu. Tel.: 739 058 135.

seznámení

Hledáme nové kolegy do Wellness
centra v Prostějově. Nadstandardní
výdělky, pružná pracovní doba.
Kompletně zaškolíme. Volejte ihned.
Spěchá. Tel.: 724 30 60 29.

CESTAP s.r.o., přijme na HPP zedníky, podmínkou vyučen v oboru, 5 let
praxe, ŘP, Tel.: 777 94 20 21.

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

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

Centrum zdraví uplatní na pozici
konsultant ve výživě, konsultant v
kosmetice a supervizor. Podmínka:
mít rád lidi a obor. Tel. 723 306 068.

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...

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.

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

Přijmu pracovníka do ved. funkce
(mistr) pekařské výroby. Bližší info.
tel.:582 342865 Po-pá 6-15hod.

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.

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.

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

Přivýdělek s českou a.s. 12 – 24 tis.
Kč./měs. Ne manuálně. Tel.: 775
972 354.

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 571 620 763, 10-14 h.
www.studio365.eu

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

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

práci
nabízí

Letos půjčky nově! Rychlá hotovost
s nízkým úrokem. Průchodnější hypotéky. Nejsme linka 900. Tel.: 737
404 086.

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 + el., internet v ceně. Info.
tel.: 776 161 821.
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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.
Prodám plynový kombinovaný,
chromový sporák. 1.500 Kč a plynový bojler 80L – 1.000 Kč. Oba výborný stav. Tel.: 603 387 397.
Králičí farma Vícov prodává CHLAZENÉ KRÁLÍKY 1 kg/99 Kč.
Objednávky na telefonních číslech.
777 936 723, 775 266 484.
Prodám 24 m2 dub. parket, položím,
vhodné na chatu nebo chalupu. Tel.:
773 504 693.

Přijmu pracovníka do pneuservisu v
PV. Nástup možný ihned. Tel.: 608
824 136.

Přijmeme telefonisty-ky, zprostředkovatele, referenty, asistenty a obchodní zástupce. Nabízíme zaškolení, výdělek 22-50 000 Kč/měs. firemní auto, telefon. Tel. 605 254 556.
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.
Přijmu kadeřnici na ŽL. Tel.: 606 489
826.
www.domajob.cz
Přijmeme brigádníka na práci ve strojírenství. Požadujeme výuční list a fyzickou zdatnost. Tel.: 602 792 729.
Stavební firma hledá externího pracovníka pro zpracovávání cenových
kalkulací. Tel. 602 733 244.
Přijmeme 12 lidí pro jednoduchou
práci z domu, více možností. Info:
604 800 212.
Firma P+L přijme lidi na zvedání a
zapisování telefonů. Plat 12.500 Kč.
Nástup možný ihned. Tel.: 605 892
219.
Nabízíme brigádu aktivním lidem na
promo stánku v obchodních domech.
Práce na 5 hodin denně. Pro bližší informace volejte: 773 901 995.
PV firma přijme elektromechanika,
podm. vyhl. 50, nástup možný ihned.
Tel: 736 681 628, generalplastics@volny.cz.

19. října 2009
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Fotbalové soutěže prostějovského okresu a Olomouckého kraje: V Protivanově se kvůli sněhu nehrálo, Kralice vydřely výhru doma nad Štíty

Haná se posunula pod vrchol
Býškovice dostaly lekci z produktivity
TJ HANÁ PROSTĚJOV - SOKOL BÝŠKOVICE 3:1 (2:0)
Branky: 27. Cibulec, 44. Světlík,
65. Mašík - 62. Dostál
Rozhodčí: Diváků: 60 ŽK: Ociepka, Mašík - Vašina J.
(Haná Prostějov) Pastyřík - Šindler, Ociepka), Jančiar, Chum Zbožínek, Mašík, Zachar, Trnavský - Světlík (70. Bartoš), Cibulec
(86. Novák). Trenér : Daniel
Kolář
Po prohraném derby v Kostelci na
Hané přijel k utkání 11. kola 1. B
třídy na hřiště za Olomouckou ulicí
protivník velmi zdatný. Celek
Býškovic zaujímal před zápasem
druhou pozici v tabulce, hned za
vedoucími Horními Moštěnicemi,
které zde hráči Hané dokázali před
měsícem porazit 2:0. Co se od té
doby nejvíce změnilo, bylo počasí,
protože oba týmy přivítala při nástupu zatažená obloha a trvalý dopolední déšt zanechal na trávníku

své stopy. I přes nevlídné počasí si
na zápas našlo cestu několik desítek diváků, kterým se nejvíce
mohlo líbit proměnování šancí
Hané, zápas jinak příliš fotbalové
krásy, i vinou podmáčeného terénu,
nepřinesl.
Zápas začal opatrně z obou stran,
po počátečním oklepávání se dostala Haná k několika zakončením,
ale bud střelám scházela přesnost
nebo je stačili hostující obránci zablokovat. V 10. minutě zakončily
poprvé i hosté, Čagan po centru ze
strany se objevil za hranicí šestnáctky na chvíli neobsazený, ale
jeho střela mířila nad Pastyříkovu
branku. V 11. minutě srazil hostující centr domácí Cibulec hlavou a
míč se kutálel nebezpečně kolem
levé tyče jeho vlastní branky. Za
dvě minuty už prověřil stejný hráč
správného brankáře, který jeho
střelu z hranice vápna nadvakrát
zlikvidoval.

Ve 20. minutě měla Haná příležitost k zahrávání volného přímého
kopu, ale Zbožínkovi střela ideálně
nesedla. Před uplynutím
úvodní půlhodiny se však
už skore měnilo. Světlík od
rohového praporku posunul
směrem k vápnu na Mašíka, ten prostrčil do pokutového
území na Cibulce a ten přízemní
střelou otevřel skore utkání - 1:0.
Na druhé straně zahrávali přímý

kop i hosté, ale střela skončila jen
ve zdi. V 35. minutě přiklepl Zbožínek před vápnem Světlíkovi, ale
jeho střela skončila vedle levé tyče.
Býškovice se několikrát ocitly ve
slibných situacích kolem domácí

NAVŠTÍVILI JSME
šestnáctky, ale chyběla jim finální
přihrávka. Dvě minuty před poločasem postupoval v přečíslení na
hostující branku Jančiar, ale šance

Hlasy po utkání:
Daniel Kolář (Haná Prostějov): Věděli jsme o síle našeho dnešního
soupeře. Myslím si, že dnešní utkání, co se týká fotbalové kvality, splnilo očekávání, jednalo se o souboj týmů z popředí tabulky. O naší výhře
rozhodla produktivita proměnování nabídnutých šancí, zápas jsme
zvládli dobře i po taktické stránce.
(Trenér Býškovic): Zápas byl vyrovnaný, dalo by se říct, že jsme měli
v některých fázích utkání převahu, ale domácí nám dnes dali lekci z produktivity. Málo jsme se pokoušeli o střelbu a pouze za držení míče se
body nerozdávají.
-pez-

ztroskotala na nepřesné přihrávce.
Když už diváci přemýšleli o tom,
jak nejpříjemněji strávit poločasovou pauzu a pokukovali po místním
bufetu, míč se objevil uvnitř hostujícího vápna na noze Světlíka a ten
ho poslal střelou k levé tyčce
podruhé do býškovické sítě. A
že to byl gol do šatny, se mohli
hostující hráči přesvědčit hned
záhy, protože po rozehrání
míče ve středovém kruhu rozhodčí
první poločas ukončil.
Druhý poločas začal velmi podobně jako ten první, hra se odehrávala ponejvíce ve středu hřiště
mezi oběma šestnáctkami. Po pěti
minutách zahrával přímý kop z nebezpečné vzdálenosti domácí Zbožínek, ale jeho pokus skončil nad
břevnem. Po deseti minutách
druhého poločasu si stejnou standardní situaci vyzkoušeli i hosté a
se stejným výsledkem.
O dvě minuty později býškovický
Horáček mířil z první k pravé tyči,
střelu však Pastyřík zlikvidoval. Po
hodině hry se ale už hosté prosadili.
Po zaváhání domácích obránců se
k míči uvnitř pokutového území

Klenovice s omičkou z Opatovic, Jesenec,
Plumlov i Čechovice naplno bodovaly venku

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH VAH:
do 57 kg: Mateusz MAZIK Mário BALÁŽ 4:0 na body, 2:0
do 60 kg: Patrik CICHOCKI Miroslav ŠERBAN odstoup. po
1. kole, 4:0
Střelec třetí branky Hané neskrýval svou radost ani před našim fotografem.
foto: Z. Pěnička

do 64 kg: Lesek TOKARZ - Marek BOSÝ 1:3 na body, 4:2

V Porubě rozlučka se sezonou

do 69 kg: Vojciech FLIEGER Vít KRÁL 2:2 na body, 5:3

Dne 3.10. 2009 se v OstravěPorubě jel 6. ročník mezinárodního Memoriálu Veselého (kritérium). Závod se odehrával na atraktivním 2,5 km
dlouhém městském okruhu na
hlavní třídě v Porubě. Je to již
tradiční závěr cyklistické silniční sezony, kde se závod kategorie ELITE končí ve večerních hodinách za umělého
osvětlení před pěknou diváckou kulisou. Závodníci SKC
Prostějov se zúčastnili všech
věkových kategorií.
V závodě starších žáků a kadetek
obsadila pěkné 5. místo Kateřina
Uhrová z SKC Prostějov v celkovém pořadí a v samostatném
hodnocení kadetek zvítězila.
V kategorii kadetů udávali tempo
závodu reprezentanti polského
klubu LK UKS Pszczyna, s nimi
drželi krok i naši závodníci Tomáš
Malec a Robin Wagner. Zatímco
Robin Wagner byl úspěšný v bo-

CYKLISTIKA
dovacích spurtech v první polovině závodu, Tomáš Malec ač kadet prvním rokem se jako jediný
český závodník pouštěl odvážně
do úniku s polskými závodníky. V
konečném výsledku obsadil Tomáš Malec 5. místo a Robin Wagner 6. místo. Stupni vítězů dominovali polští závodníci, kteří se
umístili na prvních dvou pozicích,

třetí se umístil Jakub Vývoda z
Hranic (člen SCM Prostějov).
Úspěšný start v mužské kategorii
ELITE zaznamenal náš reprezentant Tomáš Salaj, který v konkurenci kompletní české špičky doplněné o polské reprezentanti obsadil dobré 11. místo. Na start v
kategorii ELITE se postavilo více
jak šedesát závodníků mezi nimiž
nechyběla kompletní česká špička
doplněná o polské reprezentanty,
SKC Prostějov reprezentoval náš
závodník Tomáš Salaj. Závod se
jel na sto kol a od samého počátku
se jelo ve vysokém tempu se kterým se nedokázalo vypořádat více
jak polovina závodníků, mezi nimiž nechyběli i závodníci renomovaných oddílů. Tomáš se po
celý závod držel těsně za čelem
závodu a v konečném pořadí obsadil velmi dobré 11. místo a
chybělo jen málo a mohl se umístit v elitní desítce. V závodě zvítězil Zdeněk Mlynář (MAX CURSOR), který stejně jako před týdnem na staroměstském okruhu
zhatil plány pražské Dukly na vítězství. Za Mlynářem se na stupních vítězů umístili Alois Kaňkovský a Jiří Hochmann (oba ASC
Dukla Praha).
V kategorii MASTERS, kde
závodili všechny věkové kategorie společně a výsledné pořadí tím
bylo značně neobjektivizováno
obsadil náš závodník Petr Ejem
hezké 5.místo, kdy se před něm
dostali především o kategorii mladší závodníci.
-pez-

do 75 kg: Lukasz PLUTA Vardan BESALJAN 2:2 na body, 6:4
do 81 kg: Marcin LESIAK - Petr NOVOTNÝ 0:4 na body, 6:6
do 91 kg: Michal SWIATKOWSKI - Marek CHMELA
3:1 na body, 8:6
Rozhodčí: Alijew, Trojan, Orosz,
Kiss Diváků: 1500
Váhová kategorie do 57 kg: Mateusz MAZIK - Mário BALÁŽ
4:0 na body
Mário předvedl nebojácný výkon,
po celý zápas nebyl nijak zásadně
horší. Polský boxer si hlídal zápas
po technické stránce, v některých

momentech se ukázala lepší fyzická připravenost, kterou našeho borce udolal.
Váhová kategorie do 60 kg: Patrik CICHOCKI - Miroslav
ŠERBAN odstoup. po 1. kole
Mirek nastoupil s mírným handikepem, bolestí v zápěstí, což se po
prvním kole nakonec ukázalo natolik problémové, že v utkání dále nepokračoval.
Váhová kategorie do 64 kg: Lesek TOKARZ - Marek BOSÝ
1:3 na body
Marek nastoupil proti svému soupeři v prvních dvou kolech velmi
aktivně. Ve třetím kole zvolnil a přenechal mírně iniciativu na straně
polského borce. První dvě kola mu
ale vyšla daleko lépe než jeho protivníkovi a to se projevilo i na konečném verdiktu a nakonec ringový
rozhodčí zvedl jeho levou ruku na
znamení vítězství v tomto utkání.
Váhová kategorie do 69 kg: Vojciech FLIEGER - Vít KRÁL
2:2na body
Prostějovský borec nastoupil velice dobře připraven, byla vidět jeho
velice dobrá fyzická připravenost,
kterou se od svého soupeře lišil.
Sporný zápas, nakonec skončil nerozhodně, ale pravděpodobně rozhodnutí některých arbitrů připravilo Krále o vítězství.

Váhová kategorie do 75 kg: Lukasz PLUTA -Vardan BESALJAN 2:2 na body
Tento zápas doslova a do písmene
kopíroval předchozí duel. Náš boxer by v konečném součtu pravděpodobně dosáhl na vítězství, rozhodčím ale zápas připadal vyrovnaný a tak se body mezi oba boxery dělily
.Váhová kategorie do 81 kg:
Marcin LESIAK - Petr NOVOTNÝ 0:4 na body
Petr ještě stále bojoval o vyrovnání stavu, které by před posledním duelem umožnilo našemu
týmu bojovat o celkové vítězství.
V tomto utkání nebylo o vítězi
pochyb, zkušený hostující kapitán si dobře hlídal zápas takticky
a svého soupeře nakonec přeboxoval, tentokrát i z pohledu rozhodčích.
Váhová kategorie do 91 kg: Michal SWIATKOWSKI - Marek
CHMELA 3:1 na body
V posledním utkání se Marek
Chmela střetl v ringu se zkušeným polským rohovníkem, který
měl v utkání mírně navrch. Nakonec po výhře 3:1 na body zvítězil v utkání polský celek, což ale
nepřipravilo prostějovské borce a
vítězství v jejich skupině interligy a mohou se těšit na semifinálový souboj.

Okamžik před třetí brankou domácích v utkání o druhé místo v tabulce s celkem
Býškovic. Tento stav nakonec vydržel do konce a Haná slavila výhru 3:1.
foto: Z. Pěnička
dostal hostující Dostál a tentokrát
mu střela bez přípravy sedla ideálně a skončila v síti u pravé tyče 2:1.
Naděje hostů na obrat v utkání ale
netrvala ani tři minuty, Světlík ze
strany prudce nacentroval, Zbožínek míč přenechal Mašíkovi, ten
si míč zkušeně zasekl a rázem před
ním stál pouze osamělý golman
hostů. Ani v tomto okamžiku se
domácí hráč neukvapil a střelou
nad pravou rukou hostujícího brankáře vrátil domácím dvoubrankový
náskok. Po oslavě branky ztratil asi
v následující minutě plnou koncentraci, protože vyfasoval za faul
ve středu hřiště žlutou kartu.

Hostům zbývalo posledních dvacet
minut a tak se za nepříznivého
stavu stále ve větším počtu vysunovali k domácí šestnáctce. Toho
se naopak hráči Hané snažili využít
k rychlým brejkům.
Při jedné takové situaci se ve spurtu
Trnavského s hostujícím brankářem míč odrazil po odkopu od
útočníka směrem k brance, ale ke
štěstí hostů ho v cestě do branky zastavila levá tyč, od které se vrátil do
rukou dobíhajícího brankáře. Ke
konci už domácí prostřídali a s klidem si udrželi vedení do závěrečného hvizdu, což jim zajistilo
výměnu míst v tabulce se svým
soupeřem.
-pez-

NEJ... dne
PETR NOVOTNÝ
Petr předvedl vynikající výkon, kdy svému soupeři za celé utkání takřka
nic nedovolil, zvládl utkání výborně po taktické stránce a svého soupeře „přeboxoval“.

Rozhodlo
Rozhodování rozhodčích. Především v zápasech Víta krále a Vardana
Besaljana nakonec utkání vyzněla do prázdna jako nerozhodná, z mého
pohledu a nejen z mého jsme měli tyto dvě utkání vyhrát, protože naši
boxeři byli lepší. Tyto body za remízy tak daly nakonec rozhodující podobu výsledku ve prospěch domácích.

Překvapil
VARDAN BESALJAN a PETR NOVOTNÝ
Excelentní výkony v ringu od Vardana Besaljana i Petra Novotného. Ve
Vardanově případě sehrály rozhodující vlivy na výsledek utkání rozhodnutí rozhodčích, myslím si, že měl náš boxer vyhrát.

Zklamal
Nikdo z našich. Potěšil výkon všech kluků, kteří ke svým utkáním přistoupili s maximální koncentrovaností. Byli si vědomi důležitosti zápasu o semifinále. Ukázala se síla celého kolektivu, který táhne za jeden
provaz.

jak viděl duel trenér
Radek KŘÍŽEK (BC DTJ Prostějov): „Cíl, který jsme před utkáním
měli, získat čtyři body se nám vydařil, nakonec jsme v utkání sahali i po
výhře. Velmi mne potěšil přístup mezinárodní boxerské federace k rozhodování rozhodčích, které je sledované a hrozí jim i sankce. Bezprostředně po utkání v Ribniku byli polský a maďarský rozhodčí vyloučeni
pro tuto sezonu z rozhodování zápasů v interlize. Kéž by byl takový přístup i v domácí soutěži.
-pez-

Béčko bylo blízko bodům z Moravské Třebové
V sobotu 17.10.2009 cestoval Btým prostějovských korfbalistů
na horkou půdu bývalého extraligového týmu Moravské Třebové.
Pro soupeře mluvily nejen zkušenosti, ale i netypické rozměry jejich haly, na které nejsou hostující
týmy vůbec zvyklé. Přesto záložní
tým Prostějova nezklamal - tři ze
čtyř poločasů se svým soupeřem
odehrál naprosto vyrovnanou
partii a nakonec téměř sahal ve
druhém utkání i po letošních prvních bodech.
1. zápas : Moravská Třebová
Prostějov „B“ 17:9 (13:4)
Sestava a koše: Malanová (30.
Kadlecová), Rozkošná 1, Sequen-

sová, Zelinková 2, Mynařík (30.
Bednář 2), Mucha (30. Jareš), Tichý 4, Uherka Z.
Trošku tvrdé reality a slov na úvod.
Do tohoto zápasu vstoupili hosté jako klasické Béčko. Byli nekoncentrovaní, nesebevědomí, bez zápalu a
bojovnosti, naprosto odevzdaní v
obraně a s mizernou úspěšností
střelby v útoku. Soupeř naopak
přesně střílel nutno podotknout, že
mu to hodně usnadňovala „zbabělá“ obrana hostí. Výsledkem byl katastrofální poločas 13:4! A tady končí kritika a začíná pochvala, neb je
opravdu na místě. Ve druhém poločase se karta naprosto obrátila. Po
prvním povedeném útoku se zvedlo

sebevědomí prostějovských hráčů.
Zjistili, že se s domácím týmem dá
hrát vyrovnaně. Začali lépe pracovat na doskoku, zvýšili i bojovnost o
míč. Efektivita střelby se samozřejmě jak zázrakem nezvedla, ale
když začali hrát lépe v obraně, tak se
i soupeř ve své úspěšnosti střelby zastavil a hra se vyrovnala. Výsledkem bylo poločasové vítězství 5:4,
což sice na korigování celkového
skóre nestačilo, ale bylo to impulzem pro druhé utkání.
2. zápas : Moravská Třebová
Prostějov „B“ 10:9 (5:5)
Sestava a koše: Malanová (30. Sequensová), Kadlecová - 2, Rozkošná - 1, Zelinková - 2, Bednář - 2,

Mynařík, Mucha - 1, Uherka Z.
(30. Jareš 1)
„Ježišmarija, co to tam s něma hrajou?!“ Toto byla slova prostějovského soupeře na hřišti, která byla
možno zaslechnout až na hostující
střídačce, když po třech minutách
hry sledovali moravskotřebovští
útočnou hru hostů. Lépe pro vysvětlení, tak buď šlo o slova kritiky na
stranu spoluhráčů v obraně z Moravské Třebové a nebo o slova
chvály pro tým Prostějova a jejich
útok. Opravdu hosté začali tak, jak
skončili v prvním zápase a dostali se
do vedení 3:1, pak až 5:2! Do poločasu soupeř srovnal na 5:5 ale
všichni tušili, že teď by to šlo. Bohu-

žel hostům utekl úvod druhého poločasu, kdy se soupeř třikrát trefil z
dálky a odskočil na 5:8. Ale tyto tři
koše prostějovské hráče nepoložily
a ti předvedli šňůru tří košů a deset
minut před koncem bylo opět srovnáno. V dalším průběhu hry místo
toho, aby po srovnání udrželi soupeře dále na uzdě v obraně, tak se soustředili jen na útok a výsledkem byly celkem laciné dva koše ve prospěch Třebové. Pak už opravdu nezbývalo než jen útočit šance měli
(dvě neproměněné penalty mluví za
vše), ale víc než jednoho koše se už
nedočkali. Konečné skóre bylo 10:9
pro Třebovou.
Napsal trenér David Konečný

POZVÁNKA NA 3. KOLO ČESKÉ KORFBALOVÉ EXTRALIGY
V sobotu 24. a v neděli 25. 10. 2009 se uskuteční 3. kolo nejvyšší české korfbalové soutěže. Tímto si Vás dovolujeme pozvat na zápasy,
které se uskuteční v Českých Budějovicích, Prostějově a v Brně.

Rozpis zápasů
KCC Sokol České Budějovice - VKC Kolín
24. 10. 2009 v 16:00 a 17:30
Adresa: Sportovní hala Lokotka, Třebízského 1, České Budějovice

Prostějovský závodník Tomáš Salaj při závodech na městském okruhu v Ostravě-Porubě (v popředí).

SK RG Prostějov – KC Slavia Havířov
24. 10. 2009 v 14:30 a 16:30
Adresa: Hala SK RG Prostějov, Studentská ul., Prostějov

Sokol Mostkovice – SK Jesenec

1:2 (1:1)

1.A TŘÍDA, skupina B

Boxeři v semifinále interligy
(pokračování ze strany 13)

Mostkovice ani po výměně trenérů na body nedosáhly

Korfbal Brno – TJ Znojmo MS YMCA
14. 3. 2009 v 10:30 a 12:30
Adresa:
sportovní hala VUT Brno
v areálu Pod Palackého vrchem,
ul. Technická 14, Brno – Královo Pole

Všechna regionální mužstva 1. A třídy měla svá utkání na progranu v neděli. V nedělním dopoledni zajížděly v poslední době bodující Klenovice na hřiště třetího týmu tabulky, fotbalistů Opatovic. Těm se v minulém
kole dařilo stejně jako Klenovicím, které v derby na hřišti v Němčicích
na Hané vydolovaly ze souboje s Mostkovicemi tři body. Favoritem utkání byli domácí fotbalisté a to se nakonec splnilo a klenovičtí si odváželi
nebývalou nadílku osmi branek. V odpoledních utkáních zajížděli fotbalisté Plumlova k zápasu na půdu Slatinic a po domácím nášupu od
Náměšti si byli vědomi toho, že je nejvyšší čas přidat do tabulky nějaké
body navíc. Ve Slatinicích si přání splnili a odvezli si tak tři body za výhru 2:1. Stejný kousek se podařil i tápajícím Čechovicím, které jely na
půdu předposledních Kožušan a postavení v tabulce jim velelo myslet na
export nějakých bodů. Kožušany uspěly v minulém kole v Troubkách a
určitě na tento výsledek chtěly navázat i v domácím utkání.
Derby mužstev ze spodku tabulky bylo k vidění v Mostkovicích, kde zavítal na podzim tápající Jesenec. Ten po serii remíz v Mostkovicích uspěl
a odvezl si domů teprve druhou výhru v soutěži.
3. Opatovice
10 5
2
3
18:18
13. Klenovice
10 2
2
6
16:29
Poslední zápasy obou celků: Klenovice-Mostkovice 2:1,
Čechovice-Opatovice 1:3

17
8

OPATOVICE - KLENOVICE 8:0 (5:0)
Sestava Klenovic: Horák - Rozehnal, Vodák,Všianski, Cetkovský T., Fildán, Cetkovský R., Sázel, Fildán, Štěpánek (60. Křupka), - Labounek, Hejda Trenér: Zdeněk Cetkovský
ŽK: Labounek, Všianski, Horák
Utkání se pro Klenovice nevyvíjelo dobře už od samotného začátku. Po
brankách ve 4. a 7. minutě prohrávaly rychle 2:0 a po obdržení třetí branky po půlhodině hry se jejich strategie úplně rozsypala. Do poločasu se
náskok rozšířil o další dvě branky a v druhém poločase se utkání už jen
dohrávalo na skore. Domácí měli během utkání k dispozici dva pokutové kopy, ze kterých jeden proměnili.

lo a tento trend chtěli změnit v utkání s předposledním týmem tabulky.
Během celého utkání byly lepším celkem než jejich soupeř a ve druhém
poločase ke své převaze přidali i branky. Nutno dodat, že další tři až čtyři vyložené šance v branku neproměnili, ale za kolektivní výkon si výhru
na hřišti neškodných Kožušan zasloužili.
14. Mostkovice
10 1
3
6
7:15
11. Jesenec
10 1
7
2
16:18
Poslední zápasy obou celků: Klenovice-Mostkovice 2:1,
Jesenec-Slatinice 1:1
(o tomto utkání čtěte podrobně na jiném místě strany)

6
10

7. Slatinice
10 4
3
3
11:19
9. Plumlov
10 3
3
4
23:25
Poslední zápasy obou celků: Plumlov-Náměšť n/H 1:6,
Jesenec-Slatinice 1:1

15
12

SLATINICE - PLUMLOV 1:2 (0:0)
Branky Plumlova: 60. Ševcůj, 80. Frýbort st.
Sestava Sokol Oresvo Plumlov : Rec - Frýbort ml., Chmelař, Kiška Jiří, Bureš - Daněček, Křupka, Ševcůj, Parák - Kiška Petr, Vanák (15.
Klajner) Trenér : Pavel Musil.
Plumlovští zajížděli po nevydařeném domácím utkání proti celku z
Náměšti do Slatinic, které naopak dovezly pro ně ceněný bod z Jesence.
Zápas byl hodně o bojovnosti a tvrdosti domácích, na plumlovských
hráčích bylo, aby se s tímto stylem hry dokázali vypořádat a dostali míč
více na zem. Šlo o to v tomto utkání neprohrát, protože to by je posunulo do spodních pater tabulky. Po hodině hry se hostům podařilo jít do vedení, domácím však na vyrovnání stačilo osm minut. Deset minut před
koncem vstřeli druhou branku Frýbort st. a tento stav už si hosté udrželi
až do závěrečného hvizdu a vezou si tak domů tři body,

Mostkovicím se důležité derby proti Jesenci nevydařilo a přenechali mu všechny tři body za prohru 1:2. Foto: L. Kaprál
Branky: 5. Dadák 42. Konečný, 85. Ullmann. ŽK: Kroupa,
Zapletal Horák, Konečný.
Diváků: 80. Rozhodčí: Majer Svozil, Kopecký.

KOŽUŠANY - ČECHOVICE 0:2 (0:0)

Sestavy mužstev - Sokol Mostkovice: Lukáš
Hanák,
M.Vojtíšek, V. Vojtíšek, Křištan
(75. Cigr), Šlambor, Hatle, Milar, Zapletal Kroupa (89. Kazda), Dadák (60. Škobrtel).Trenér: Jaroslav Karafiát.
Jesenec: Hradil Takáč, Burian, P. Tichý st., Horák Blaha,
Konečný, Čížek, Ullmann P.
Tichý ml. (90. M. Laštůvka), J.
Tichý. Trenér: Jaroslav Ullmann.

Branky Čechovic: 50. Haluza, 75. Bílý (PK)
Sestava Čechovic: Švéda Gréza, Bilík M, Začal, Bilík T. (55. Chmelík)
Prášil, Šteigl, Vinklárek, Bílý Horák, Haluza (75. Dvořák) Trenér:
Jan Pešek
Čechovickým fotbalistům se v posledních zápasech výsledkově nedaři-

V 11. kole I. A třídy, skupiny B,
se včera odpoledne na hřišti v
Mostkovicích střetla v regionálním derby místní jedenáctka
s mužstvem Jesence. Domácím,

12. Kožušany
10 3
1
6
13:25
10. Čechovice
10 3
2
5
9:10
Poslední zápasy obou celků: Troubky-Kožušany 2:3,
Čechovice-Opatovice 1:3

10
11

kteří jsou tradičními bojovníky
o záchranu, před tímto utkáním
patřilo v tabulce za zisk šesti
bodů poslední místo. Ovšem
ani Jesenec, který v minulém
ročníku měl až do posledního
kola šanci postoupit do krajského přeboru, na tom nebyl o
mnoho lépe, měl pouze o čtyři
body více, což stačilo na místo
jedenácté. Při posledním
vzájemném měření sil letos na
jaře skončilo utkání nerozhodně. Ani jedno z mužstev není spokojeno se svými dosavadními výkony i výsledky a body
potřebují jako sůl. Po prohraném utkání s Klenovicemi
došlo u mužstva Mostkovic k
výměně trenérů. Byl odvolán
František Piňos a staronovým
trenérem alespoň do konce podzimní sezóny se stal Jaroslav
Karafiát. Bohužel pro domácí,
ani tahle změna k vítězství v ut-

kání nevedla, i přes to, že
by si za předvedený výkon minimálně zisk bodu zasloužili.
Úvod utkání patřil Mostkovicím, které hned první vážnější
příležitost přetavily ve vedoucí
gól. Míč po trestném kopu
Šlambora sice gólman vyrazil,
ale pouze do prostoru, kde se
nacházel Dadák, který jej z bezprostřední blízkosti uklidil do
sítě 1:0. I nadále tahali za delší
konec provazu domácí. Po rozehrání dalších dvou trestných
kopů v podání M. Vojtíška a
Křišťana však již tak úspěšní
nebyli. V 10. minutě, po
dlouhém běhu s míčem na kopačkách se dostal Hatle až do
velkého vápna soupeře, ale úspěšné zakončení akce mu gólman Hradil zhatil. Po čtvrt hodině utkání na sebe ve hře dopředu začali upozorňovat i hosté.
(Dokončení na str. 21)

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

10.kolo:Určice B-Konice"B"
1:1 (1:1), Buřt - Navrátil, Držovice-Otaslavice 2:0 (1:0), Šatný
2, Přemyslovice "A"-Němčice
7:0 (3:0), Janeček 2, Strouhal 2,
Kučera, Tyl, Vévoda, Dobromilice-Protivanov "B" 2:2 (1:1),
Matoušek, Šoc - Pospíšil, Trenz,
Brodek u PV-Olšany 1:1 (0:1),
Krejčí - Souček, Bedihošť-Zdětín 2:4 (1:1), Bross, Přecechtěl Hlavinka 3, Maťa, Čechovice
"B"-Hvozd 1:1 (0:0) - Vlastní,
Švec.
Kanonýři:
10 branek: Bureš Tomáš (Brodek u PV), 9 branek: Strouhal
David (Přemyslovice "A"), 8
branek: Mohelník Jan (Konice"B"), 7 branek: Pospíšil Tomáš (Protivanov "B"), Rolný Jaroslav (Určice B), 6 branek:
Bross Petr (Bedihošť), Tyl Lukáš (Přemyslovice "A"), Zapletal Michal (Brodek u PV), Šatný
David (Držovice), 5 branek:
Bílý Vojtěch (Hvozd), Kleisl
Pavel (Němčice), Matoušek Ondřej (Dobromilice), Vánský Jiří
(Hvozd), 4 branky: Hlavinka
Martin (Zdětín), Hošák Jaroslav
(Olšany), Janeček Pavel (Přemyslovice "A"), Kučera Tomáš
(Zdětín),
Švec Miroslav
(Hvozd), 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), Krejčí
Michal (Brodek u PV), Navrátil
Jaroslav (Zdětín), Navrátil Miloš (Konice"B"), Rozsypal Petr

(Otaslavice), Růžička Kamil
(Přemyslovice "A"), Sedláček
Roman (Olšany), Trenz Miloslav (Protivanov "B"), Vlachynský Daniel (Otaslavice), Vévoda
Václav (Přemyslovice "A"),

III. třída
10.kolo:Tištín-Kostelec B 2:0
(1:0), Havlíček, Oulehla, Pavlovice-Otinoves 3:3 (2:1), Kejnar,
Pospíšil, Zedníček - Škvára 2,
Konečný, Nezamyslice B-Smržice 1:2 (0:0), Mojtek - Martinák 2, ČK: Studený, Brodek u
Konice-Čechy pod Kosířem
1:2 (1:1), Blatner - Ides 2, Kralice B-Vícov 2:2 (2:2), Dvořák,
Soušek - Bartoš, Nevrla, Horní
Štěpánov-Přemyslovice "B"
2:2 (1:1), Liška, Řehoř - Horníček, Kröner, Vyšovice-Jesenec B 4:0 (3:0), Žoch 2, Škop,
Škop.

pluk (Kralice B), Holub Aleš
(Nezamyslice B), Horníček Miroslav (Přemyslovice "B"), Hrdina Lukáš (Čechy pod Kosířem), Ides Radomír (Čechy
pod Kosířem), Otruba Jaroslav
(Čechy pod Kosířem), Oulehla
Zdeněk (Tištín),
Pospíšil
Zbyněk (Pavlovice), Runtág Jan
(Čechy pod Kosířem), Slavík
Josef (Tištín), Strupek Jiří (Smržice), Škop Marcel (Vyšovice),
Škvára Pavel (Otinoves), Žilka
Michal (Horní Štěpánov), Žoch
Michal (Vyšovice), Čonka Jan
(Kostelec 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),

Kanonýři:
9 branek: Vojtek Ondřej (Čechy
pod Kosířem), 8 branek: Konečný Lukáš (Otinoves), Tichý Petr (Jesenec B), 7 branek: Houb
Pavel (Čechy pod Kosířem),
Soušek Richard (Kralice B), 6
branek: Martinák Miroslav
(Smržice), Piňos Zbyněk (Otinoves),
5 branek: Humpolíček Tomáš
(Vícov), Kotlár Robin (Smržice), Koukal Kristián (Vyšovice), Liška Pavel (Horní Štěpánov), Menšík Tomáš (Kostelec B), Moravec Zdeněk (Nezamyslice B), 4 branky: Kvapil Jiří (Jesenec B), Malý Stanislav
(Brodek u Konice), Matoušek
Arnošt (Nezamyslice B), Nevrla Tomáš (Vícov), Prokop Jakub
IV. třída skupina B.
(Kralice B), Zdobina Radek
(Vícov), 3 branky: Baďura Lu- Kanonýři:
káš (Vyšovice), Bukovec Svato- 6 branek: Hrdlička Viktor (Bro-

dek 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 Jakub (Tvorovice),

Okresní přebor dorostu
10.kolo: Držovice-Výšovice
5:1 (0:0), Krčmář 3, Kučera,
Motyčka - Řezníček, Brodek u
Konice-Bedihošť 3:2 (3:2), Růžička 2, Hauer - Dolanský, Khýr,
Protivanov-Němčice 4:3 (3:1),
Sedlák 2, Komínek, Nejedlý Bosák, Neckář, Slivka, Brodek
u PV-Olšany 6:4 (3:3), Makoš
3, Zifčák 2, Valný - Mazal 2, Navrátil, Poupera, Lipová B-Přemyslovice 5:0 (2:0), Liška 2,
Hartl, Koudelka, Petter, Mostkovice-Pivín 1:4 (0:1), Voráč Šišma 2, Filka, Zavadil.

Kanonýři:
24 branek: Vozihnoj Luboš (Pivín), 19 branek: Šišma David
(Pivín), 16 branek: Filka Stanislav (Pivín), 14 branek: Slivka
Pavel (Němčice), 13 branek:
Neckář Radek (Němčice), Rieger Roman (Otaslavice), Sedlák
Radek (Protivanov), 11 branek:
Bosák David (Němčice), Kučera Michal (Držovice), 9 branek:
Krčmář Petr (Držovice), 8 branek: Komínek Jan (Protivanov),
Nejedlý Daniel (Protivanov),
Růžička Jan (Brodek u Konice),
7 branek: Hauer Vincenc (Brodek u Konice), Václavík Jan (Pivín), 6 branek: Frehar Pavel
(Brodek u Konice), Kubíček
Adam (Olšany), Pytela Martin
(Výšovice),
Walter Viliam
(Mostkovice), Zeman Martin
(Mostkovice), 5 branek: Dopita
Petr (Němčice), Fečo Pavel
(Němčice), Liška Petr (Lipová
B), Mazal Michal (Olšany), Parůžek Jan (Otaslavice),
4 branky: Adámek Jan (Protivanov), Baláš Daniel (Pivín),
Chlup Vojtěch (Držovice), Gerneš David (Otaslavice), Stiller
Marek (Protivanov), Vogl Martin (Otaslavice), Zbořil Tomáš
(Mostkovice), 3 branky: Dostál
Josef (Pivín), Frélich Jiří (Brodek u PV), Hartl František (Lipová B), Jansa Petr (Mostkovice), Jura Michael (Pivín), Kořínek Michal (Držovice), Mach
Jakub (Brodek u Konice), Makoš Marek (Brodek u PV),
Mlčoch Jiří (Brodek u Konice),
Ošlejšek Stanislav (Lipová B),
Plachý Pavel (Otaslavice), Popelář Martin (Lipová B), Ratiborský Jiří (Mostkovice), Sedlák Dalibor (Protivanov), Vlček
Jan (Brodek u Konice), Zifčák
Tomáš (Brodek u PV), Šigut
Ondřej (Přemyslovice),

Okresní přebor žáků

Opluštil, Olšany-Držovice 1:5
(1:1), Pros - Křupka 2, Koutný,
10.kolo:FKM Konice B-Určice Paul, Śmída.
5:0 (1:0), Bílý 3, Gottwald, Müller, Vrahovice-Plumlov 0:8 Kanonýři:
(0:5) - Křesala 5, Kolařík 2, 19 branek: Milar Ondrej (ProtiSomr, Vyšovice-Pivín 2:4 (0:3), vanov), 17 branek: Liška Jiří
Fryšák, Štverák - Hyžďál 2, Bar- (Lipová), 7 branek: Jurník Lukáš (Přemyslovice), Nezval Rotoník, Donát.
bert (Smržice), Sekanina Tomáš
(Protivanov), Vaca Josef (SmržiKanonýři:
18 branek: Milar Ondrej (Proti- ce), 6 branek: Cita Radovan
vanov), 15 branek: Vozihnoj (Přemyslovice), Klement David
Alois (Protivanov), 12 branek: (Smržice), Nágl Lukáš (MostKratochvíl Jakub (Nezamyslice), kovice), 5 branek: Mirga To11 branek: Hyžďál Roman (Pi- máš (Mostkovice), Nevřela Ravín), 9 branek: Hangurbadžo dek (Smržice), Tesárek Michal
Adam (Nezamyslice), 8 branek: (Smržice), Veselý Radovan (LiMatoušek Arnošt (Nezamyslice), pová), 4 branky: Foret Pavel
Nejedlý Vít (Protivanov), Svobo- (Mostkovice), 3 branky: Beneš
da Lukáš (Protivanov), 7 branek: Miroslav (FKM Konice B),
Prášil Adam (Klenovice), Zettel Koutný Michael (Držovice),
Michael (Bedihošť), 6 branek: Kovačevič Semir (Držovice),
Bartoník Martin (Pivín), Khýr Ri- Mazal Jan (Olšany), Otáhal Tochard (Bedihošť), Přikryl Pavel máš (Přemyslovice), Pros Mi(Nezamyslice), 5 branek: Barto- chal (Olšany), Tabery Martin
Vlček Josef
ník Jan (Pivín), Křesala Martin (Mostkovice),
(Plumlov), Mudroch Tomáš (Pro- (FKM Konice B), Vybíhal
tivanov), Nejedlý Karel (Protiva- Adam (Protivanov), Śmída
nov), Tinka David (Bedihošť), 4 Matěj (Držovice), 2 branky:
branky: Donát Jakub (Pivín), Bureš Robert (Držovice), Grepl
Dostalík Dominik (Nezamyslice), Martin (Smržice), Hruda RoIdes Daniel (Bedihošť), Kolařík man (Protivanov), Karkoška
Michal (Plumlov), Zapletal Patrik Kryštof (Lipová), Kollmann
(Určice), Šmíd Pavel (Bedihošť), Adam (Smržice), Křupka David
3 branky: Bílý František (FKM (Držovice), Mudroch Tomáš
Konice B), Chlud Lukáš (Pivín), (Protivanov), Ondroušek Jakub
Kolařík Michal (FKM Konice B), (Protivanov), Opluštil Jan (SmKováč Martin (FKM Konice B), ržice), Rúžička Adam (ProtivaMachač Petr (FKM Konice B), nov), Tomeček Jan (PřemysloviMüller Patrik (FKM Konice B), ce), Volf Michal (Mostkovice),
Sekanina Tomáš (Protivanov), Vybíral Radim (Přemyslovice),
Svozil Vítězslav (Nezamyslice), Zavadil Jan (Mostkovice), ČuVysloužil Martin (FKM Konice rea Jaroslav (Přemyslovice),
B),

Okresní přebor mladších žáků
3.kolo: Přemyslovice-Smržice
0:3 (0:2) - Grepl, Klement,
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práci
nabízí
Přijmeme technika bowlingu, info
tel: 724 280 476.
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
Hledám práci na úklid nebo ruční
práci v PV. SMS 722 761 886.

zvířata
Prodám štěňata rotvajlera. Cena dohodou. Tel.: 608 200 777.
Daruji krásná bílá koťátka. Odběr ihned. Tel.: 602 557 327.

auto-moto
Levně, rychle, kvalitně. Opravy karoserií všech typů a značek vč. laku.
Opravy veteránů, ošetření dutin a
spodků. Tel.:607 605 373
Prodám stavitelům veteránů motor
ČZ 175 jednovýfukový, ze skútru Čezeta, k tomu různé díly na kapotáž.
Dále 4 ks motorů na moto kolo „Stadion“ v různém stavu rozpracovanosti a
další materiál. Tel.: 736 201 195.
Prodám přívěsný vozík za auto. Tel.:
777 870 729.

MOTOBAZAR
DOVOZ MOTOCYKLŮ
AŽ 50 MOTO NA SKLADĚ,
WWW.FREE-MOTO.CZ
TEL. 604460722
PRODEJ I NA SPLÁTKY.

služby

služby

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.

Uklidíme Váš dům, byt, firmu. V
ceně doprava a čistící prostředky.
Kontakt: paní Hana Černá tel.: 777
218 697.

Tesařství Klimeš nabízí: tesařské,
klempířské a pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 75 64 28.
Pečení domácích dortů, zákusků a
drobného cukroví. Příjem objednávek na tel.: 776 309 440

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.

vzpomínáme
Ruku Ti nemůžeme dát,
abychom Ti mohli blahopřát.
Jen kytici květů Ti na hrob
dáme a tiše vzpomínáme.

Zámečnické práce – vrata, mříže,
konstrukce, zábradlí, schody…atd.
Tel.: 723 737 883.

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

Doučím matematiku. Tel.:721 307
759.
PENÍZE IHNED
Tel.: 724 922 724
Hledáme nové obchodní zástupce

www.hubnete.biz se zarukou
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
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Renovace koupelnových van: akrylátovou vložkou, smaltovým nátěrem, novavana@seznam.cz. Tel.:
775 56 23 56.
Hledám prostory pro kadeřnictví
na vesnici + nabízím kadeřnictví do
domu. Tel.: 721 809 413.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ jakéhokoliv věku.
Nabízíme v odpoledních a večerních hodinách hlídání dětí.
Možnost zavezení a vyzvednutí dětí
ze zájmových kroužků.
Odborná péče- zdravotní sestra
+ pedagog.
TEL: 733 791 316.
DOUČOVÁNÍ DĚTÍ 1.- 4. třída ZŠ
Připravím Vaše dítě na následující
školní den.
Pedagog 22 let praxe.
TEL: 733 791 316.
Provádíme obklady, dlažby, výměny bytových jader a veškeré zednické práce. Tel.: 725 116 297, 604
456 097.
www.hubnete.cz/vip1

Dne 23. října 2009 je tomu
17 let, co nás opustila navždy
naše milovaná manželka,
maminka, babička, prababička
paní Růženka HAŠÁKOVÁ
z Prostějova.
Za milou vzpomínku děkují
manžel a syn a dcera
s rodinami.

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

STAROŽITNOSTI

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE

GOLEM

koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

SPOLEČENSKÝ

DŮM

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957
ZÁJEMCI

PROSTÌJOVSKÝ

O PLOŠNOU

VEÈERNÍK

INZERCI
VOLEJTE

KE KAŽDÉMU
KOLU DÁREK
MODELY
2010
JIŽ V PRODEJI

Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny
stol. práce vč. oprav).

KERAMIKA PLUS

Omluva patří rodině a všem , kteří se
nemohli zúčastnit pohřbu pana Vysloužila z Vrahovic z důvodu špatného zajištění autobusu. Tato chyba nebyla zapříčiněna rodinou.

Kuchyňské linky i renovace –
Truhlářství Štugel. Tel.: 777 690
311.

Dne 24. října 2009 uplyne
smutné 5. výročí úmrtí
pana Josefa HUBÁČKA
z Mostkovic.
Stále vzpomínáme a nikdy
nezapomeneme.

Karel Sochor

omluva

Chcete zhubnout a nezbavit se
svého oblíbeného jídla?
www.hubnete.cz/tony
tel. 724 817 623.

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 .

Dne 21. října 2009 by se dožil
60 roků pan Jiří ROSIČKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
maminka, sestra Eva s rodinou,
synové Jiří a Martin
a vnučka Natálka..

OLOMOUCKÁ 10

NA ČÍSLO

PROSTĚJOV

608 022 023

Uzávěrka řádkové

NEBO

inzerce je vždy

PIŠTE NA
EMAIL

v pátek

pvbila@seznam.cz

v 10.00 hod.

Malířské práce Ondra.
Tel.: 606 874 416.
Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.
Digitální příjem. 180 programů.
Tel.: 777 938 973.

Honda VFR800, r.v.03, 98t.

Podzimní práce, pletí záhonů, hrabání listí, sečení, řez peckovin –
broskvoně, meruňky a švestky. Tel.:
737 867 950.
Vodo- topo-plyn. Nabídky veškerých instalatérských prací. Tel.: 608
747 788.

Yamaha YZF R6, r.v.06, 110t.

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

Yamaha FZ6 Fazer, r.v.06, 95t

SaM – úklidové služby provádí
kompletní úklid vč. mytí oken a čištění koberců. Tel.: 582 331 332.

různé
Hudební skupina Casino hledá zpěvačku. Zn.: Spěchá.

blahopřání

POZOR Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
POSEZONNÍ
SLEVY
KOL
Dne 24. října 2009 oslaví manželé
Marta a Josef SLAVÍČKOVI
z Vojtěchova 50 let společného života.
K jejich významnému životnímu jubileu
jim hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody přejí
synové Josef a Ivo
s rodinami.

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

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Obec: Prostějov
Dne: 2.11.2009 od 7:30 do 12:00 hod.
- vypnutá oblast: ul. Švýcarská č. 1,
2,3, 4, 5. ul. J.V. Myslbeka č. 15, 17,
19, 21, ul. Lucemburská garáže.
Dne: 3.11.2009 od 7:30 do 12:00 hod.
- vypnutá oblast: ul. Norská č. 2, 4, 6,
ul. Finská č. 11, ul. Plumlovská č. p.
5039, 5127, 3614.
Dne: 4.11.2009 od 7:30 do 12:00 hod.
- vypnutá oblast: celá ul. Průchodní,
Sídl. svobody č. 1, 2, 3, 4, 5 a č. 6, ul.

B.Šmerala č. 27 výtopna, včetně všech
podnikatelských subjektů. v uvedené
oblasti.
Dne: 4.11.2009 od 12:00 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: celé ulice: Dr.
Uhra, V polích, J. Kaštila od ul. V polích po č. 17 a po ul. Dr. Uhra, Drozdovice 81a, 83a, mlýn Drozdovice 87,
sběrný dvůr, č. p. 5013, 5010, 5018 a
RD za sběrným dvorem
Dne: 6.11.2009 od 12:00 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: Interspar Plumlovská, FTP Group, KIK a Nom-Food,
R. Halada, Vyškov Property Development.
Obec: Prostějov-Čechovice
Dne: 4.11.2009 od 7:30 do 15:00 hod.
- vypnutá oblast: ul. Čechovická od

ZD levá strana po č. 130, celé ul. Ovesná, Ječná.
Obce: Brodek u Prostějova, Sněhotice, Ondratice
Dne: 5.11.2009 od 7:30 do 15:30 hod.
- vypnutá oblast: část obce Brodek u
Prostějova celé Salajky vč. novo u
koupaliště, lomu, ZD, Pískovna a prameniště, celé Ondratice, Sněhotice vč.
hájenky.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 6.11.2009 od 7:30 do 13:30 hod.
- vypnutá oblast: celé ul. Jiráskova,
Havlíčkovo pořadí, Nerudova, šatny
č. 870, část ul. M. Ulického od č. 91
po č. 311 a 422 mimo pekárnu a Domov seniorů.
E.ON Česká republika, s.r.o.

19. října 2009
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Mostkovice ani po výměně trenérů na body nedosáhly

ZÁPASOVÁ NABÍDKA
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
SKUPINA D

SO), Slavonín - Červenka
1. třída sk. „B“
(24.10. 14:30 SO), Bouzov Chválkovice, Hlubočky - Pa- 12. kolo - 25.10.2009 (sobota 12. kolo 25.10.2009 14:30 seka (24.10. 14:30 SO), Mo- neděle)
helnice "B" - Velký Týnec
Želatovice - Určice (25.10.
(neděle)
12:00 NE), Nemilany - BohuňoVikt. Otrokovice - Vyškov
II. třída OFS Prostějovska
vice (24.10. 12:00 SO), Tovačov
(24.10. 13:00 SO), Žďár n Sáz.
- Troubky (24.10. 14:00 SO),
- Třebíč, Slovácko B - Boskovice (25.10 10:15 umělá tráva) 12. kolo 25.10.2009 14:30 Vrahovice - Náměšť (25.10.
10:45 NE), Kostelec - Chválko, Rosice - Uherský Brod (neděle)
(24.10. 14:30 SO), Napajedla TJ Sokol Brodek u Prostějova vice (24.10. 12:15 SO), Hlubo- Protivanov (24.10. 14:30 - FK Němčice nad Hanou, FC čky - Radslavice (24.10. 12:15
SO), Rousínov - Blansko Dobromilice - Sokol Otaslavi- SO), Opatovice - Kozlovice
(24.10. 14:30 SO), Konice - ce, TJ Sokol Určice "B" - TJ (25.10. 13:30 NE)
Šardice, Pelhřimov - Velké Sokol Držovice, FC Hvozd TJ Sokol Zdětín, TJ Sokol ČeOkresní přebor dorost
Meziříčí
chovice "B" - Sokol Olšany,
Sokol Bedihošť - TJ Sokol 12. kolo - 25.10.2009 (sobota Krajský přebor
Protivanov "B", Sokol Přemy- neděle)
Olomouckého kraje
slovice - Sokol Konice "B"
TJ Sokol Mostkovice Sokol
Olšany (24.10.2009 10:00), TJ
12. kolo 25.10.2009 14:30
III. třída OFS Prostějovska
Jiskra Brodek u Konice - Sokol
(neděle)
Otaslavice (24.10.2009 10:45),
Želatovice - Ústí, Štíty Šternberk (24.10. 14:30 SO), 12.kolo - 25.10.2009 14:30 SK Lipová "B" - FK Němčice
nad Hanou (24.10.2009 11:00
1.HFK Olomouc "B" - Kra- (neděle)
lice (25.10. 10:15 NE Hodo- FC Výšovice - Sokol Vícov, H. Štěpánov), TJ Sokol Pivín Přemyslovice
lany), Litovel - 1.FC Přerov FC Kralice na Hané "B" - TJ Sokol
(24.10. 14:30 SO), FK Jeseník Smržice, SK Jesenec "B" - So- (24.10.2009 12:00), TJ Sokol
- Dolany (24.10. 14:30 SO), kol Přemyslovice "B", TJ Hor- Brodek u Prostějova - Sokol BeLeština - Hněvotín, Bělotín - ní Štěpánov - Sokol Čechy dihošť (25.10.2009 10:00), TJ
Kozlovice, Určice - Mohelni- pod Kosířem, TJ Jiskra Bro- Sokol Protivanov - FC Výšovice
dek u Konice - TJ Otinoves, TJ (25.10.2009 11:00)
ce
Haná Nezamyslice "B"- FC
Kostelec na Hané "B", TJ SoŽÁCI
I.A TŘÍDA „B"
kol Tištín - TJ Pavlovice u KoKrajská soutěž žáci starší
12. kolo 25.10.2009 14:30 jetína
12. kolo - 25.10.2009 (sobota (neděle)
DOROST
neděle)
Klenovice - Jesenec ((24.10.
Krajský přebor dorost starší
Černovír - 1.FC Přerov "B"
14:30 SO Němčice nad Ha(25.10. 12:45 NE), Nové Sady nou), Plumlov - Mostkovice
(24.10. 14:30 SO), Kojetín - 1. kolo - 25.10.2009 (sobota - Hranice "B" (24.10. 09:00 SO),
Mohelnice - Šternberk (25.10.
Slatinice (24.10. 14:30 SO), neděle)
Dub nad Mor. - Náměšť Nezamyslice - Mohelnice 09:00 NE), Vikt. Přerov - Uni(24.10. 14:30 SO), Troubky - (25.10. 13:00 NE), Lipník - čov "B" (24.10. 09:00 SO),
Lipník, Čechovice - Brodek u Čechovice (25.10. 10:00 NE), Šumperk "B" - Lipník (24.10.
Kralice - FK Jeseník (24.10. 13:00 SO), FK Jeseník - NemiPř., Opatovice - Kožušany
10:00 SO), Šternberk - Litovel lany (24.10. 10:00 SO), 1.SK
(25.10. 10:00 NE), FKM Ko- Prostějov "B" - 1.HFK OloKFSO I.B třída "A"
nice - 1.HFK Olomouc "B" mouc "B" (25.10. 09:00 NE
12. kolo 25.10.2009 14:30 (24.10. 10:00 SO), Černovír - Mostkovice)
Vikt.Přerov (24.10. 10:00 SO
(neděle)
Kostelec Býškovice, Neza- Blatec)
Krajská soutěž žáci mladší
myslice - Haná Prostějov
Krajský přebor dorost mladší
(24.10. 14:30 SO), Hustopeče
12. kolo - 25.10.2009 (sobota Všechovice, Vrahovice Újezdec (24.10. 14:30 SO), Vrcho- 1. kolo - 25.10.2009 (sobota - neděle)
Černovír - 1.FC Přerov "B"
slavice Tovačov, Lutín Rad- neděle)
slavice, Hor.Moštěnice - Pivín Nezamyslice - Mohelnice (25.10. 14:30 NE), Nové Sady (25.10. 15:15 NE), Lipník - Hranice "B" (24.10. 10:45 SO),
(24.10. 14:30 SO)
Čechovice (25.10. 12:15 NE), Mohelnice - Šternberk (25.10.
Kralice - FK Jeseník (24.10. 10:45 NE), Vikt.Přerov - Uničov
KFSO I.B třída "B"
12:15 SO), Šternberk - Litovel "B" (24.10. 10:45 SO), Šumperk
12. kolo 25.10.2009 14:30 (25.10. 12:15 NE), FKM Ko- "B" - Lipník (24.10. 14:45 SO),
nice - 1.HFK Olomouc "B" FK Jeseník - Nemilany (24.10.
(neděle)
Černovír - Drahlov, Lipová - (24.10. 12:15 SO), Černovír - 11:45 SO), 1.SK Prostějov "B" Bohuňovice, Moravský Be- Vikt.Přerov (24.10. 12:15 SO 1.HFK Olomouc "B" (25.10.
10:45 NE Mostkovice)
roun - Příkazy (24.10. 14:30 Blatec)

(Dokončení ze str. 19)
V krátkém sledu rozehrávali
hned tři rohové kopy, se kterými si s většími či menšími
problémy domácí obrana poradila. Pak se ještě po pravém
křídle dostal na dostřel branky
Blaha, ale z úhlu pálil pouze
do náruče gólmana Lukáše.
Prakticky hned z protiútoku
mohl vedení domácích pojistit
Křišťan. Naběhl si na kolmý
cent, ocitl se tváří tvář před
gólmanem, ten však jeho střelu perfektním zákrokem vyrazil na roh. Chvíli na to se mohla potvrdil stará fotbalová
pravda, nedáš dostaneš. Po
sóle Konečného zakončoval J.
Tichý a napálil míč do břevna.
Následovaly další dvě střely
hostujících hráčů P. Tichého
mladšího a Konečného,
ovšem v obou případech mířily do míst, kde stál připravený

brankář. Ve 41. minutě po
trestném kopu Ullmanna, domácí obrana míč tečovala, ten
orazítkoval břevno a skončil
za brankou. Z následně rozehraného rohového kopu našel
Ullmann na přední tyči nedostatečně pokrytého Konečného, který upravil stav utkání
gólem do šatny na 1:1.
Po změně stran měli míč na
kopačkách, stejně jako v úvodu utkání, častěji domácí. Nejaktivnější v zakončování akcí
byl Hatle. Nejprve z úhlu zamířil pouze do náruče gólmana Hradila. Pak stejný hráč z
trestného kopu obstřelil zeď,
ale míč hostující branku minul. A do třetice střílel opět
Hatle. Tentokrát obrana odvracela v hodině dvanácté na
roh. V 57. minutě převzal na
hranici velkého vápna míč
přiťuknutý patičkou Šlambor,

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.

gólman jeho střelu vyrazil nad
branku. Obdobně jako v prvním poločase hosté postupujícím časem hru vyrovnali a
tak se v této době hrálo od
velkého vápna k velkému
vápnu.
Již se zdálo, že utkání skončí
dělbou bodů a remízový král z
Jesence si připíše další remízu. Proti však byl Ullmann,
který se dostal před vyběhnuvšího brankáře Lukeše, obhodil si jej a zakončoval do
prázdné branky 1:2. Za toho-

to stavu se v závěrečných minutách sice ještě snažili domácí vybojovat alespoň bod,
bohužel neúspěšně, i když
mnoho nechybělo a mohlo se
jim to v posledních vteřinách
povést. Vyrovnání měl na
hlavě Miler, zamířil z malého
vápna k tyči. Zde však na poslední chvíli zaúřadoval gólman Hradil a bravurním zákrokem cestě míče do sítě zabránil. A tak se po závěrečném
hvizdu hlavního rozhodčího
radovali z vítězství hosté.

HLASY PO UTKÁNÍ:
Jaroslav Karafiát (Mostkovice): „ Těžko se mi hodnotí utkání
těsně po jeho skončení. Je to smůla. Dnes jsme si prohrát rozhodně
nezasloužili. Celou druhou půlku jsme byli lepší. Soupeř se za celý
druhý poločas dostal pouze jednou na naši polovinu a byl z toho
šťastný gól. Kluci nezklamali, bojovali, dostávali se do šancí. Bohužel, body jsme nezískali.“
Jaroslav Ullmann (Jesenec): „ Bylo vidět, že proti sobě nastoupila
mužstva, která nutně potřebují body. Na obou stranách byla znát velká nervozita. V prvním poločase jsme byli lepší, měli jsme šance,
které jsme neproměnili. Přesto se nám podařilo alespoň vyrovnat. Ve
druhé půli se hrálo od vápna k vápnu. V závěru utkání jsme vstřelili
gól, který pro nás po sérii nerozhodných výsledků znamená mnoho.
Chtěl bych kluky pochválit za bojovnost a snahu konečně vyhrát.“

JEDNIČKA VÍKENDU
SOKOL ORESVO PLUMLOV
Plumlovští fotbalisté se v posledních kolech potýkali s problémem, vzhledem k rozsáhlé marodce a disciplinárním trestům,
koho do mistrovských utkání nasadit. K dalšímu utkání zajížděli na hřiště nevyzpytatelných Slatinic a na paměti měli ještě
domácí krutou prohru od Náměšti. Ve Slatinicích předvedli kolektivní výkon a zaslouženě si odvezli výhru 2:1, která je opět
přiblížila středu tabulky. BRAVO, PLUMLOV!

PROPADÁK VÍKENDU
SOKOL KOSTELEC NA HANÉ
Po posunu v tabulce směrem nahoru kostelecký stroj tvrdě narazil. Kostelečtí fotbalisté se po serii výher posunuli až na páté
místo v tabulce a svou stoupající výkonnost jeli potvrdit i na hřiště vedoucího celku tabulky, od kterého je dělilo sedm bodů.
Horním Moštěnicím se asi číslo sedm zalíbilo natolik, že kosteleckým před vlastním publikem nastříleli sedm fíků a ukázali
jim, kdo se cítí být lídrem podzimu.
KOSTELEC, TAK TAKHLE TEDY NE!

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
MS divize skupina D
11.kolo: Šardice-Rousínov 3:0, Blansko-Napajedla 4:0, Uherský Brod-1.
FC Slovácko 1:1, Třebíč-Vyškov 1:0,
Velké Meziříčí-Konice 3:1, Boskovice-Žďár n/S 3:4, Pelhřimov-Otrokovice 0:1, Protivanov - Rosice odloženo
1. Šardice
12 9 2
2. Žďár n/S
12 8 0
3. Třebíč
12 7 3
4. 1. FC Slovácko12 7 2
5. Velké Meziříčí 12 6 1
6. Pelhřimov
12 5 3
7. Otrokovice 12 5 3
8. Rosice
11 5 2
9. Konice
12 4 3
10. Blansko
12 4 3
11. Boskovice
12 3 4
12. Protivanov 11 4 0
13. Napajedla
12 3 2
14. Uherský Brod 12 2 4
15. Vyškov
12 3 1
16. Rousínov
12 2 3

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

30:6
25:13
19:11
25:11
16:23
21:15
16:12
19:18
16:16
18:19
17:24
13:22
12:25
10:19
11:21
11:24

29
24
24
23
19
18
18
17
15
15
13
12
11
10
10
9

KFP Olomouckého kraje
11.kolo: Přerov-HFK Olomouc B 0:3,
Kralice-Štíty 3:2, Šternberk-Želatovice 2:3, Ústí u Hranic-Mohelnice 1:2,
Bělotín-Určice 2:2, Kozlovice-Leština
2:1, Dolany-Litovel 2:1, Hněvotín Jeseník nehráno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mohelnice
13 9 2 2
Jeseník
12 8 3 1
Litovel
13 8 2 3
Přerov
13 8 1 4
Kozlovice
13 7 3 3
HFK Olomouc B1363 4

34:14
25:12
28:17
35:25
31:17
18:13

29
27
26
25
24
21

7. Kralice
8. Ústí u Hranic
9. Leština
10. Dolany
11. Hněvotín
12. Štíty
13. Určice
14. Želatovice
15. Šternberk
16. Bělotín

13 6 2 5
13 6 1 6
13 5 3 5
13 5 2 6
12 4 3 5
13 3 5 5
13 4 2 7
13 3 4 6
13 1 111
13 1 111

29:23
32:23
23:24
27:29
14:27
23:22
19:30
25:36
16:36
10:41

20
19
18
17
15
14
14
13
4
4

1. A třída skupina B
11.kolo: Brodek u Přerova-Troubky
4:3, Lipník n/B-Dub n/M 3:0, Opatovice-Klenovice 8:0, Kožušany-Čechovice 0:2, Náměšť n/H-Kojetín 2:3,
Slatinice-Plumlov 1:2, MostkoviceJesenec 1:2

vačov-Vrahovice 5:1, Všechovice-Nezamyslice 3:0
1. Hor. Moštěnice11 9 0
2. Haná PV
11 7 1
3. Býškovice
11 7 1
4. Lutín
11 6 1
5. Tovačov
11 6 1
6. Pivín
11 6 1
7. Hustopeče
11 6 1
8. Všechovice 11 6 0
9. Kostelec n/H 11 5 2
10. Vrahovice
11 4 0
11. Nezamyslice 11 3 2
12. Radslavice
11 3 0
13. Újezdec
11 2 1
14. Vrchoslavice 11 1 1

2
3
3
4
4
4
4
5
4
7
6
8
8
9

38:12
28:12
21:14
23:17
19:15
19:15
23:20
21:18
16:21
10:25
14:19
15:19
11:31
7:27

27
22
22
19
19
19
19
18
17
12
11
9
7
4

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

30:7
30:18
26:18
27:15
25:24
22:22
25:26
12:21
11:10
22:24
18:19
13:27
16:37
8:17

26
20
20
18
18
16
15
15
14
14
13
10
8
6

1. B třída skupina A
11.kolo: Haná PV-Býškovice 3:1,
Újezdec-Hustopeče 0:5, Hor. Moštěnice-Kostelec n/H 7:0, Pivín-Lutín
3:2, Radslavice-Vrchoslavice 5:1, To-

2. třída OFS Prostějov
11.kolo: FC Hvozd-Určice B 1:6 (Švec Rolný 2, Buřt, Nakládal, Kouřil,
Mlčoch), Sokol Zdětín-Čechovice B 2:1
(Langer, Lendák - Holinka), Sokol
Olšany-Sokol Bedihošť 4:0 (Sedláček,
Hošák J., Hošák L., Soldán), Němčice
n/H-FC Dobromilice 4:0 (Fialka, Hruda, Hamala, Franc), Otaslavice-Přemyslovice 0:4 (Slavíček, Tyl, Bezslezina, Janeček), Konice B-Držovice 1:1
(Navrátil - Zahradníček), Protivanov B
- Brodek u PV nehráno pro nezp. terén

telec n.H. B-Pavlovice 6:1, Jesenec B Tištín nehráno pro nezp. terén
1. Čechy p/K
11 8 0 3 31:25 24
2. Vícov
11 7 2 2 26:14 23
3. Kralice B
11 7 1 3 26:12 22
4. Výšovice
11 6 3 2 27:13 21
5. Otinoves
11 6 2 3 24:13 20
6. Smržice
11 5 5 1 20:11 20
7. Nezamyslice B11 5 1 5 23:22 16
8. Jesenec B
10 4 2 4 19:22 14
Kostelec
n.H.
B
11 4 0 7 21:29 12
9.
10. Tištín
10 2 4 4 11:14 10
11. Přemyslovice B 11 2 4 5 12:23 10
12. Brodek u K. 11 2 2 7 12:21 8
13. H. Štěpánov 11 2 1 8 16:32 7
14. Pavlovice
11 1 3 7 14:31 6
4. třída OFS, sk. A

1. B třída skupina B
1. Lipník n/B
11 8 2
2. Náměšť n/H 11 6 2
3. Opatovice
11 6 2
4. Kojetín
11 5 3
5. Brodek u Přerova11 5 3
6. Dub n/M
11 5 1
7. Plumlov
11 4 3
8. Slatinice
11 4 3
9. Čechovice
11 4 2
10. Troubky
11 4 2
11. Jesenec
11 2 7
12. Kožušany
11 3 1
13. Klenovice
11 2 2
14. Mostkovice 11 1 3

13. Příkazy
11 2 2 7 18:33 8
14. Chválkovice 11 1 3 7 7:41 6

11.kolo: Chválkovice-Slavonín 0:4,
Červenka-Moravský Beroun 1:1, Velký Týnec-Hlubočky 1:1, BohuňoviceDrahlov 7:1, Mohelnice-Černovír 0:0,
Paseka-Bouzov 1:2, Příkazy-Lipová
2:3
1. Bouzov
11101
2. Bohuňovice 11 9 0
3. Moravský Beroun11 7 1
4. Hlubočky
11 7 1
5. Černovír
11 6 1
6. Velký Týnec 11 3 5
7. Slavonín
11 4 1
8. Lipová
11 4 1
9. Mohelnice
11 4 1
10. Drahlov
11 3 2
11. Červenka
11 2 4
12. Paseka
11 2 3

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

32:10
38:11
22:11
20:15
25:10
16:17
22:17
19:19
24:25
20:30
13:25
12:24

31
27
22
22
19
14
13
13
13
11
10
9

1. Konice B
11 6 3
2. Přemyslovice 11 6 2
3. Brodek u PV 10 5 4
4. Držovice
11 4 6
5. Určice B
11 4 5
6. Čechovice B 11 5 2
7. Sokol Zdětín 11 4 4
8. Sokol Olšany 11 4 3
9. FC Hvozd
11 4 2
10. Sokol Bedihošť11 4 1
11. Otaslavice
11 3 2
12. Protivanov B 10 3 1
13. Němčice n/H 11 3 1
14. FC Dobromilice111 4

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

25:12
35:15
28:14
19:12
22:14
17:18
18:18
19:22
19:26
14:25
16:23
17:21
19:30
15:33

21
20
19
18
17
17
16
15
14
13
11
10
10
7

3. třída OFS Prostějov
11.kolo: Přemyslovice B-Výšovice 2:2,
Vícov-H. Štěpánov 5:2, Čechy p/KKralice B 2:5, Smržice-Brodek u K.
1:0, Otinoves-Nezamyslice B 2:0, Kos-

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

Kladky
Haná PV B
Rozstání
Krumsín
Ptení
Otaslavice B
Drahany
Zdětín B

752
750
734
732
732
720
711
701

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

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

19
18
13
13
11
9
7
7
7

4. třída OFS, sk. B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vrahovice B
Hrubčice
Tvorovice
Doloplazy
Brodek u PV B
Želeč
Němčice n/H B
Biskupice
Ivaň

861
860
841
841
832
830
821
821
821

1
2
3
3
3
5
5
5
5

DOROST Okresní přebor
11.kolo: Přemyslovice-Mostkovice
0:6, Olšany-Lipová B 2:1, NěmčiceBrodek u PV 11:1, Bedihošť-Protivanov 1:3, Otaslavice-Držovice 5:9,
Výšovice - Brodek u K. odloženo
1. Pivín
10100
2. Mostkovice 10 8 1
3. Němčice
10 8 0
4. Protivanov
10 6 1
5. Držovice
11 6 1
6. Brodek u Konice 9 6 0
7. Otaslavice
951
8. Lipová B
10 2 3
9. Olšany
10 2 1
10. Výšovice
820
11. Přemyslovice 10 1 1
12. Brodek u PV 9 1 1
13. Bedihošť
10 1 0

0
1
2
3
4
3
3
5
7
6
8
7
9

85:6
38:9
66:17
48:27
44:25
34:31
45:27
27:30
20:54
11:29
7:56
12:96
11:41

30
25
24
19
19
18
16
9
7
6
4
4
3

ŽÁCI starší Okresní přebor
11.kolo: Pivín-Konice B 5:3, PlumlovBedihošť 3:0, Určice-Nezamyslice
3:3, Klenovice -Výšovice a Otaslavice - Protivanov odloženo
1. Pivín
7 6 1 0 35:11 19
2. Nezamyslice 6 4 2 0 43:7 14
3. Plumlov
7 4 2 1 23:10 14
4. Protivanov
6 4 0 2 44:10 12
5. Klenovice
4 3 0 1 17:13 9
6. Konice B
6 3 0 3 21:35 9
7. Určice
5 2 1 2 12:10 7
8. Otaslavice
4 1 0 3 5:12 3
9. Bedihošť
7 1 0 6 14:48 3
10. Výšovice
5 0 0 5 5:30 0
11. Vrahovice
5 0 0 5 2:35 0

19. října 2009
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Orli na další stovku nedosáhli

Čtvrté kolo letošního ročníku
soutěže Mattoni NBL postavilo proti Orlům na domácí palubovce tým z Ostravy. Ten se
krčí na posledním místě průběžné tabulky a zatím ani jednou nebodoval. Prostějovští
basketbalisté ve dvou předcházejících utkáních pokořili
stobodovou hranici a tak se
předpokládalo, že s papírově
daleko slabším soupeřem to
nebude problém ani v tomto
utkání. Avšak chyba lávky.
Orli sice deklasovali Severomoravany povinným vítězstvím, výpadkem v posled-

ních pěti minutách se však
připravili o další stovku bodů
nastřílených soupeři. Jejich
špatný výkon v závěru utkání
byl kaňkou na celém zápase.
Prostějov nastoupil proti Ostravě vlažně, přes značné se-

BK Prostějov – NH Ostrava 94 : 64
(22:12, 45:27, 76:41)
Čtvrtiny: (27:25, 14:16, 11:20, 25:23)
Trestné hody:28/21:24/16 Střelba za 2b: 37/15:47/22
Trojky:27/8:18/8 Doskoky: 31:45
Osobní chyby: 27:24 5 chyb: 37. Fenderson (Děčín)
Diváků: 1000 Rozhodčí: Paulík, Galajda, Hošek

Sestava a body Prostějova
Šlezas 16
Veikalas 18
Toth
Chán 18
Skibniewski 6
Lawrence 8
Hyzy 5
Landry 6
Leško 3
Dokoupil 6
Krakovič
Trenér: Peter Bálint. Asistenti: Jozef Lovík a Lubomír Růžička

Prostějovští Orli si v týdnu po počátečním odporu poradili i s basketbalisty
Nové huti. Na snímku doskakující Radoslaw Hyzy.

bevědomí ze tří vítězných zápasů však utkání nezačal právě
nejlépe. První koš padl do sítě
Orlů, to se trefil bývalý prostějovský hráč Marek Stuchlý. A
jak se nakonec ukázalo, i nejlepší střelec ostravského týmu
uštědřil Orlům 18 bodů. Hosté
se dostali rychle do vedení a domácí se nemohli téměř celou
první desetiminutovku dostat
do správného tempa. Až 3 minuty před koncem první čtvrtky
zavelel k nástupu Šlezas trojkovým košem a dostal Prostějov
do vedení. Ostravští hned poté
nevyužili výhodu trestných hodů, Veikalas dal další trojku a
hned bylo skóre o něco veselejší. V závěru přidal další trojku
Tóth, takže první čtvrtinu zakončili domácí rozdílem 23:12.
Začátek druhé čtvrtiny vyšel
opět lépe hostům. Sérií 5 bodů
se znovu dostali do hry a docela
zlobili prostějovské hráče svou
všudypřítomností. Přítrž jejich
snahám o srovnání skóre učinil
až v 9 minutě Leško, když dvak-

rát čistě skóroval za tři body. Jakoby zavelel k ofenzívě, Orli
zkoncentrovali hru a začali se
díky lepší střelbě Ostravě vzdalovat. Po druhé čtvrtině tak svítilo na světelné tabuli skóre
45:27.
Začátek třetí části zápasu vyzněl
lépe pro prostějovské basketbalisty. Dařila se jim střelba a dobře bránili, hosté skórovali až po
téměř čtyřech minutách. Náskok postupně narostl až na rozdíl pětatřiceti bodů a zdálo se, že
soupeř je definitivně zlomen a
rezignoval. Orli předváděli
rychlou a přímou hru, dobře doskakovali a zasloužili si potlesk
fanoušků za vtipné kombinace.
Stav po třetí čtvrtině byl lichotivý 76:41. Ve stejném rytmu se
odvíjel zápas i v poslední čtvrthodince. Orli svůj náskok ještě
zvýšili a zdálo se, že utkání skončí s další stovkou nastřílených
bodů. Posledních 5 minut však
prostějovští borci úplně vypustili. Trenér Peter Bálint dal prostor hráčům z lavičky, čehož

HODNOCENÍ TRENÉRŮ
Peter Bálint (BK Prostějov): „Z naší strany byla hra nějakých třicet
minut poměrně slušná. Začátek byl vlažnější, pak jsme do zápasu
vstoupili poměrně dobře. Závěr, především poslední 4 minuty, byly
takové chladné, nechali jsme si dát hodně bodů. Nato, jak soupeř hrál,
jsme mohli dosáhnout na vyšší rozdíl skóre. Jsem rád, že jsem mohl
dát hráčům v podstatě stejnou mírou šanci a mohu je pochválit za
poměrně dobrý výkon. Škoda, že jsme vypustili ty poslední čtyři minuty, které ten zápas trošku znehodnotily.
Při rozdílu skóre o čtyřicet bodů byla možnost točit všechny hráče, což
je určitě dobré. V sobotu hrajeme další zápas v Děčíně, hráči měli trošku oddech.
Vstoupili jsme do sezóny dobře, ze všech utkání máme výhry. Je škoda, že nedokážeme udržet celé utkání v tempu, jakmile vedeme
větším rozdílem, hráči poleví. Kvalita týmu se projeví v tom, že když
válcuje, tak válcuje. Ale jsem spokojen, hráli jsme dvě těžká utkání,
obě venku, obě jsme ustáli. Není na co si stěžovat.“
Zdeněk Hummel (NH Ostrava): „Samozřejmě domácím gratuluji,
i když to utkání bylo podprůměrné. Především ale naší vinou, protože jsme hráli hrozný basketbal. Při našem utkání s Nymburkem, kdy
jsme prohráli o šestatřicet bodů, jsem viděl několik pozitivních bodů.
Ovšem dneska to neplatilo. Dva zahraniční pivoti hráli trapně, je
hrozně těžké dávat tento kolektiv dohromady. Neexistuje žádná kolektivní hra, každý to mydlí sám, dlouho trvá, než si hráči osvojí některé nové věci. Celkově jsem zklamaný z přístupu některých hráčů.
Zatím všechny zápasy prohráváme, a to neskutečným výpadkem.
Přestože bylo hratelné utkání s USK, v Brně byl vyrovnaný poločas,
nakonec ale stejně prohrajeme. Hráči si nejsou schopni přihrát, samozřejmě basket se hraje přes pivota, ale když se neuvolní, jak to tedy
hrát. V týmu jsou mladí hráči a ti by potřebovali, aby je podrželi ti zkušenější, což se zatím neděje.“

Basketbalisté vezou vítězství i z Děčína

Po celkem pohodlné výhře
uprostřed týdne doma proti
Ostravě zajížděl prostějovští
basketbalisté na sever Čech
do Děčína, kde je čekalo 5.
kolo Mattoni NBL proti domácímu týmu. Domácí celek
nastartoval do soutěže podobně jako naši hráči třemi
výhrami, zastavil jej až úřadující mistr Nymburk ve
středečním utkání, ve kterém
zvítězil 106:85. Děčínští však
toto utkání před sobotním utkáním pustili z hlavy a soustředili se na svůj výkon proti
našemu celku.
První čtvrtina potvrzovala papírové předpoklady vyrovnaného duelu. v které se oba
týmy neustále přetahovaly o
těsné vedení. Častěji byli ve
vedení prostějovští hráči, ani
jednomu týmu ale nehrály v
prvních deseti minutách obrany a tak před první pauzou
svítil na ukazateli skore docela
vysoký stav 27:25.
Druhou čtvrtinu otevřel dvoubodovým košem domácí Fenderson o Děčín vedl o čtyři body. Za stavu 29:28 neproměnil
Hyzy trestný hod a domácí tým
vzápětí zásluhou P. Houšky a
Aliče navýšili na 33:28. Od poloviny patnácté minuty jsme
na čas úplně zapomněli, jak se
dávají koše a děčínští nám po
jedním proměněným trestným
hodem Fendersona utekli až na
šestibodový rozdíl 38:32. Jak
dlouho se nám nedařilo koš v
průběhu druhé čtvrtiny vstřelit,
o to rychleji se nám podařilo
vyrovnat. Nejprve snížil tříbodovou trefou Dokoupil a po
získání míče na obranné polovině se stejný kousek podařil
Hyzymu a v čase 18:50 bylo
opět srovnáno. Po oddechovém čase domácích se trefil za tři body Fenderson a do-

BASKETBAL EXTRA
5. KOLO MATTONI NBL

BK DĚČÍN - BK PROSTĚJOV 75:84

Čtvrtiny: (27:25, 14:16, 11:20, 25:23)
Trestné hody:28/21:24/16 Střelba za 2b: 37/15:47/22
Trojky:27/8:18/8 Doskoky: 31:45
Osobní chyby: 27:24 5 chyb: 37. Fenderson (Děčín)
Diváků: 1000 Rozhodčí: Paulík, Galajda, Hošek

Sestava a body Prostějova
Šlezas 16
Veikalas 18
Toth
Chán 18
Skibniewski 6
Lawrence 8
Hyzy 5
Landry 6
Leško 3
Dokoupil 6
Krakovič
Trenér: Peter Bálint. Asistenti: Jozef Lovík a Lubomír Růžička
mácí před přestávkou vedli o 3
body. Minisoutěže trojek z posledních minut prvního poločasu se nebál zúčastnit ani prostějovský Leško, jenž po úspěšné trefě současně s klaksonem stanovil skore prvního
poločasu na nerozhodných
42:42.
Po dni otevřených dveří, kterým se oba týmy představily v
první čtvrtině, se v druhé desetiminutovce začalo přece jen
důsledněji bránit a nakonec se
samostatné skore druhé části
zastavilo na 14:16 pro hosty.
Posledních pět úspěšných pokusů této čtvrtiny měly přívlastek tříbodové ( 2 Děčín, 3
Prostějov).
Ve druhém poločase se dlouho
hrálo bez bodu, až po necelých
třech minutách vrátil vedení
Prostějovu Landry , ale pouze
do příštího útoku Děčína. Oba
celky pokračovaly v dobré
obranné hře z druhé čtvrtiny a
dlouho body ani na jedné
straně nepřibývaly nijak rychlým způsobem. Po čtyřech
odehraných minutách druhého
poločasu tak vedl hostující tým

poměrem 45:48. Naše dobrá
obrana v závěru třetí čtvrtiny
(dovolili jsme domácímu týmu
za prvních osm minut 3. čtvrtiny pouhých 6 bodů) a důraz na
doskoku v následujících minutách ale daly pravděpodobně
základ našemu pozdějšímu vítězství v utkání. Ve 27. minutě
za stavu 47:52 proměnil Slezas
po asistenci Skibniewskiho
trojku a po získaném míči v
obraně byl stejný hráč faulovaný při střelbě a následovaly
dva proměněné trestné hody,
které znamenaly pro Prostějov
dvouciferný náskok, který ještě toto vedení navýšil z pod
koše na dvanáct bodů. Domácí
udržel ve hře úspěšným tříbodovým pokusem dobře střílející Fenderson, přerušil ho dvěma body Slezas, aby dal Fenderson bodovému stavu po
třech desítkách odehraných
minut konečnou podobu 52:61. Třetí desetiminutovku
jsme ovládli v poměru 20:11 a
vytvořili jsme si dobrou pozici
do závěrečné čtvrtiny.
Poslední část hry pro nás začala více než dobře, Chán za dva

a Veikalas trojkou naší serií 5:0
navýšili náskok na 14 bodů.
Následoval logicky oddechový čas domácího trenéra Budinského. Po něm se chvíli
prosazovaly útoky na obou
stranách a ve 34. minutě byl
stav 59:70. Když pak přidal J.
Houška dva body a snížil na
devítibodový rozdíl, vzal si
trenér Bálint oddechový čas. O
minutu později fauloval Hyzy
P. Houšku a po jeho trestných
hodech jsme vedli o sedm bodů. Čtyři minuty před koncem
završil tříbodovou střelou domácí Hatcher bodovou sérii
děčínských basketbalistů 8:1 a
rázem jsme vedli rozdílem
pouhých dvou košů 68:72. V
pravý čas si Veikalas vzpomněl na způsob, jak proměnit
trojku a zvýšil naše vedení na
sedm bodů a zahájil tak naši
bodovou sérii, jež pro nás vyzněla 7:2 a dala nám opět náskok 9 bodů a trenérovi Budinskému nezbylo než si vzít oddechový čas. Po něm se včak
míč dostal při děčínské ztrátě
do rukou Chána, který ho k nelibosti domácích příznivců zasmečoval do koše a osmdesát
sekund před koncem nám získal zpět dvouciferný náskok.
Na druhé straně palubovky se
trojkou připomenul Fenderson
a po naší ztrátě míče a faulu na
Hatchera se házely trestné hody. Hatcher ale proměnil jen
jednu šestku a domácí pořád
ztráceli dvě trojky. po sérii jejich faulů upravili nejprve Slezas a pak Chán na konečný výsledek 75:84 ve prospěch našich basketbalistů, kteří si i po
5. kole udrželi neporazitelnost.
V 6. kole se představí na domácí palubovce proti nebezpečnému týmu Kolína. Zápas se
hraje ve středu 21.10 v 17:30
hodin v hale Sportcentra DDM.

soupeř využil k rychlému snižování náskoku a nastřílel do domácího koše 15 bodů oproti 4,
které Orli horko těžko dopravili
do koše ostravského týmu. Domácí hráči si už ale pohlídali vedení a utkání skončilo třicetibodovým rozdílem 94:64. Nejlepším hráčem utkání trenéři vyhlásili Aleše Chána.
-jp-

I v tomto utkání s poslední Ostravou měl prostějovský trenér Bálint svým
svěřencům stále co říci.

Výsledky všech utkání:
4. kolo

5. kolo:

Nový Jičín - Opava 89:66
(26:20 51:27 74:43) Nejvíce
bodů: Walker 14, Muirhead,
Pandula a Varnelis po 12 - Štec
20, Šoška 14, Čarnecký 11.
Rozhodčí: Vrážel, Kapaňa,
Jedlička. Trestné hody: 20/18 13/7. Pět chyb: 40. Šoška.
Trojky: 3:5. Diváci: 750. Basketball Brno - Kolín 70:81
(13:18, 29:48, 47:59) Nejvíce
bodů: Meno 19, Vrubl 11, Černošek 10 - Jones 24, Smith 14,
Machač 11. Rozhodčí: Macela,
Holoubek, Janovský. Trestné
hody: 25/16 - 28/21. Fauly:
26:23. Pět chyb: 39. Vrubl - 37.
Zachrla. Trojky: 8:4. Diváci:
431. Nymburk - Děčín 106:85
(32:21, 58:38, 81:52) Nejvíce
bodů: Lewis 23, Hanavan 21,
Lee 15, Nečas 13, Slezák 11,
Křemen 10 - Hatcher 28, Fenderson 26, J. Houška 11. Rozhodčí: Paulík, Karásek, Matějek. Trestné hody: 17/13 32/26. Fauly: 26:23; pět chyb:
33. Lenzly - 36. J. Houška.
Trojky: 15:7. Diváci: 542.
Nejlepší hráč: Lewis. Pardubice - Poděbrady 90:79
(21:28, 47:45, 69:64) Nejvíce
bodů: Hampton 25, Wright 17,
Marek 15 - Stria 20, Castleberry 15, Páleník 14. Rozhodčí:
Hruša, Kapl, S. Kučera. Trestné hody: 27/19 - 19/17. Fauly:
15:22. Pět chyb: 31. Nuber 37. Castleberry. Trojky: 9:4.
Diváci: 1360. Nejlepší hráč:
Hampton. Vyšehrad - USK
Praha 58:97 (8:21, 24:43,
38:69) Nejvíce bodů: Kysela
18, Skořepa a Smůla po 7 - Klimeš 18, Ford 17, McKay 16,
Vocetka 15. Rozhodčí: Vondráček, Kurz, Baloun. Trestné
hody: 11/3 - 23/14. Fauly:
24:13. Trojky: 5:11. Diváci:
160. Prostějov - Ostrava
94:64 (22:12, 45:27, 76:41)
Nejvíce bodů: L. Tóth 15,
Chán 14, Hyzy a Šležas po 13 Stuchlý 18, Mitchell 15, Payne
a Zbránek po 8. Rozhodčí: Hošek, M. Kučera, Kec. Trestné
hody: 29/23 - 17/7. Fauly:
26:20. Trojky: 11:7. Nejlepší
hráč: Chán.

Kolín - Nymburk 96:98 po
druhém prodloužení (22:19,
44:51, 55:62, 76:76, 83:83)
Nejvíce bodů: Platt 22, Jones a
Smith po 19, Machač 14, Pavlík 13 - Sokolovský 30, Lee 16,
Křemen 13, Lewis 12, Hanavan 10. Rozhodčí: Vrážel,
Kurz, Znamínko. Tresné hody: 31/22 - 26/22. Fauly:
26:24; pět chyb: 45. Jones - 47.
Lenzly. Trojky: 8:6. Poděbrady - Nový Jičín 83:95 (17:24,
33:53, 49:75) Nejvíce bodů:
Horák 24, Stria 20, Rahsad 12,
Castleberry 10 - Pandula 19,
Varnelis 16, Walker 12, Muirhead a Šteffel po 11. Rozhodčí:
Vyklický, Hošek, Baloun.
Tresné hody: 14/12 - 24/22.
Fauly: 19:14. Diváci: 350.
Nejlepší hráč: Pandula. Děčín
- Prostějov 75:84 (27:25,
41:41, 52:61) Nejvíce bodů: P.
Houška 19, Fenderson a Hatcher po 16 - Chán a Veikalas po
18, Šležas 16. Rozhodčí: V.
Lukeš, Vondráček, Karásek.
Trestné hody: 28/21 - 24/16.
Fauly: 27:24; pět chyb: 40.
1. Nymburk
2. Prostějov
3. Pardubice
4. Nový Jičín
5. Kolín
6. Děčín
7. USK Praha
8. Basketball Brno
9. Opava
10. Poděbrady
11. Ostrava
12. Vyšehrad

Fenderson. Trojky: 8:8. Diváci: 920. Nejlepší hráč: Šležas. Ostrava - Pardubice
65:89 (16:20, 28:47, 46:68)
Nejvíce bodů: Stuchlý 17,
Payne 16, Inman 11 - Arnold
21, Bohačík 12, Pospíšil 11.
Rozhodčí: Dolinek, Matějek,
Kapaňa. Fauly: 17:13. Trestné
hody: 13/12 - 21/17. Trojky:
7:6. Diváci: 1024. Nejlepší
hráč: Arnold. USK Praha Basketball Brno 74:78
(17:22, 37:41, 55:59) Nejvíce
bodů: McKay 32, Ford 14, Vocetka 13, Slavík 7, Kotas 6 Meno a Reinberger po 14, Černošek a Vrubl po 13, Sedmák
11. Rozhodčí: Macela, Hruša,
M. Kučera. Trestné hody: 6/3
- 6/3. Fauly: 16:15. Trojky:
9:5. Diváci: 300. Nejlepší
hráč: McKay.
Opava Vyšehrad 101:59 (23:12,
57:20, 85:41) Nejvíce bodů:
Blažek a Šiřina po 17, Štec a
Šoška po 16 - Špička 16, Široký 13, Skořepa 8. Rozhodčí:
Paulík, Kapl, Holubek. Trestné hody: 20/17 - 20/13. Fauly:
21:23. Trojky: 8:6. Diváci:
830. Nejlepší hráč: Šiřina.
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Příští zápasy
6.kolo 21.10.2009
Basketbal Brno - Sokol Vyšehrad, ČEZ Basketball Nymburk - USK
Praha, BK Prostějov - BC Kolín, Synthesia Pardubice - BK Děčín,
Nový Jičín - NH Ostrava, Breda&Weinstein Opava - Karma Basket
Poděbrady
7.kolo 24.10.2009
Karma Basket Poděbrady - Sokol Vyšehrad, NH Ostrava - Breda&Weinstein Opava, BK Děčín - Nový Jičín, BC Kolín - Synthesia Pardubice, USK Praha - BK Prostějov, Basketbal Brno - ČEZ
Basketball Nymburk

19. října 2009

K bodům stačila Orlové třetina
HK Jestřábi Prostějov - HC Orlová 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 33. Kavulič (Piluša, Jedlička) - 5. Dušek
(Mintěl), 13. Škatula (Samiec,
Potočný), 14. Rozum (Dušek,
Kraft), 24. Kraft (Grygar, Urbánek), 44. Škatula (Samiec,

Potočný). Vyloučení: 8:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0.
Průběh utkání: 0:4, 1:4, 1:5.
Diváků: 900
Prostějov: Gleich (44.Musil) Kučírek, Trojan, Bauer, Plzák,

Tabulky mládež
Liga staršího dorostu skupiny východ po 9.kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Znojmo
Přerov
Poruba
Šumperk
Opava
Orlová
Uh.Hradiště
Břeclav
Kometa Úvoz
N.Jičín
Prostějov
Karviná
F.Místek
Uničov

9
9
9
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9
9
9
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9
9
9
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42:18
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24:18
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31:28
26:32
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28:38
26:46
9:50
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Liga mladšího dorostu skupiny východ po 7.kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

N.Jičín
Orlová
F.Místek
Kopřivnice
Uh.Hradiště
Přerov
Břeclav
Kometa Úvoz
Prostějov
Karviná
Znojmo

6
7
6
6
7
6
7
6
6
6
7

5
4
4
3
3
3
2
1
2
1
1

0
2
1
2
2
1
2
2
0
0
0

1
1
1
1
2
2
3
3
4
5
6

31:14
26:13
22:22
29:19
37:30
28:19
21:32
22:26
23:28
13:27
18:40

10
10
9
8
8
7
6
4
4
2
2

Liga juniorů skupiny východ po 9.kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Třebíč
Havl.Brod
Přerov
Kometa Úvoz
Orlová
Šumperk
Vsetín
Krnov
Prostějov
Kroměříž
F.Místek
Hodonín
Uh. Hradiště

8
8
9
9
9
8
8
8
8
8
9
8
8

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

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

0
1
3
3
3
2
4
4
4
5
6
5
6

59:10
40:19
37:31
25:24
27:38
40:20
27:26
20:42
30:35
21:39
20:30
17:29
20:40

15
12
12
10
10
9
7
7
6
6
5
5
4

Liga žáků 5.tříd skupina D po 6.kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zlín
Přerov
Kometa Úvoz
Jihlava
Šumperk
Kometa Group
Prostějov
Žďár n.S.
Havl.Brod
Třebíč
Uh.Hradiště
Hodonín

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

0
1
2
1
2
2
2
4
4
5
5
6

36:14
45:16
28:10
38:27
33:22
25:14
30:20
35:41
16:38
17:34
15:47
9:44

11
10
8
8
8
8
7
4
4
2
2
0

Liga žáků 6.tříd skupina D po 6.kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kometa Group
Jihlava
Třebíč
Zlín
Kometa Úvoz
Havl.Brod
Žďár n.S.
Hodonín
Šumperk
Uh.Hradiště
Přerov
Prostějov

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
4
4
4
3
3
3
2
1
1
0

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

0
1
2
2
2
3
3
3
4
5
5
6

41:10
45:29
47:29
33:17
28:21
28:19
42:46
33:40
19:26
28:53
30:59
14:39

12
10
8
8
8
6
6
6
4
2
2
0

Liga žáků 7.tříd skupina D po 6.kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jihlava
Zlín
Hodonín
Havl.Brod
Kometa Úvoz
Žďár n.S.
Kometa Group
Třebíč
Šumperk
Přerov
Prostějov
Uh.Hradiště

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

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

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
2
2
3
3
3
4
4
6
6

32:9
29:11
39:15
45:18
31:21
25:19
31:27
21:18
17:34
19:38
4:43
15:55

11
11
10
8
6
6
6
4
4
4
0
0

Liga žáků 8.tříd skupina D po 6.kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kometa Group
Hodonín
Žďár n.S.
Zlín
Třebíč
Havl.Brod
Kometa Úvoz
Uh.Hradiště
Šumperk
Prostějov
Jihlava
Přerov

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

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

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

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

52:9
31:22
20:12
21:15
24:18
28:26
17:18
23:42
11:38
19:25
11:18
15:29

10
8
8
8
7
6
6
4
4
3
3
3

Doseděl, Jedlička, Kolibár Hlouch, Holuša, Novák, Piluša, Stejskal, Kavulič, Bašnár,
Křesťan, Berčák, Zeman,
Stráněl, Kryl
Orlová: Šafránek - Urbánek,
Mintěl, Grygar, Kraft, Dušek,
Ovšák, Prokop, Škatula, Potočný, Rozum, Hegegy, Vydra,
Stránský, Studený, Samiec, Golab, Galgonek, Kotásek, Michejda
V devátém kole 2. ligy jsme po
úspěšném exodu v Břeclavi,
hostili doposud vedoucí tým tabulky Orlovou. Domácí hráři si
byli vědomi síly soupeře, ale
přesto se k první střele na branku
dostali právě oni, když hostujícího golmana Šafránka vyzkoušel Křestan. Ve většině našich zápasů nemá bezbrankový
stav dlouhého trvání a nejinak
tomu bylo i minulou středu v
souboji proti lídrovi tabulky. Už
v 5. minutě jsme opět prohrávali, když domácí Gleich sice zastavil střelu Mintěla, ale na dorážku úplně volného Duška byl
krátký a hosté tak šli celkem lacino do vedení v utkání. Tato
branka se stala vodou na mlýn
hostujícímu mužstvu, které se
rychlým golem uklidnilo a hrálo
si svoji hru.
Před utkáním neměl domácí
kouč k dispozici všechny hráče,
především ze zdravotních důvodů, a to se také projevilo na naší
hře. Docházelo velice často ke
ztrátám puků na útočné modré
čáře, čehož hostující tým využíval k rychlým přečíslením.
Domácí brankář Gleich sice dělal , co mohl, kombinaci v přečíslení dva na jednoho, do které
se vydali hostující Kraft s Duškem, ještě stačil bravurně
vytěsnit betonem. Ve 13. minutě
udělal obrovskou chybu domácí
Kolibár, hosté si bleskurychle
vybruslili do přečíslení, na konci
kterého stál Škatula, jenž se dočkal přesné přihrávky od Potočného - 0:2. To už byla Orlová
úplně na koni a pokračovala v
šancích v útočném pásmu.
Zápas se ale přece jen mohl zlomit, protože domácí Stejskal
ujížděl na hostujícího golmana,
ale než stačil vystřelit, byl faulován a bylo nařízeno trestné
střílení. K jeho exekuci se postavil sám faulovaný hráč, rozhodl
se pro střelu k tyči, kterou však
Šafránek vystihl a začal tak pohřbívat prostějovské naděje,
zvláště když platí stále pravidlo
nedáš-dostaneš. Chvíli po neproměněném trestném střílení
zakombinovali hosté v našem
obranném pásmu a výsledkem
byla třetí branka v naší síti z hole Rozuma, jenž obdržel od
Krafta nezištnou přihrávku před
zcela odkrytou bránu. Tento stav
od čtrnácté minuty vydržel do
konce třetiny a s domácími na-

Hostující brankář Šafránek sbíral jeden zákrok za druhým a nakonec pustil za svá záda jedinou střelu.

HLASY TRENÉRŮ:
Petr Česlík (trenér HC Orlová): Důležité pro vývoj utkání byly pro nás tři branky v první třetině. Myslím si, že jsme domácí
přebruslili, lépe jsme se pohybovali a byli rychlejší. Byl jsem trochu překvapený, čekal jsem od domácích daleko větší tlak a nasazení, ale nemohu říct, že bychom soupeře nějak výrazně přehráli. Tak už to ve sportu chodí, jednou vyjde utkání vám, podruhé
zase soupeři.
Jaroslav Beck (trenér HK Jestřábi Prostějov): V dnešním utkání jsme získali primát jako nejmladší mužstvo v lize. Nastoupili jsme neplánovaně (at už kvůli odchodům některých hráčů,
tak i z důvodů zranění) pouze s jedním dospělým obráncem a to
se musí někde projevit. Tohle myšlení pak ovlivní každý krok
hráčů na ledě.
-pezdějemi na bodový zisk to po prvních dvaceti minutách hodně
špatně.
Do druhé třetiny jsme vstoupili
bojovně naladění, Pilušovu střelu stačil hostující brankář ramenem nasměrovat nad horní tyčku. Rozhodčí však neměl příliš
pochopení pro některé zákroky
domácích poblíž hrazení a poslal
v 23. minutě na trestnou lavici
Kavuliče. Domácí čtveřice se
celkem úspěšně bránila až do
chvíle, kdy už získávala, projevily se však dosavadní neduhy
našich hráčů, k nimž můžeme
přičíst i nedůrazné vyhazování
puků z obranného pásma a právě
po jednom takovém vyhození
udrželi orlovští hráči puk v útočném pásmu, zpoza branky jej
Grygar nahrál na úplně zapomenutého Krafta a ten už pohodlně
zvýšil na hrozivých 0:4 pro hosty, v čase, kdy běžela teprve 24.
minuta.
Následovala vyloučení domácích hráčů Hloucha a později
Doseděla, při kterých hostující
pětky zle zatápěly domácí
obraně, ale té se tentokrát podařilo oslabení ubránit. Rozmrzelým divákům se pokusil ještě naději na zvrat vrátit domácí pár
Kavulič - Holuša, kteří tentokrát
docela dobře zvládli situaci dva
na jednoho a v 33. minutě snížili
na 1:4. Domácím úspěšná trefa v
sebevědomí výrazně pomohla a
až do konce druhé dvacetiminutovky si vytvožili ještš několik

šancí zavánějících golem. Nejblíže druhé branky byl obránce
Kučírek, který vyslal z levé strany dělovku na hostujícího Šafránka. Tomu se puk zachytit nepodařilo a ten přes jeho rameno
dopadl do brankoviště, těsně
před brankovou čáru. Bohužel
pro domácí příznivce puk dopadl ze vzduchu tak neštastně na
hranu, že se místo za brankovou
čáru odrazil zpět do pole, kde už
ho hostující golman stačil přikrýt.
Na úvod závěrečné třetiny jsme
si zahráli přesilovku, kterou
jsme ve snížení nepříznivého
stavu neproměnili a tak přišel
znovu docela neštastný kontr
Orlové. Nastřelený puk se odrazil od zadního mantinelu dost
nepředvídaně zpět k levé tyči domácího Gleicha a z trestné lavice
se vracející Škatula ho umístil do
domácí branky - 1:5. Toto už bylo moc i na Gleichovy nervy a
přepustil své místo v brance svému náhradníkovi Musilovi. Touto brankou byla asi definitivně
zlomena snaha domácích udělat
ještě něco s dosavadním stavem,
hosté byli s vývojem skore spokojeni a tak se zbylá čtvrthodina
už ve většině odehrála ve středním pásmu. V samotném závěru
se na program vlezla ještě boxerská vložka domácího Doseděla a
hostujícího Stránského. Domácí
tak lídra tabulky příliš neprověřili a nepotvrdili získané body z
předešlého utkání v Břeclavi.
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Výsledky 2. hokejové ligy skupina Východ
9. kolo: HC Uničov - VSK Technika Blansko 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)
Branky a nahrávky: 4. Čížek (Holík, Komínek), 6. Sršeň (Drábek,
Pavlas), 18. Heča (Novotný), 25. Sršeň (Pavlas), 49. Drábek (Sršeň,
Molota) - 39. Mífek, 39. Hrůza (Rajnoha M., Mífek), 53. Hrůza
(Mífek), 60. Rajnoha K. (Rajnoha M.). HK Jestřábi Prostějov - HC
Orlová 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 33. Kavulič (Piluša, Jeldička) - 5. Dušek
(Mintěl), 13. Škatula (Samiec, Potočný), 14. Rozum (Dušek, Kraft),
24. Kraft (Grygar, Urbánek), 44. Škatula (Samiec, Potočný). SHK
Hodonín - HC Břeclav 8:2 (4:0, 1:2, 3:0) Branky a nahrávky: 4.
Šúrek (Korotvička, Špok), 8. Komárek (Vaškovič), 18. Haring (Korotvička, Šúrek), 18. Hollý (Salajka), 21. Šimeček (Vrba, Komárek),
43. Haring (Hollý, Vaškovič), 49. Vaškovič, 53. Vrba (Jurásek, Peš) 30. Čikl (Strýček), 35. Prachař (Kárný, Strýček). HC Bobři Valašské
Meziříčí - VHK Vsetín 8:2 (2:1, 4:0, 2:1) Branky a nahrávky: 7.
Matějný (Dvořák), 12. Dvořák (Blažek, Růčka), 27. Lhotský (Růčka), 37. Brunec, 38. Bokroš L. (Šebesta), 40. Sochorek (Šebesta,
Bokroš L.), 41. Lhotský (Dvořák, Vašut), 53. Bokroš L. (Šebesta) 18. Knebl, 59. Bokroš T. (Matějka, Matula). HC Slezan Opava - HC
ZUBR Přerov 3:4 v prodl. (3:1, 0:1, 0:1 - 0:1) Branky a nahrávky: 8. Černý (Polok, Kocián), 16. Kocián (Mlýnek), 17. Tichý (Pavelek) - 19. Kočara (Sprušil), 25. Kotásek (Pala), 51. Kotásek (Kočara, Osina), 65. Faltýnek (Menšík, Kotásek).
10. kolo: HC Orlová - SHK Hodonín 6:5 (1:0, 1:2, 3:3 - 0:0) po
sam. nájezdech
Branky a nahrávky: 6. Mintěl, 40. Potočný (Prokop), 47. Potočný
(Samiec, Škatula), 50. Škatula (Prokop), 60. Škatula (Potočný), 66.
Prokop - 23. Salajka (Vaškovič), 29. Jurásek (Vrba), 44. Flanik
(Špok), 48. Vrba (Jurásek, Peš), 49. Haring (Jurásek, Komárek). HC
Uničov - HK Jestřábi Prostějov 6:2 (2:0, 2:1, 2:1) Branky a nahrávky: 14. Komínek (Heča), 18. Holík (Novotný), 21. Pavlas
(Sršeň, Diviš), 37. Drábek (Pavlas), 46. Heča (Přikryl), 57. Diviš
(Drábek) - 22. Kavulič (Stejskal), 50. Piluša (Kavulič, Jedlička). HC
ZUBR Přerov - TJ Gedos Nový Jičín 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) Branky a
nahrávky: 8. Halouska (Kotásek, Hanák), 19. Pala (Ditrich, Sprušil), 27. Faltýnek (Kolář, Pala), 32. Kotásek (Hanák, Kočara) - 15.
Pavlačka, 58. Uhlár. VHK Vsetín - HC Slezan Opava 1:2 (1:0,
0:0,0:1 - 0:0) po sam. nájezdech Branky a nahrávky: 5. Štraub
(Tesařík) - 43. Polok (Kovalovský), 66. Polok. HC Břeclav - HC Bobři Valašské Meziříčí 4:7 (2:1, 1:4, 1:2) Branky a nahrávky: 2.
Sedláček (Habrovec), 19. Mráz (Sedláček), 40. Barák (Čikl), 41.
Kárný (Prachař, Strýček) - 7. Matějný (Dvořák), 23. Vnenk (Bokroš),
31. Blažek (Vašut, Dvořák), 37. Šebesta (Lhotský, Krumpoch), 38.
Šebesta (Blažek, Varga D.), 44. Brunec (Varga D.), 46. Šebesta (Sochorek

TABULKA 2. LIGY SK. VÝCHOD
TABULKA PO 10. KOLE
1 HC Orlová
10 7 2 0 0 1 47:27 25
2 HC Bobři Valašské Meziříčí 10 8 0 0 0 2 44:24 24
3 SHK Hodonín
10 6 0 0 2 2 49:29 20
4 HC Nový Jičín
10 5 2 0 1 2 36:29 20
5 HC Zubr Přerov
10 5 1 0 0 4 28:21 17
6 HC Uničov
10 4 1 0 2 3 38:37 16
7 HC Slezan Opava
10 4 1 0 2 3 29:40 16
8 VHK Vsetín
10 4 0 0 1 5 21:27 13
9 VSK Technika Blansko
9 2 1 0 0 6 27:38 8
10 HC Břeclav
10 2 0 0 2 6 21:37 8
11 HC Frýdek-Místek
9 1 1 0 0 7 23:37 5
12 HK Jestřábi Prostějov
10 1 1 0 0 8 20:37 5
(zápas Blansko-Frýdek-Místek hraný po uzávěrce tohoto vydání)

Příští zápasy:
11. kolo (24. 10. 2009 sobota):
HK Jestřábi Prostějov - VSK Technika Brno, SHK Hodonín HC Uničov, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Orlová, HC Slezan
Opava - HC Břeclav, HK Nový Jičín - VHK Vsetín, HC Frýdek
Místek - HC Zubr Přerov
27. kolo (28. 10. 2009 středa):
HC Břeclav - VSK Technika Blansko, HC Orlová - VHK Vsetín,
HC Uničov - HC Zubr Přerov, HK Jestřábi Prostějov - HC
Frýdek Místek, SHK Hodonín - HK Nový Jičín, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Slezan Opava

Z Uničova přivezli Jestřábi šestku
HC Uničov - HK Jestřábi Prostějov 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 14. Komínek (Heča), 18. Holík (Novotný), 21. Pavlas (Sršeň, Diviš), 37.
Drábek (Pavlas), 46. Heča (Přikryl), 57. Diviš (Drábek) - 22. Kavulič (Stejskal), 50. Piluša (Kavulič, Jedlička). Rozhodčí: Smeták,
Novotný, Šimčík Průběh utkání:
3:0, 3:1, 5:1, 5:2, 6:2.
Sestavy:
(HC Uničov): Pavlas, Molota,
Čížek, Komínek, Handl, Satora,
Holík, Diviš, Sršeň, Drábek,
Žákovčík, Heča, Skácel, Jurák,
Malý, Přikryl, Novotný
(HK
Jestřábi
Prostějov):
Gleich_(Musil), Kučírek, Doseděl, Trojan, Jedlička, Vajda, Plzák, Bauer, Hlouch, Rak, Novák,
Stejskal, Piluša, Kavulič, Berčák,
Křesťan, Bašnár, Stráněl, Kryl,
Zeman
Po nepříliš vydařeném domácím
utkání proti lídrovi tabulky z Orlové zajížděli prostějovští Jestřábi
k dalšímu, už desátému utkání 2.
hokejové ligy skupiny východ na
led regionálního rivala z Uničova.
Tomuto celku měli hodně co vracet, protože právě uničovští náš
tým potopili v závěru nadstavbové

části minulého ročníku soutěže,
když k poslednímu utkání do
Ždáru nad Sázavou poslali tým juniorky a díky této prohře jsme nakonec zůstali stát před branami
play-off. Tento fakt si dobře pamatující trenér Flašar však do Uničova z pozice hlavního trenéra už nezajížděl a prostějovský tým topící
se na spodku tabulky 2.ligy řešil
trochu jiné problémy než jak vyprášit kožich Uničovu.
Utkání začalo v celkem svižném
tempu, domácí hráče jsme příliš
do šancí nepouštěli a měli jsme
více ze hry. Tento úkaz není v naší hře nijak vyjímečný, jediné co
ke spokojenosti našemu celku
chybí je šance, které si vytvoříme,
nedokážeme proměnit. A tak střely, často velmi nebezpečné nám
pochytal domácí brankář Peksa
bez větších komplikací a náš počáteční tlak se začal pomalu rozplývat. V první desetiminutovce
branky už často neinkasujeme,
potíže s tím, jak se dostat do vedení přetrvávají. Přišla 14. minuta,
když šli domácí poněkud štastnou
brankou do vedení v zápase. Domácí Heča vystřelil puk od modré
sice mimi branku, ten se však od

zadního mantinelu
vrátil zpět před naši
branku na hokejku
Komínka, pro kterého
už nebyl problém otevřít skore. Po vedoucí
brance měli domácí
hokejisté příležitost zahrát si dvojnásobnou přesilovku, když na
trestné lavici seděli Bauer s Pilušou. Uničov nás uzavřel v útočném pásmu, ale brankář Gleich
držel svými zákroky naše akcie
nad vodou. Po dvojnásobné přesilovce domácích se nám naskytla
stejná možnost o něco později při
vyloučení domácího Holíka a za
potrestání domácího mužstva za
příliš velký počet hráčů na ledě, z
které jsme ale nic nevytěžili. V 18.
minutě se dostali uničovští do přečíslení, kterého proměnil ve druhou branku Holík po přihrávce
Novotného. Po prvních dvaceti
minutách jsme tak odcházeli do
čaten s dvoubrankovým mankem.
Neuplynula ani celá minuta druhé
periody utkání a prohrávali jsme
tříbrankovým rozdílem. Před naši
branku se nastěhovala trojice domácích Diviš, Sršeň a Pavlas, a posledně jmenovaný si po několikeré výměně kotouče připsal úspěšnou trefu za Gleichova záda. O
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jsme mohli být opět o
něco níže, když hlavní
rozhodčí nařídil proti
nám trestné střílení. K
puku se postavil domácí
Sršen, ale Gleich stejně
jako v utkání Orlovou
nájezd pokryl. Tento moment nás
ale nijak nepovzbudil a tak se skore utkání měnilo do konce třetiny
na uničovské straně. Ve 37.minutě
hrál Uničov v početní převaze a
domácí Drábek vrátil domácím
tříbrankové vedení po přihrávce
Pavlase.
Ve třetí třetině Jestřábi v sobě síly
na zvrat v utkání nenašli a domácí
ještě navýšili svůj náskok. Ve

46.minutě domácí obránce Heča
zvýšil střelou mezi kruhy na 5:1. V
50. minutě potrestal velkou uničovskou chybu hostující Piluša,
který korigoval skóre na 5:2. Tři
minuty před závěrečnou sirenou
dal konečnou podobu výsledku
domácí Diviš. Jestřábům se tak na
body z Uničova dosáhnout nepodařilo a krčí se tak stále na konci tabulky. Vhod jim snad přijde týdenní přestávka, po které je čekají dva
domácí zápasy během pěti dnů, ve
kterých budou hostit nejprve v sobotu 24.10. Techniku Blansko a
poté podruhé v této sezoně přivítají ve středu 28.10 doma tým z
Frýdku-Místku.
-pez-

Co se to s tím týmem děje?Takové otázky asi nedají spát tento týden
trenéru Beckovi než se postaví v sobotu za střídačku Jestřábů v zápase proti
Technice Blansko.

19. října 2009

Na úvod extraligy výhra ve třech

setech na severu Moravy
TJ Sokol Frýdek-Místek VK Modřanská Prostějov 0:3 (-26, 20, 16)
Rozhodčí: Antušák, Kovář V.,
Čas: 68min, Diváci: 300.
Frýdek-Místek: Janďourková,
Frigmanská, Malá, Šímová, Orlovská, Košická, libero Kanovská -Pavelková, Kojdová, Mazurová.
Prostějov: Nováková, Soares,
Tomašeková, Lyakunina, Valente, Ssuschke, libero Tomanová - Kučerová.
Po volném kole v prvním kole
začal ve čtvrtek v podvečer pro
naše hráčky jako pro poslední
tým extraligy žen nový soutěžní
ročník. K prvnímu zápasu zajížděli naše volejbalistky na sever
Moravy, kde se utkaly s volejbalistkami Frýdku-Místku. Do
zápasu se nemohly zapojit dlouhodobě zraněná Biksadská, dále
Spalová a Bramborová, které
trápily drobné zdravotní potíže a
na hřiště se nepodívala zatím ani
nejnovější posila Nnamaniová,
jež neměla k dispozici transferkartu ze Spojených států.
Po vyrovnaném úvodním setu
soupeřky z Prostějova již v dalším průběhu zápasu drama nepřipustily a vyhráli 3:0 (-26,20,16).
Domácí hráčky zapoměly na
minulý ročník, kdy se staly
obětním beránkem prostějov-

ského týmu v domácím utkání,
kde byl stanovený nový nejnižší
počet vyhraných míčů u poraženého mužstva (29 vyhraných
míčů) a pustily se do favorita
odvážně. Hanačkám se zpočátku nedařilo příliš na příjmu, domácí si především dobrými bloky vypracovaly několikabodový náskok (13:8) a ještě při
druhém technickém timu vedly
16:14. Prostějovačky však zásluhou podávajícící Schuschkeové šňůrou 6 bodů skóre obrátily rázem vedly 16:20. Při podání
Frigmanské se frýdeckomísteckým podařilo snížit na rozdíl jediného bodu 20:21, další tři body ale patřily prostějovským
hráčkám a tak byl na programu
setbol prvního setu při stavu
20:24. Ani tento stav však nebyl
pro domácí hráčky nedostižný.
Smazaly čtyři setboly a dokonce
si vytvořily možnost samy ukončit set. Naše hráčky se v tom
okamžiku zlepšily na bloku a
nakonec první set dovedly ve
svůj prospěch (28:26).
Ve druhém setu se od počátku
projevovala větší herní i úderová jistota hostujících hráček a
set se bodově vyvíjel k jejich
spokojenosti až do stavu 12:23.
Domácí hráčky zvládaly
poměrně dobře hru na příjmu,

ale při útocích narážely na dobře
fungující bloky Prostějovanek.
Domácí tým se ani za tohoto stavu nevzdával a dokázal šnůrou
sedmi bodů v řadě upravit na
19:23. Víc už jim ale naše

24

Hanačky si smlsly na juniorkách
Rozhodčí: Dočkal a Došlík. Čas:
64 minut. Diváků: 100.
Sestavy – juniorky ČR: Vincourová, Marešová, Viklická, Toufarová, Michalíková, Vinklerová, libero Valtrová – Součková,
Dostálová. Trenér: Aleš Novák.
Prostějov: Nováková, Kučerová,
Tomašeková, Soaresová, Valenteová, Ssuschkeová, libero Tomanová – Ljakuninová,
Töröková. Trenér: Miroslav Čada.
Přestože prostějovským volejbalistkám stále chyběly zraněné

Juniorky ČR – VK Prostějov 0:3 (-14, -11, -12)
hráčky ( Spalová, Bramborová,
Biksadská a poslední posile
Američance Nnamaniové stále
nepřišla transferkarta, zápas s juniorkami Česka se pro nás vyvíjel
daleko příznivěji od samého počátku na rozdíl od úvodního utkání na půdě Frýdku-Místku. Na
servisu se prosadily Soaresová s
Kučerovou a stav rázem narostl
na 9:1 v náš prospěch. Po ztrátě
koncentrace a několika chybách
se juniorkám podařilo dorazit na

rozdíl dvou míčů, což se však
opět nelíbilo Kučerové, která
svým dobrým podáním upravila
na 17:11. V prvním setu jsme už
žádný výpadek nedopustili a dokráčeli jsme tak k jeho zisku v
poměru 14:25.
Ve druhém setu daly naše děvčata zapomenout na tahanice v prvním a dobrým servisem a obranou navyšovala svůj náskok (0:8,
3:13, 4:17). Pouze ke konci drudé
sady pustily naše hráčky juniorky

k několika vítězným míčům a konečný stav tak zněl 11:25.
Hned zkraje třetího setu domácí
celek jedinkrát během celého
zápasu vedl 1:0. Hanačky okamžitě otočily na 1:5, ovšem v náporu
přece jen polevily a střetnutí tak
na pár minut nabralo vyrovnaný
průběh (5:7, 8:9, 10:12). Když byl
stav utkání ve třetí sadě 12:15 pro
Prostějov, přišla na servis Soaresová a k podání už žádnou jinou
hráčku nepustila a doservírovala
set k našemu celkovému vítězství
25:12 a 3:0 na sety.

výsledky * výsledky * výsledky * výsledky * výsledky * výsledky *
hráčky ve druhém setu nepovolily a nakonec ho získaly poměrem 25:20.
Po dvou vyhraných setech si naše hráčky udržovaly vedení,
které se vyšplhalo až na 9:4. Domácí hráčky se nechaly motivovat v předchozích setech a podařilo se jim upravit až na 10:11.
Chvíli se jim dařilo vyrovnaný
stav držet (12:14), až se z lavičky vrátila Soaresová a definitivně rozhodla svou šnůrou podání o osudu třetího setu a tím i
celého utkání (13:22). Set se dohrál vítěznými příjmy a konečný stav 16:25 zajistil prostějovským obhájkyním úspěšný
vstup do sezony hladkým vítězstvím, které se však nerodilo
hladce.
-pez-

1. kolo:

2. kolo:

Olomouc - Přerov 3:0 (15, 11,
17) Rozhodčí: Blažek, Z. Grabovský. Čas: 58 min. Diváci:
600.
Slavia Praha - Šternberk 3:0
(22, 17, 17) Rozhodčí: Němeček, Bydžovský. Čas: 71 min.
Diváci: 100.
Olymp Praha - Brno 3:0 (23,
17, 23) Rozhodčí: Činátl,
Rychlík. Čas: 69 min. Diváci:
150.
Liberec - Ostrava 2:3 (-23, -25,
21, 21, -14) Rozhodčí: Krsek,
Záhorcová. Čas: 117 min. Diváci: 110.
Juniorky ČR - Frýdek-Místek
1:3 (-17, -26, 23, -20) Trumpeš,
Gall. Čas: 101 min.

Frýdek-Místek - Prostějov 0:3
(-26, -20, -16) Rozhodčí: Antušák, Kovář. Čas: 77 min. Diváci: 300. Olymp Praha Olomouc 2:3 (-19, 20, -16, 21, 6) Rozhodčí: Hudík, Labašta.
Čas: 118 min. Diváci: 300.
Šternberk - Brno 1:3 (-10, -26,
20, -21) Rozhodčí: Renčín, Krtička. Čas: 91 min. Diváci: 230.
Přerov - Liberec Hostující tým
kvůli sněhové kalamitě k zápasu
vůbec neodjel.

Ostrava - Přerov 3:1 (24, 21, 22, 23) Rozhodčí: Gall, Antušák. Čas: 98 min.
Slavia Praha - Frýdek-Místek
1:3 (-18, -21, 23, -19) Rozho-

dčí: Kvarda, Krsek. Čas: 100
min. Diváci: 100.
juniorky ČR - Prostějov 0:3 (14, -11, -12) Rozhodčí: Dočkal,
Došlík. Čas: 66 min.

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

3. kolo:
Liberec - Olymp Praha 0:3 (-18,
-18, -23) Rozhodčí: Švejda, Koldinská. Čas:73 min. Diváci:125.

Ostrava
Olymp Praha
Frýdek-Místek
Prostějov
Olomouc
Slavia Praha
Brno
juniorky ČR
Liberec
Šternberk
Přerov

3
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2

3
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0

0
1
1
0
0
1
1
3
2
2
2

9:4
8:3
6:5
6:0
6:2
4:3
3:4
2:9
2:6
1:6
1:6

305:297
241:228
261:249
153:99
181:134
158:154
161:157
217:273
171:185
138:173
136:173

6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2

Na Vysočině rozhodlo posledních deset minut Z metropole body nepřivezli
Velké Meziříčí - Sokol II Prostějov 29:28 (14:16)
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Kamený - Závodský , Ordelt , Raška , Jurík M. 2 , Černíček 9 , Bydžovský 7 , Juráček 3,
Jurík T. 1,
Vývoj skore po pětiminutovkách:
2:2, 4:4, 6:7, 9:10, 10:13, 14:16,
16:19, 19:22, 21:23, 24:25,
26:27, 29:28
Prostějovští házenkáři odjížděli k
těžkému utkání 7. kola na zasněženou Vysočinu, kde se utkali s
jedním s předních celků tabulky 2.
ligy, Velkým Meziříčím. Tento
tým poznal hořkost porážky až v
minulém kole, kdy prohrál na půdě jednoho z lídrů soutěže, týmu
z Hustopečí. Prostějov odjížděl k
tomuto utkání v nelehké pozici,
protože trenéru Kristovi chybělo
hned trio hráčů - zranění Krist ml.
a Chytil, společně s Kosinou.

2. LIGA HÁZENÁ

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

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

Zápas tak musely odehrát a odtáhnout pouze čtyři spojky, což se ke
konci zápasu projevilo. Hosté
přesto byli většinu utkání lepší o
několik branek, v průběhu prv-

Chybělo málo a prostějovští házenkáři mohli vézt výhru z Velkého Meziříčí.
Snímek z předešlého vítězného utkání s Maloměřicemi. foto: Z. Pěnička

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

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

180:145
165:145
185:151
168:163
164:167
173:170
148:146
158:170
144:145
171:187
167:184
140:190

10
10
9
8
8
6
6
5
4
4
2
0

ního poločasu si udržovali mírný
náskok 2 až 4 branek. Další ránou
pro hostujícího trenéra bylo zranění M. Juríka v závěru první půle.
Důležité pro vývoj utkání bylo
také neproměnění dvou sedmimetrových hodů hostujícími hráči
před přestávkou, protože tím
umožnili domácím upravit poločasový výsledek na rozdíl dvou
branek.
Ani ve druhém poločase se domácím nedařilo dostat do vedení v
zápase a hosté už jen se dvěma
střídajícími hráči si stále udržovali
mírné vedení. To jim vydrželo až
do 50. minutu, ale vzhledem k počtu hráčů schopných zasáhnout do
hry a k nasazenému tempu se podařilo domácímu celku skore otočit a nakonec nejtěsnějším rozdílem získat vítězství.
Antonín Krist (Sokol II Prostějov): Utkání mělo po celou dobu

Mistři ČR v minitenise

Vítězné družstvo TK Agrofert Prostějov "B"
v krajské soutěži ve Znojmě ze dne 12.září 2009
vzadu stojí zleva kapitána a trenéra družstva Ing.Ivo Müllera,zástupce kapitána Mgr.Karel Dohnal
zleva sedí : Zdeněk Pekař,Ondřej Kasal, Rozálie Dohnalová,Sára Chytilová, Nátálie Vyroubalová

Vítězné družstvo TK Agrofert Prostějov "A"
na MČR v minitenise v Praze ze dne 3.října 2009
Vzadu stojí zleva „bubeník“Tomáš -syn zástupce kapitána
Martiny Huňkové,“bubeník“ David- syn kapitána a trenéra
družstva Ing.Ivo Müllera,zástupci ČTS p.Vlk,paní Dostálová,
uprostřed zleva: Sára Chytilová, Rozálie Dohnalová,Tereza
Pluhařová,
vepředu zleva: Richard Bálint, Filip Čech,Denisa Huňková,
Nátálie Vyroubalová, na fotce chybí Monika Otřísalová pro
nemoc

vysokou úroven. Doplatili jsme
nakonec na prázdnou lavičku, kdy
s osmi hráči jsme nastavené tempo
vydrželi celých padesát minut.
Chtěl bych klukům poděkovat za
jejich výkon, v zápase jsme měli
pouze 6 technických chyb. Vyzdvihl bych výkon Černíčka, který se nebál v důležitých okamžicích vzít odpovědnost na sebe.

Výsledky 6. kola

Zlín A - Ivančice
29 : 25
H.Brod - Tišnov
31 : 29
Hustopeče - V. Meziříčí A 31 : 25
Prostějov - Maloměřice A 24 : 20
Bohunice A - SK Kuřim A 25 : 19
Telnice - Juliánov A
33 : 30

Utkání 7. kola

Maloměřice A - H.Brod (17.10.
11:00), SK Kuřim A - Telnice
(18.10. 14:30), Juliánov A - Hustopeče (18.10. 17:00), Tišnov Zlín A (18.10. 17:00), V. Meziříčí
A - Prostějov (17.10. 15:00),Ivančice - Bohunice A (18.10. 10:30)

Příští kolo:

8. kolo: Bohunice A - Tišnov
(25.10. 17:00), Telnice - Ivančice
(25.10. 17:00), Prostějov - Juliánov A (24.10. 15:00), Hustopeče - SK Kuřim A (25.10. 10:30),
H.Brod - Zlín A (25.10. 17:00),
Maloměřice A - V. Meziříčí A
(25.10. 11:00)

CHODOV - SOKOL KOSTELEC N/H 31:23 (15:12)
nou bilanci tří výher a tří porážek.
Chodovští však celé utkání kontrolovali a až na úplný začátek si
udržovali mírné vedení, které narostlo rozhodujícím způsobem v
první desetiminutovce po změně
stran a dokráčeli už k pohodlnému vítězství.
Alois Jurík (trenér Kostelce):
Proti pražskému týmu se dal
uhrát lepší výsledek než naznačuje skore, zvláště když nám domácí celek ničím nepřekvapil a
na jeho hru jsme byli připraveni.
Co jsme ale během utkání postrádali, byla větší vůle domácích
po vítězství. Musím zmínit 23

Sestava a branky Kostelce: Kaláb, Varha - Grulich M. 2 , Jurka 4 , Grepl ,Paták 4 , Chalupecký I. 1, Varhalík 6 , Čech 2 , Kosina 2 , Vymětal 2
Vývoj skore po pětiminutovkách: 2:3, 5:3, 7:6, 10:7, 13:8,
15:12, 16:12, 20:12, 22:15,
26:17, 28:19
Po výhře doma s Napajedly odjížděli kostelečtí házenkáři do české
metropole na utkání proti celku z
místní části Chodov. Domácí tým
byl v tabulce před tímto zápasem
o dvě místa výš než kostelečtí se
stejným pořtem bodů za vyrovna-

1. LIGA HÁZENÁ
technických chyb, to se nechce
věřit, že jsme na zápase dospělých a ne přípravek.
V neděli v tradiční čas se utkají
kostelečtí házenkáři na domácí
palubovce se silným týmem Jičína.

Výsledky 6. kola
Kostelec A - Napajedla A
Karviná j. - Jičín
N.Veselí - Ostrava
Košutka A - Litovel
Náchod - Brno
Bystřice A - Chodov

30 : 26
27 : 17
37 : 26
22 : 20
21 : 21
31 : 32

Utkání 7. kola

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

Karviná j.
Brno
Bystřice A
Chodov
Litovel
Kostelec A
Košutka A
Jičín
Náchod
Ostrava
Napajedla A
N.Veselí

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

185:135
175:150
184:157
162:159
145:147
155:166
152:152
147:158
143:163
165:188
165:184
145:164

12
11
8
6
6
6
5
4
4
4
3
3

Napajedla A - N.Veselí (18.10.
17:00), Ostrava - Košutka A
(18.10. 15:00), Jičín - Bystřice A
(18.10. 17:00), Litovel - Náchod
(17.10. 17:00), Chodov - Kostelec A (18.10. 16:30),
Brno - Karviná j. (17.10. 17:00)

Příští kolo:
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), Napajedla A Chodov (24.10. 17:00)

Na svatého Václava bojovaly v Tenis areálu Dušana Běhala ženy
V pondělí 28. září se na tenisových kurtech v Prostějově konal již 6. ročník turnaje v ženských čtyřhrách neregistrovaných hráček. Za opravdu nečekaně slunného počasí se vedle zimního stadionu sešly
hráčky bílého sportu v počtu
deseti dvojic.
„Na turnaji se sešla skvělá konkurence amatérských hráček tenisu jak z domácího Prostějova,
ale jak již bývá tradicí, dorazily

tenistky z Kroměříže, Uničova a
také Zlína," sdělila ředitelka turnaje Jitka Žondrová.
Po zápasech hraných ve dvou základních skupinách do vyřazovacích bojů postupovaly z každé
skupiny první čtyři páry. Celý turnaj se hrál na jeden vítězný set a
boje o postup do finále ukázaly,
že ženské deblové páry v žádném
případě nepodcenily přípravu na
šestý ročník tohoto turnaje. Po
náročných soubojích postup na-

Společná fotografie všech účastnic vydařeného turnaje.

konec vybojovaly páry Hyndrychová Martina, Pazderová Zdena
a Konečná Draha, Pelzlová Petra.
Z celkového vítězství se nakonec
radoval pár Konečná, Pelzlová.
Třetí příčku obsadila dvojice Benešová Jana a Spálovská Jarka.
Nejmladší hráčkou opravdu vydařeného turnaje byla vyhlášena
Michaela Šilhánková z domácího klubu Tenis Areálu u Dušana Běhala. Celý turnaj proběhl
v přátelské atmosféře, nechybělo

dobré jídlo jak v podání tradičních „Dušanových steaků„, tak i
výtečných lahůdek a kulinářských dobrot dodaných samotnými hráčkami. „Chci poděkovat
sponzorům a partnerům za podporu, manželce i rodičům za pomoc. Také nesmím opomenout
Město Prostějov, které převzalo,
jak již bývá zvykem, záštitu nad
vyhlášeným turnajem ve čtyřhrách žen,„ dodal spokojeně majitel Dušan Běhal.
-kš-

Foto: Michal Šilhánek

