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Přehrada
na
SUCHU
ZEMAN na radnici
Vítej Miloši, kouření povoleno...

Už i rybáři mají utrum!

Jako na Václaváku bylo v neděli na
Plumlovské přehradě. Slunečného
počasí využily desítky zvědavců k
procházce kolem holých břehů, rybáři odhodlaně nahazovali vlasce s
návnadou ve snaze ulovit v posledních dnech pořádný kousek. Jejich
dny jsou sečteny, chybí jen několik
Koláž PV Večerník
Expremiér České republiky Miloš
Zeman se vrací do politiky! Máme
výskat radostí nebo mít z jeho rozhodnutí obavy? To je ovšem každého voliče jeho věc. Faktem ale je,
že Zeman nyní objíždí celou republiku a pomalu si jako vůdce nové
politické strany připravuje půdu
před parlamentními volbami. A minulý týden dorazil i do Prostějova.
Jeho návštěvu si nemohli nechat ujít
ani prostějovští radní, kteří ho pozvali ke krátkému posezení na radnici. A jak to tak vypadalo, vedli
spolu hodně družnou debatu.
"Ahoj Mirku, dlouho jsme se neviděli," prohodil svým vlastním bodrým
způsobem Miloš Zeman, když ještě na
chodbě před kanceláří starosty potkal

jako prvního Miroslava Pišťáka.
"Vítám tě Miloši, pojď dál," odpověděl stejně bodře náš místostarosta.
Ruku expremiéra pak srdečně ještě
zmáčkli starosta Jan Tesař a místostarostka Alena Rašková. A pak se stalo
něco, co si běžný smrtelník na naší
radnici už delší dobu nemůže dovolit.
"Byl bych vděčný, kdybych si u kafíčka mohl zakouřit," zatvářil se prosebně Miloš Zeman poté, co byl
posazen za bohatě prostřený stůl.
"Jistě, Miloši, tady máš popelník," vyhověli mu představitelé naší radnice.
A to i přesto, že v interiérech městského úřadu je vyhláškou kouření
přísně zakázáno. Ale u takové persóny, jakou pan Miloš bezesporu je, se
dá přimhouřit oko.

Miloš Zeman strávil s našimi radními
dobrou hodinku. Politika jako taková
se nechávala stranou, hovořilo se o
běžných problémech měst a obcí.
"Obdivuji vás, že dokážete v Prostějově držet vyrovnaný rozpočet bez
půjček a zadlužování," řekl mimo jiného Zeman.
Expremiér strávil v Prostějově dva
dny. Kromě radnice navštívil některé
střední školy, firmy a další instituce. A
dlužno dodat, že si z našeho města odvezl z nejmenované firmy nový oblek
šitý na míru. "Žádám novináře, aby
zdůraznili, že tento oblek jsem si zakoupil a nikoliv že jsem ho dostal
darem. Ta doba je naštěstí dávno
pryč," zasmál se nezaměnitelným způsobem Miloš Zeman.
-mik-

dní, než budou ryby vyloveny a amatérským rybářům na Plumlovské
přehradě odzvoní.
Kroky mnohých směřovaly na obnaženou starou hráz. Část vodní nádrže od
Plumlova je již zcela bez vody a jen nekonečné bahno dává tušit, odkud kam
sahala vodní hladina. Nezapomenutelný

Vodní nádrž bez vody. Její poslední zbytky dávají tušit, že brzy
bude vše připraveno k vybagrování letitých
nánosů bahna ze dna Plumlovské přehrady.
zážitek. Podobný prožívali pamětníci
před desítkami let. Kdy se naskytne
další příležitost ?
-jp-

26. října 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Chlupatí tuláci
Během minulého týdne byli odchyceni dva zaběhlí psi. Jeden odchyt provedli strážníci v odpoledních hodinách na ulici Olomoucká. Jednalo se o hnědého zhurba
ročního pitbulla s kovovým obojkem. Druhého toulavého psa přivedla žena až na služebnu městské policie. Černý novofunlanďan se k ní přidal na hlavním nádraží a nemínil ji opustit. Jelikož se
žádný majitel o něj nepřihlásil, byl
převezen do olomouckého útulku.
Upozornění pro občany: Od 1. října tohoto roku vyšla v platnost vyhláška města o povinném označení psů. Každý majitel psa staršího
sedm měsíců má povinnost pořídit čip nebo tetování, a to do devíti měsíců od data 1. 10. 2009. Podrobnější informace naleznete na
webových stránkách města Prostějova.

Rozhodnuto: u škol se chlastat nebude!
Zákaz pití alkoholu bude platit i na náměstích a v parcích
Prostějovští radní se minulý
týden dohodli na konečné podobě nové vyhlášky města,
která by měla vstoupit v platnost od 1. ledna 2010. Ta například stanoví přesná místa,
kde se nesmí požívat alkohol.
Radní na základě častých stížností občanů přitvrdili i co se
týká nových pravidel při dodržování nočního klidu.
Před třemi týdny jsme přinesli
první zprávu o tom, že radní připravují novou vyhlášku, jejímž
základem bude zpřísnění podmínek pro konzumaci alkoholu
na veřejnosti a při dodržování
nočního klidu. Tehdy ale ještě
radní považovali návrh nové vyhlášky za příliš surový a byly
znát obavy z toho, že by ji kdo-

koliv mohl napadnout kvůli nedostatečné opoře v zákonech.
"Při současné legislativě nemůžeme zakázat konzumovat alkoholické nápoje na veřejnosti na
celém území města. Rádi bychom to udělali, ovšem to by nás
každý právník v případném
soudním sporu rozcupoval. Nemáme k tomu totiž dostatečnou
oporu v české legislativě," řekla
před časem Alena Rašková, místostarostka města.
Minulý týden ovšem radní sdělili novinářům, že novou vyhlášku již mají v kupě a předloží
ji zastupitelům ke schválení.
Znění vyhlášky ale předtím museli také prokonzultovat s právníky. "Všechno je otázka
celkového pohledu na problém.

Nebezpečný nález
Několik minut po čtrnácté hodině
na linku 156 oznámil šestnáctiletý mladík objevení neznámé munice a to u rybníka v Krasicích.
Vyslaná hlídka telefonát prověřila. Na místo byla přivolána Policie ČR, která si událost převzala.

Bez peněz k holiči
Po jedenácté hodině bylo na lince
156 přijato sdělení od zaměstnance z holičství o zákazníkovi, který
odmítá za ostříhání zaplatit. Strážníkům dotyčný vypověděl, že nemá peníze a o této skutečnosti věděl předem. Pro podezření z přestupku proti majetku skončí čtyřicetiletý muž u správního orgánu.
Za jeho počínání lze udělit pokutu až 15 000 korun.

Cyklisté v našem městě
Prostějov je jedním z měst, kde
spatříte cyklistu na každém kroku. Řidiči z Prostějova jsou na
tento obrázek zvyklí, ale motoristé z jiných měst mají hrůzu v
očích. Zvláště při nebezpečných
situacích jako je předjíždění babičky jedoucí na kole s plnými
taškami nebo míjení staršího muže s berlí na řídítkách trčící do vozovky. Zkrátka v dnešní době jízda na bicyklu v hustém provoze
rozhodně nepatří k příjemné projížďce.Aby nehod a kolizí bylo co
nejméně, přistoupilo město k budování nových cyklistických stezek. Dá se říci, že každoročně
nám přibývá několik kilometrů
těchto cest. A přesto řada lidí stále
jezdí po silnici a stezky nevyužívá. Málokterý cyklista zná znění
zákona, že: Je-li zřízen jízdní pruh
pro cyklisty, stezka pro cyklisty
nebo je-li na křižovatce s řízeným
provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista jich povinen užít.
Pokud toto poruší, lze udělit blokovou pokutu až do výše 2000
korun.
Spousta lidí zapomíná, že cyklista dle zákona o provozu na pozemních komunikacích je řidič
nemotorového vozidla a platí pro
něj daná pravidla, která jsou obsažena v zákoně č.361/2000 Sb.
Co bychom měli znát: Po chodníku na jízdním kole mohou jezdit
pouze děti mladší 10 let, nesmí
však ohrozit chodce. Na silnici se
tato věková skupina pohybuje
pouze v doprovodu starší osoby
15 let! Jak bylo zmíněno, bez dohledu starší osoby 15 let nemají
malí cyklisté na vozovce sami co
dělat. Výjimku tvoří stezka pro
cyklisty, chodník, pěší a obytná
zóna. V sedačce na jízdním kole
se smí vést dítě do věku 7 let a to
osobou starší 15 let. V nadcházejícím období se brzy stmívá a to
by měl být signál nezapomínat na
správné osvětlení jízdního kola.
Vpředu musíme mít bílé světlo,
vzadu červené. Tam, kde je funkční pouliční osvětlení, můžeme mít
tzv. blikačku i vepředu. Být včas
viditelný je velice důležité! Světla
a odrazky přispějí k vaší bezpečnosti! Pamatujte, cyklista a chodec patří mezi nejzranitelnější
skupinu v silničním provozu.
Víte, jak se cyklisté nemají chovat?
- telefonovat, jíst či dokonce kouřit je zakázáno
- na jednomístném jízdním kole
nikoho nevozíme
- jezdit bez držení řídítek, držet se
jiného vozidla, vést jízdní kolo nebo psa se též nesmí
- přejíždět přes přechod pro chodce, nerespektovat dopravní značky je dopravním přestupkem
Strážníci Městské policie Prostějov vyřešili v letošním roce již tisícovku přestupků cyklistů. Je to o
7% více než vloni.

Radní stanovili v nové vyhlášce místa, kde se nebude smět veřejně popíjet alkohol. Mezi tato místa patří i náměstí T. G. Masaryka.

Místa, kde se veřejně
nesmí pít alkohol:
náměstí T. G. Masaryka
náměstí E. Husserla
náměstí Spojenců
biokoridor Hloučela
parčík u hřiště v Tylově ulici
okolí drozdovického rybníka
okolí rybníka v Krasicích
Smetanovy sady
Kolářovy sady
okolí obch. centra Družba
okolí obch. centra Haná
večerka ve Vodní ulici
parkoviště u nové nemocnice
okolí všech základních škol
Opravdu ho nemůžeme řešit
plošně po celém území Prostějova. Do vyhlášky jsme také zakotvili i zkušenosti a názory
jednotlivých radních jak si představují, že to pomůže k tomu,
aby situace ohledně pití alkoholu
na veřejnosti a rušení nočního
klidu byla lepší než je teď,"
uvedl aktuálně Miroslav Pišťák,
místostarosta města.
Nová vyhláška nyní přesně stanovuje konkrétní místa, kde bychom v budoucnu neměli spatřit
člověka s flaškou alkoholu v
ruce. Především jde o místa v
okolí základních škol, dětských
hřišť a městských zařízení, kam
docházejí děti za mimoškolní
činností. "Strážníci městské po-

licie tak budou mít v rámci čeho
v těchto věcech jednat. Doposud
jsme totiž městské vyhlášky k
těmto problémům neměli. Já
sám se ale přiznám, že si nejsem
příliš jistý efektivitou podobných vyhlášek. Myslím si totiž,
že hlavní problém je v tom, že
neexistuje celková legislativní
úprava. Když někdo bude popíjet na inkriminovaném místě,
může být nyní vykázán někam
za roh, kde bude stejně "chlastat" dál. Nebo se na to místo vrátí
a než se strážník znovu dostaví,
stačí flašku vypít a hodit do koše.
Není opora v zákoně tím, že by
strážník proti takovému člověku
mohl zakročit razantněji," pokrčil rameny starosta města Jan
Tesař. Přesto ale nová vyhláška
alespoň nějak deklaruje, že by se
hlavně děti v budoucnu neměli u
škol setkávat s opilými lidmi,
kteří tady na lavičkách konzumují další alkohol. "A o to nám
šlo především. Zároveň je ale
třeba dodat, že jsme stanovili i
další veřejná místa, kde se od 1.
ledna nesmí požívat alkohol. Jde
hlavně o náměstí, parky, okolí
obchodů a obou rybníků," dodala Alena Rašková.
Pokud vyhlášku o nočním klidu
a pití alkoholických nápojů na
veřejnosti na listopadovém zasedání schválí zastupitelé, bude
zveřejněna jak na městském
webu, tak v médiích.
-mik-

Město koupí obě hřiště za Hloučelí

Domy se tady stavět nebudou, zůstane u fotbalu
Pět minut před dvanáctou
město zachraňuje dvě fotbalová hřiště za Hloučelí. Obě
sportoviště dříve patřila Sportovnímu klubu LeRK Prostějov než je Bořivoj Kresta
prodal soukromé společnosti.
Ta hřiště měla v plánu zrušit,
požádat město o změnu územního plánu a postavit zde
obytné domy. Radní se ale rozhodli investovat do sportu
další miliony korun a obě
sportoviště vykoupit.
"Každý, kdo zná problematiku
kopané v Prostějově a historii
obou hřišť za Hloučelí u Sportcentra, ví, že se nejedná o jednoduchou záležitost. Město
nakonec po dlouhých vyjednáváních souhlasí s odkupem pozemků, na kterých jsou nyní dvě
chátrající hřiště na kopanou.
Ovšem s tím, že jsme chtěli
všechny právní jistoty k tomu,
aby když zaplatíme cenu ve výši
17,5 milionu korun, bude převod

Èerná kronika
Cigára z benzínky
Na Policii ČR bylo nahlášeno
vloupání do benzínové čerpací
stanice v obci Protivanov. Po
příjezdu na místo policisté zjistili poškození vstupních dveří
objektu, poškozeno bylo také
boční okno. Pachatel vnikl do
prodejny a odcizil doposud blíže neurčený počet krabiček cigaret různých značek. Škodu
majitel odhaduje na 46 500 korun.

Kola ze sklepů
Neznámý pachatel vnikl do
sklepních prostor domu na ulici Palackého v Prostějově a odcizil dvě jízdní kola. Majitelé
vyčíslili škodu na 7 000 korun.

Nehorázná neopatrnost
Neznámý pachatel na parkovišti před obchodním domem
na ulici Konečná v Prostějově
využil nepozornosti poškozeného muže a ze sedadla spolujezdce v odemknutém vozidle
Renault odcizil jeho peněženku s finanční hotovostí. Poškozený přišel o částku více jak 16
000 korun.
Ke krádeži peněženky z odemknutého vozidla Avia došlo i
na ulici Partyzánská v Prostějově. Pachatel zde odcizil peněženku s finanční hotovostí
19 000 korun a osobními doklady řidiče.

pozemků čistý . Na uvedených
pozemcích totiž existuje zástavní
právo ve výši 10 milionů korun.
Takže soukromý vlastník, než
dostane od nás finanční prostředky, musí zástavní právo vymazat z katastru nemovitostí,"
informoval Vlastimil Uchytil,

místostarosta Prostějova zodpovědný za majetek města.
Radní teď požádali právníka
mimo městský úřad, aby připravil kvitance a kupní smlouvy,
které by podepsaly všechny zúčastněné strany. "Teprve potom
celou obchodní transakci předlo-

Na hřiště za Hloučelí je v současné době žalostný pohled. Město je ale chce
vykoupit od soukromého majitele a podpořit tak především fotbalovou
mládež

Sebral nářadí
Neznámý pachatel se na ulici
Veleslavínská v Prostějově
vloupal do uzamčeného zahradního domku a odcizil motorovou pilu, vibrační brusku,
vrtačku, přímočarou pilu a další nářadí. Majiteli tak způsobil
škodu 4 900 korun.

Vykradl dodávku
V obci Čelechovice na Hané Kaple se neznámý pachatel
vloupal do vozidla Ford Tranzit a z nákladního prostoru odcizil bourací kladivo, vrtačku,
brusku, svářečku, vyřezávací
pilku a jiné nářadí. Majiteli
způsobil škodu 76 000 korun.

Darmo mluvit...
Neznámý pachatel využil nepozornosti poškozené ženy na
parkovišti před obchodním domem na ulici Újezd v Prostějově a z odemknutého auta Ford
odcizil její kabelku s věcmi.
Žena přišla o své doklady, peněženku s finanční hotovostí,
platební kartu a další osobní
věci. Předběžnou škodu vyčíslila na 5 500 korun.

Bral to po litrech
V obci Dobromilice se neznámý pachatel vloupal do místního pohostinství a za výčepním
pultem odcizil 11 litrových
láhví různých alkoholických
nápojů, cukrovinky a finanční
hotovost. Cena odcizených věcí je 3 500 korun, poškozením

objektu vznikla škoda 2 000
korun.

Přišel o "horáka"
V domě na ulici Rejskova v
Prostějově se neznámý pachatel vloupal do sklepní kóje a
odcizil zde odstavené horské
jízdní kolo, čímž způsobil majiteli škodu 8 000 korun.

Pokladna je fuč
Neznámý pachatel se vloupal
do budovy soukromé firmy na
ulici Průmyslová v Prostějově,
překonal zámky od dveří kanceláří a z jedné kanceláře odcizil příruční pokladnu s finanční hotovostí 35 500 korun. Poté z místa odešel.

Chytili zloděje
Policisté zjistili dvaadvacetiletého muže z Prostějova podezřelého z trestného činu
krádeže. V měsíci září v Prostějově na náměstí Spojenců
vnikl do neuzamčené kabiny
vozidla Multicar a odcizil
pánskou peněženku a příruční
tašku s fotoaparátem. Krádeží
věcí způsobil škodu 5 300 korun.

Krade se i laser
Neznámý pachatel odcizil z
odemknutého vozidla v obci
Výšovice černý plastový kufřík s kanálovým laserem, dálkovým ovládáním a cílovým
terčem. Hodnota přístroje je
60 000 korun.

žíme ke schválení zastupitelům.
Chci ale zdůraznit, že v letošním
roce město vynaloží bezmála 70
milionů korun na podporu prostějovského fotbalu. Kromě odkupu zmíněných hřišť jde také o
výstavbu nového fotbalového
areálu u Základní školy E. Valenty," dodal Vlastimil Uchytil.
Obě hřiště za Hloučelí získal v
minulosti od SK LeRK v rámci
neurčitých obchodních operací
podnikatel z Olomouce. Ten
před časem oslovil Radu města,
zda by na těchto pozemcích
mohlo dojít ke změně územního
plánu. Podnikatel tady totiž počítal s výstavbou rodinných
domů. "Radní ani zastupitelé by
ale podle mého názoru něco takového neschválili. Nehodláme
měnit územní plán u sportovišť,
místo nichž by se stavěly domy.
My ale tato hřiště v každém případě chceme zachovat pro sport
a především fotbalovou mládež," uzavřel toto téma Uchytil.

Obral ji za jízdy
Neznámý pachatel jedoucí na
jízdním kole strhl poškozené
ženě jedoucí taktéž na kole její
kabelku s věcmi, kterou měla
na rameni. Žena přišla o peněženku s finanční hotovostí 8
000 korun, o své doklady, platební karty a další osobní věci.
Škodu vyčíslila na 16 000 korun. Ke krádeži došlo na ulici
Dobrovského v Prostějově.

Straky jsou dopadeny!
Kriminalisté zahájili trestní stíhání
dvou mužů ve věku 20 a 28 let pro
trestný čin krádež. V měsíci červnu 2009 se vloupali do hospody
na fotbalovém hřišti v obci Krumsín a odcizili alkoholické nápoje,
cigarety různých značek a další
věci. V červenci vnikli do občerstvení v obci Hamry, prohledali
prostory a odcizili alkoholické nápoje,cukrovinkyauzeniny.Svým
jednánímzpůsobilicelkovouškodu více jak 17 000 korun.

Vloupání do aut
Na ulici Šárka v Prostějově se
neznámý pachatel vloupal do
motorového vozidla značky
Volkswagen Caddy. Z vozidla
odcizil látkovou tašku s peněženkou, osobními doklady a dalšími věcmi majitelky. Poškozené vznikla škoda 13 000 korun.
Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla i na ulici Anenská v
Prostějově, kde vnikl do Škody
120 a odcizil autorádio. Majiteli
tak způsobil škodu 5 000 korun.

Vidìno - Slyšeno
Racionalizace
„Ona zapomněla říct, že chce razítko,“ vysvětlovala při konickém uspávání broučků předpubertální holčina ostatním důvody,
proč že se svojí malou svěřenkyní nemůže čekat ve frontě na splnění úkolu a jde si přímo pro
štempla jakože má splněno. Jenomže jak se dalo vysledovat, s
podobnou povídačkou obcházela
i další stanoviště, až se soutěžní
kartička potřebně zaplnila, což
bylo patrně předpokladem zbavit
se nechtěného outěžku. Smysl
pro efektivitu práce jí rozhodně
nelze upřít!

Náš zákazník
„Ty to neplatíš, tak to neřeš,“ poučil prý fachman z pneuservisu
zákazníka, který za ním přijel pro
pomoc s firemním malotrakto-
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rem. Jeden z požadavků na ošetření hospodářského oře se zdál
pneuservismanovi natolik malicherný a navíc z jeho pohledu
těžce proveditelný, že s jeho provedením prostě nesouhlasil. Nicméně při vypisování faktury se
ve vyúčtování objevila i tato položka. Asi když už o tom byla řeč.
No nejspíš si malotraktorista neměl otevírat hubu.

Pátrání
„Toho pána taky hledají,“ zděsila
se prý malá čtenářka Večerníku,
když zaregistrovala tvář Pohledů
shora v těsné blízkosti zatracenců
a zloduchů, po nichž je vyhlášeno
policejní pátrání, jak to bývá na
straně 3 našich novin. Těžko říct,
zda je to ujištění pozitivní, či negativní, ale zatím tomu tak není,
zatím se vždycky nakonec náš
komentátor najde sám. Ale kdo
ví, jestli to zvládne pokaždé…
-MiH-

Dny pro Izrael v Prostějově
Během minulého týdne proběhla
v Prostějově akce Dny pro Izrael,
která byla rozdělena do dvou dnů.
V sobotu program proběhl v Kulturním klubu Duha, kde vystoupil
pěvecký sbor Lenky Literové a
kytarista Alexandr Zarivnij. Druhým bodem programu byla přednáška O židovství a jeho
náboženství přednesená Jiřím
Richterem, předsedou společnosti
Judaica Holešov. Na závěr zatancoval taneční soubor Rut.
Nedělní část akce se konala v Národním domě a úvodem řekla pár
slov Jana Gáborová, referentka
vnějších vztahů města Prostějova.
Poté sál ožil díky tanečním variacím souboru Rut, kdy v krátkých
pauzách mezi skladbami pronesla
Eva Štefková několik slov o židovských svátcích. Následně
přednesla Lucie Židová svoji povídku vypovídající o válce a koncentračních táborech. Izrael po
válce v Gaze a po volbách, to bylo
téma diskuze, kterou zahájil
Němec Johannes Gerioff, novinář a teolog žijící v Izraeli v Jeruzalémě. Přednáška byla v
německém jazyce a proto celý

projev překládal Mojmír Kallus.
„Lidé v Evropské unii si myslí, že
rozumí situaci, která probíhá na
Blízkém východě mezi Pakistánci
a Židy, to je ovšem omyl. Já jsem
tady dnes, abych vám přiblížil
problematiku a rozvedl diskuzi.
Pokud dnes půjdete domů a budete si myslet, že už je vám
všechno jasné, pak jsem někde
udělal chybu, protože já sám tomu
nerozumím. Pokud při odchodu
bude probíhat bouřlivá diskuze, ta
bude značit úspěch. Dnes nejde o
to všechno pochopit, ale chci vás
přivést k zamyšlení a debatě.
Dnes si tady probereme několik
otázek, o kterých mi můj kamarád řekl, že kdybych je napsal,
můžu se s kariérou rozloučit.
Jedna z těch otázek byla: Která
škoda je napravitelná a která nenapravitelná? Nám přijde úplně
obyčejná, ale lidem ve válce nikoliv. Většinu lidí válka poznamenala. Někdo přišel o torzo těla,
jiný nemůže v noci hrůzou spát.
Jak se tohle může srovnat?„ vypověděl Johannes Gerioff. Závěrečné vystoupení obstaral opět
soubor Rut.
-vevi-

Přednáška Johannese Gerioffa (vlevo) byla v německém jazyce a proto celý
projev překládal Mojmír Kallus.

Garážový dům na Tylovce nebude!
Stavba garážového domu ve vnitrobloku Tylovy ulice, která se
plánovala dva roky, byla zrušena.
Investor a potažmo i město tak
reaguje na masové protesty zdejších obyvatel, kteří proti stavbě
vehementně protestovali.
Lidé z okolí Tylovy ulice tak
mohou oslavovat. "Stavba patrového garážového domu nebyla
projektem města, my jsme se na
přípravách podíleli jen v tom
smyslu, že jsme umožnili inves-

torovi odkoupit zmíněný pozemek mezi panelovými domy. Investiční akce ve formě stavby
garážového domu ale nebude realizována, takže i ze strany města
dochází k revokaci usnesení
Rady i Zastupitelstva města co se
týká prodeje pozemků," řekl
Vlastimil Uchytil, místostarosta
města. Přiznal, že ke zrušení
stavby došlo díky stížnostem občanů. "Ano, nevole lidí byla obrovská," uzavřel Uchytil. -mik-

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

Nejsou jiz mezi námi...
Jaroslav Loutocký 1940 Bedihošť
Olga Filipová 1931 Ivaň
Ladislav Zdražil 1922 Bedihošť
Josef Klíč 1936 Prostějov
Jan Schmitt 1958 Prostějov
Václav Jarkovský 1932 Vřesovice
Antonín Patka 1954 Prostějov
František Bernovský 1931 Prostějov
Oldřich Odstrčil 1933 Kostelec n/H
Václav Procházka 1920 Drahany

Ludmila Kučerová 1930 Olomouc
Jiří Koukal 1948 Niva
Petr Všetička 1958 Olšany u PV
Adolf Rozehnal 1956 Prostějov
Ing.Viliam Huňady 1932 Prostějov
Marta Koucká 1927 Prostějov
Jiří Jurníček 1965 Malé Hradisko
Vlasta Musilová 1935 Prostějov
Julie Králíčková 1920 Myslejovice
Václav Přikryl 1929 Ptení

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 26. října 2009
Jan Koupa 1953 Želeč 11.00 Obřadní síň Mlýnská
Josef Přidal 1923 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Anna Matasová 1919 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Eva Bradáčová 1944 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Libuše Sedláčková 1925 Slatinky 14.00 Obřadní síň Prostějov
Miloslava Dostálová 1921 Vrbátky 14.40 Obřadní síň Prostějov
Úterý 27. října 2009
František Balcařík 1921 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Josef Novák 1955 Vrahovice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 29. října 2009
Josef Dostál 1926 Ondratice 14.00 kostel Brodek u Prostějova

Městská policie VARUJE:
U hřbitova pozor na zloděje!

Po celý příští týden bude z logických důvodů na městském
hřbitově a jeho okolí lidově řečeno plno. Památka zesnulých
každoročně přivede na hřbitov
tisíce lidí, z nichž převážná
většina se sem dopraví autem.
A právě tady hrozí velké nebezpečí!
"Opět se nám blíží termín, kdy
lidé navštěvují více než kdy jindy
hřbitovy. Převážná část obyvatelstva k dojíždění ke hřbitovům
využívá motorová vozidla. Městská policie pravidelně dohlíží v
tyto „dušičkové„ dny na dopravu
v okolí hřbitova, ale i chrání svou
přítomností majetky občanů.
Bez spolupráce s občany však taková práce neplní svůj účel. Proto upozorňujeme občany, aby si i
oni sami chránili svůj majetek a
snažili se dodržovat ty nejzákladnější pravidla a nedávali
příležitost zlodějům," upozorňuje občany Jan Nagy, velitel Měst-

Mobilní telefon ponechaný na
palubní desce auta. To je jedna z největších chyb, které se parkující řidiči dopouštějí.
Foto: Archiv Městské policie
ské policie v Prostějově a zároveň jim vzkazuje: "Vozidlo po
zaparkování řádně uzamkněte,
nezapomínejte klíče v zámku vozidla, uzavřete všechna okna a
nenechávejte ve vozidle viditelně odložené věci. I pohozený
svetr či igelitová taška může u
zloděje navodit pocit, že v autě se
nachází například mobil nebo
jiné cennosti. Všímejte si podezřelého jednání osob, které zde
postávají, sledují vozidla, nahlíží
dovnitř a podobně," varuje Jan
Nagy a na úplný závěr dodává, že
pokud by lidé v okolí zaparkovaných vozidel spatřili něco podezřelého nebo podivně jednající
osoby, aby okamžitě volali bezplatné linky 158 nebo 156. -mik-

Město Prostějov informuje o způsobu parkování před městským hřbitovem

26. října 2009
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Důležité upozornění,
nepřehlédněte!
-uvedený popis systému parkování před
městským hřbitovem je dočasný. Platí
pouze pro dušičkový víkend před Památkou zesnulých 2009.

PARKOVÁNÍ I:

-příjezd na nově vybudované zpevněné plochy je
od ulice Brněnská (mezi hřbitovem a skleníky, severní strana hřbitova), výjezd z ulice Lidická (mezi
obchodním domem Kaufland a starou nemocnicí).

PARKOVÁNÍ III:

- podél jižní zdi vedle židovského hřbitova.

PARKOVÁNÍ II:

- ulice Brněnská, před hřbitovem. Z důvodu vybudování cyklostezky do Žešova je NOVĚ PARKOVÁNÍ POUZE PODÉLNÉ! (příjezd i výjezd ulicí
Brněnskou).

Lupiči zmlátili svoji oběť kvůli pár Pozemky u kulturáku získá Manthellan
korunám. Policie je už dopadla

Prostějovští kriminalisté objasnili další loupežné přepadení. Po předchozím úspěšném pátrání po lupiči ze
Smetanových sadů nasadili
pouta i dvojici mladíků, kteří
na konci září surově zmlátili
a oloupili muže v Plumlovské
ulici.
"Policisté zahájili trestní
stíhání dvou mužů ve věku 21 a
22 let z Prostějova pro trestné

činy loupeže a neoprávněného
držení platební karty. Dne 25.
září 2009 v době okolo 23.00
hodin na ulici Plumlovská v
Prostějově napadli úderem pěstí do obličeje náhodně procházejícího muže, který následkem úderu upadl na zem.
Pachatelé do něj poté kopali a
bili ho pěstí do obličeje. Přitom
mu z kapsy kalhot odcizili finanční hotovost 120 korun, osob-

ní doklady a platební kartu. Poškozený utrpěl lehké zranění,
které si vyžádalo ošetření v
prostějovské nemocnici, bez
následné hospitalizace," informovala nás Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Jak dodala, trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě, u soudu jim však hrozí až
desetiletý trest vězením. -mik-

Hledá se krkavčí
otec a podvodník
Prostějovská policie vyhlásila
další celostátní pátrání po trojici
osob. Na dva hledané muže byl
vydán zatykač proto, že již za své
činy byli odsouzeni, ale úmyslně
se vyhýbají nástupu trestu odnětí
svobody. Strážci zákona při pátrání po hledaných osobách
spoléhají na osvědčenou pomoc
veřejnosti.
VLADIMÍR BENC se narodil
25. června 1982
a trvalé bydliště
má hlášeno na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Okresní soud v Prostějově
příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody do nejbližší věznice pro trestný čin úvěrového
podvodu. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 25 do 29 let, měří 173
centimetry, má střední postavu,
modré oči a hnědé krátké vlasy.
Hledaný nosívá náušnice.

Pohledem shora
Pohledem shora

SVATAVA CHRASTINOVÁ se
narodila 27.
ledna 1981 a trvalé bydliště
má hlášeno v
ulici Novosady
číslo 344 v Němčicích nad
Hanou v okrese Prostějov. Po
hledané vyhlásil Územní odbor
Služby kriminální policie a vyšetřování v Prostějově celostátní
pátrání jako pátrání po pobytu
pro účely úkonů dle trestního
řádu. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 25 do 30 let, měří 155
centimetrů, má opuchlý obličej a
plavé blond vlasy.
LUBOMÍR SALAVA se narodil
24. června 1974
a trvalé bydliště
má hlášeno v
obci Čehovice
číslo 16 v okrese Prostějov. Na
hledaného vydal Okresní soud v Olomouci

příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody do nejbližší věznice pro trestný čin zanedbání
povinné výživy. Na hledaného
vydal Okresní soud v Olomouci
další příkaz k dodání do výkonu
trestu pro trestný čin zanedbání
povinné výživy. Městský soud v
Brně na něj vydal další dva zatykače pro trestný čin zanedbání
povinné výživy a trestný čin
krádeže. Jeho zdánlivé stáří je 35
let, měří 180 centimetrů, má
střední postavu, modré oči a
hnědé krátké vlasy česané dozadu. Nejčastěji nosí motorkářské
oblečení a čepici s kšiltem.
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-

CO BUDE DALŠÍ?

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
řed dvěma týdny se prezident Klaus konečně vymáčkl, co že je pro něj kamenem úrazu Lisabonské smlouvy (LS) a co že je napříč jeho svědomím. Benešovy dekrety, obava z toho, že takto zplatněný Lisabon by mohl vytvořit
živnou půdu pro nové požadavky vyhnanců ze Sudet. Mluvil jsem s jedním
známým žijícím v někdejším Sudetsku. Přiznává, že nejen on, ale i celá jeho rodina obývá nemovitosti po vyhnaných Němcích, ale víc než starost o neblahý dopad smlouvy z pohledu
Václava Klause vidí tento problém spíš jako záminku o zviditelnění jeho samotného a oni slouží jen jako vějička. Se svojí nechutí smlouvu podepsat se prezident netají už od prvopočátku. Proč ale s konkrétním požadavkem přichází až v tuto chvíli? Nabízí se dvě možnosti: buďto bylo potřeba vymyslet nějaké legitimní zdůvodnění svého postoje, nebo jde prostě o taktický tah, na jehož základě by se dalo očekávat, že se požadavek konečné ratifikace LS znovu oddálí, poté, co prošla už i v Polsku, a než se najde
nějaké řešení, získají odpůrci další čas vymyslet něco nového. Tomu nasvědčuje i to, že ve chvíli, kdy se
začalo rýsovat možné řešení Klausova požadavku, putuje na Ústavní soud z prezidentské kanceláře další rozšíření stížnosti upozorňující na nesoulad s naší Ústavou. A to žádal premiér Fischer od Klause slib,
že pokud se uspokojivě zapracuje jeho požadavek do LS, tak si už nebude klást nové podmínky. Na jednu stranu je odkaz na Benešovy dekrety možnou hrozbou, naopak ve stejném duchu by si mohla počínat
německá strana a na podobné bázi pro změnu v dodatku k LS deaktivaci dekretů požadovat. Takže spíš
než skutečné řešení se dá možná přemýšlet nad tím, co bude tím dalším problémem, který si Václav Klaus
odmítne vzít na triko.

P

Lukrativní pozemky v centru
města získá za předpokladu
kladného hlasování zastupitelů
olomoucká firma Manthellan.
Ta za ně nabízí městu necelých
49 milionů korun a hodlá na
nich vybudovat velké obchodní
a společenské centrum.
Jak jsme informovali již dříve,
stejnou firmu jako kupce doporučovala i odborná komise složená
z architektů, stavebních inženýrů
a dalších odborníků. Radní si ale
ještě nějakou dobu nechávali čas
na rozmyšlenou, až minulý týden
se definitivně rozhodli. Ano, zastupitelům bude ke schválení doporučena právě tato společnost.
Ale jedním dechem prostějovští
konšelé dodávají, že s kupci se
bude muset ještě jednat o zásadních úpravách celého jejich projektu. "Budeme s touto firmou i
nadále jednat o vyjasnění budoucích smluvních podmínek s tím,
že posléze zastupitelé, zřejmě už
10. listopadu, schválí pronájem
pozemků s následným prodejem," uvedl starosta Jan Tesař.
Radním se ale ještě v projektu nepozdávají hodně důležité věci.
"Společnost Manthellan zatím

Poplatky za odpad
radnice NEZVÝŠÍ

Poplatky za odvoz komunálního
odpadu město občanům nezvýší
ani pro příští rok. Obyvatelé Prostějova tak jako letos zaplatí tedy
částku 492 koruny. "Podle zákona
stejně ani jinou možnost nemáme,
poplatek za svoz odpadu stejně
můžeme zvýšit maximálně na 500
korun. Částka 492 koruny je ale
dobře dělitelná dvanácti," vysvětlil
Pavel Drmola, místostarosta města.
-mik-

UZAVÍRKY v Žešově
a na Husově náměstí

S dalšími dvěma uzavírkami se
budou muset vyrovnat řidiči v Prostějově. "Až do odvolání bude pro
veškerou dopravu včetně autobusové uzavřena silnice III/0462, tedy
průtah místní části Žešov. Zastávka
Žešov nebude obsluhována jak
příměstskou tak ani městskou autobusovou dopravou," sděluje Jana
Gáborová, tisková mluvčí Městského úřadu v Prostějově.
MHD Prostějov linka č. 11 a spoj
18 linky 780754 (dovoz dětí do
MŠ a žáci do ZŠ do Prostějova)
přijedou po objízdné trase od
Výšovic a ukončí spoj v zastávce
Žešov - střed, otočí se couváním v
křižovatce nad kostelem a začnou
nový spoj opět v zastávce Žešov střed.
Dále bude od 1. listopadu až do
konce roku pokračovat uzavírka
Husova náměstí (jižní strana od
křižovatky Předina po Joštovo
náměstí). Důvodem je výměna a
výstavba vodovodního potrubí.
-mik-

předložila projektovou studii, ve
které počítá s určitou investiční
výstavbou. Tato studie ale není
žádným dogmatem. Další požadavky města budou dopracovány.
Předpokládáme, a obě strany by
se na tom měly dohodnout, že firma bude vstřícná a bude vnímat
další požadavky radnice. Společnost má ve svém projektu zajímavé návrhy, ale určitě nejde o
projekt konečný. Město bude mi-

Projektová studie společnosti Manthellan – budoucnost dnešního Společenského domu. Zdroj: Repro Atelier 8000, spol. s.r.o.
mo jiného ještě zvažovat, jakým
způsobem chce firma řešit
umístění tržnice. Zájmem radnice
je totiž to, aby se tržnice nevytlačovala z centra někam na okraj
města," řekl Zdeněk Peichl, radní
města Prostějova. Společnost
Manthellan se ale bude muset zavázat ještě k dalším úpravám,

které se v jeho původním projektu neobjevily. "Důležitá budou
také řešení v oblasti dopravního
napojení, parkování vozidel a podobně. Připomínek k projektu ale
očekávám mnohem více a budeme trvat na tom, aby je kupec zapracoval do svých projektů," dodal Zdeněk Peichl.
-mik-
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Ředitelská rošáda na Obchodní akademii
Se začátkem nového měsíce nastupuje do funkce Petr Lipčík
Od 1. listopadu nastoupí do
funkce nového ředitele Obchodní akademie v Prostějově Petr
Lipčík (na snímku), který nyní
působí jako zástupce ředitele
školy. Bývalý ředitel Vladimír
Vláčil teď pracuje v obecní samosprávě v Bedihošti.
Petr Lipčík prošel řádným konkurzním řízením, kde byl jediným
uchazečem. Na Obchodní akademii v Prostějově působí dva roky
a i v nové funkci bude vyučovat
šest hodin týdně odborných
předmětů. Ve školství má bohaté
zkušenosti z předchozího působení na Obchodní akademii v Olomouci, kde vyučoval a bohaté informace nasbíral také jako školní
inspektor.
V nejbližší době by chtěl plně realizovat školní vzdělávací program
a opravu počítačových učeben.
„Jedna z místností prošla rekonstrukcí na začátku září, kdy ﬁnan-

ce poskytlo Sdružení rodičů a
přátel školy. Ve čtvrtek 22. října
nám umožnila Rada Olomouckého kraje čerpat investiční fond na
druhou novou učebnu. Část ﬁnančních prostředků byla získána
sponzorskými dary od bývalých
absolventů, kterým bych chtěl při
této příležitosti poděkovat. Učebna bude zprovozněna během listopadu," řekl Večerníku Petr Lipčík.
Zmíněný vzdělávací program
umožní jak žákům tak i profesorům nový přístup k výuce. Profesoři se připravovali v průběhu
dvou let pomocí různých vzdělávacích školení. „Úlohou kantora bude více role režiséra. Studenti v hodinách budou muset více
pracovat samostatně nebo ve skupinách a tím se i více naučí. Je to
účinnější metoda, než klasický
přednes vyučujícího, kdy studenti
pouze poslouchají a píší si poznámky. Doufám, že to bude fun-

govat, ovšem to nezáleží pouze na
školním sboru, ale také na studentech. Jestliže se chtějí něco naučit,
tak komunikace je nezbytná,„ objasňuje Petr Lipčík. Kromě teoretické přípravy absolvují žáci ve
druhém a třetím ročníku povinnou praxi u různých ﬁrem, při
které si mohou ověřit své teoretické znalosti a dovednosti v
konkrétním prostředí.
Obchodní akademie v Prostějově
letos v prosinci oslaví 115 let
výročí a první den oslav bude
spíše formální, kdy vedení školy
pozve zřizovatele ústavu, sponzory a také bývalé kantory působící
na této škole. Druhý den akademie nechá své dveře otevřené široké veřejnosti a studentům.
„Jsem pyšný na to, že mohu stát v
čele této školy, která má vybudovanou tradici a je to stále výběrová škola,„ dodává Petr Lipčík.
-vevi-

V "Národě" diskutovali starostové z celého regionu
V pátek se v přednáškovém
sále Národního domu uskutečnilo setkání zástupců vedení
města Prostějova se starosty
měst a obcí správního obvodu
města Prostějova jako obce s
rozšířenou působností. Setkání byl přítomen i náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
Alois Mačák.
Společné setkání starostů obcí
našeho regionu je již tradicí. Šéfové radnic a obecních úřadů si
na něm vyměňují své zkušenosti. Zároveň je představitelé pro-

stějovské radnice či krajského
úřadu informují o novinkách v
legislativě a dalších důležitých
záležitostech, bez kterých se při
své práci neobejdou.
"Nejvíce otázek na setkání směřovalo k zavádění datových
schránek, nezaměstnanosti, dopravě a životnímu prostředí.
Věřím, že jsme my nebo naši
úředníci starosty v odpovědích
na palčivé otázky uspokojili či
jim dobře poradili," sdělila Alena Rašková, místostarostka Prostějova.
-mik-

Okrsková služba a community policing
Okrskáři městské policie fungují v našem městě již čtvrtým rokem
Hlavním cílem okrskové služby Městské policie v Prostějově je zajišťovat pro občany
službu – ochranu životů, zdraví a majetku v daném okrsku,
přiblížit policejní služby občanům. Policie nemůže existovat
jako izolovaná instituce a řešit
jen protiprávní jednání. Musí
se řešit příčiny a tyto vyhledávat.
Okrsková služba byla zavedena
jako změna policejní práce. V
minulých letech policie komunikovala s občany a s veřejností
spíše jen při řešení konfliktních
situací, komunikovala s veřejností převážně na základě
oznámené události nebo pokud
policie vůči veřejnosti vystupovala na základě plnění úkolů ze
zákona. Smyslem COMMUNITY POLICING je spolupráce
strážníků s občany v tzv. pozitivní komunikaci, zajišťovat jejich bezpečnost, oboustranně
poskytovat informace o dění v
okrscích. Okrskáři se zajímají o
problémy obyvatel, nečekají na
to, až jim někdo cokoli oznámí.
Zúčastňují se jednání osadních
výborů, kde jsou projednávány
záležitosti svěřených okrsků.
Okrskáři vykonávají službu v
ranních a odpoledních směnách,
je-li to nutné, jsou v ulicích i v
noci či o víkendu. Jedná se o jednočlenné hlídky a je velmi důleKonečně nastal po extrémních
výkyvech ten kalendářní podzim, na který jsme zvyklí. Je
poměrně mokro, oteplilo se s
můžete na vaší zahrádce pozorovat rozsah poškození kořenů rostlin hlodavci.
Mezi myšovité hlodavce, kteří
způsobují na zahrádkách největší škody, patří především hraboš
polní. Je šedohnědě až nažloutle
zabarven délky těla 9 -11 cm.
Ocas dosahuje délky 1/3 délky
těla. Živí se rostlinnou potravou,
především zelenými částmi rostliny. V zimě žere i kořínky a kůru stromů. V případě přemnožení může vážně poškodit polní
plodiny i ovocné sady. Rozmnožuje se od konce února do poloviny listopadu (při teplém počasí se rozmnožuje i v zimě) s tím,
že samice má za sezónu 3 - 4 vrhy s 5 - 6 mláďaty. Gradace populace nastává jednou za 3 - 4
roky. Nepřímá ochrana spočívá
v kosení a mulčování bylinné vegetace v prostředí sadů a udržování bezplevelného stavu v oko-

Základním hodnotícím kriteriem policie je názor veřejnosti.
Proto jsou prováděny sociologické průzkumy, kde se občané
vyjadřují k policii jako takové,
ale i k okrskové službě. V našem
městě jsou pravidelně prováděny hodnotící průzkumy. Z průzkumu vyplývá, že znalost okrskářů je přímo úměrná celkové
době jejich existence. Spokojenost s městskou policií je taktéž
na dobré úrovni. Nicméně je
stále co zlepšovat. Výsledky
průzkumu například v oblasti,
které lokality se občané nejvíce
Ředitel prostějovské Měst- obávají, jsou využívány k řízení
ské policie Jan Nagy.
výkonu služby.

Součástí každého pracovníka je
jeho rozvoj. Proto i strážníci MP
absolvují semináře zaměřené na
pozitivní komunikaci a změnu
policejní práce ve sty community policing.
Jak okrskáře můžete kontaktovat? Jsou vybaveni mobilními
telefony (čísla a seznam okrskářů uvedeme příští týden),
elektronicky můžete psát na okrskar@mpprostejov.cz, písemně
poštou, najdete je i na webových
stránkách města www.mestopv.
eu. Mobilní telefony jsou přístupny nepřetržitě, v době nepřítomnosti okrskáře je telefon
přesměrován na operační stře-

disko, které vaše oznámení vyřídí. Pokud chcete oznámit protiprávní jednání, jehož řešení nesnese odkladu (např. momentálně někdo poškozuje lavičku),
je věc třeba řešit ihned, je třeba
volat na tel. č. 156. Takové případy řeší hlídková služba. Stejně
tak na toto telefonní číslo můžete volat i problémy v dopravě.
Tento trend považuji za velmi
správný, jeho základy byly stanoveny již v roce 2001. Policie je
organizace, která má poskytovat
služby občanům a proto je změna stylu naprosto nezbytná.
Bc. Jan Nagy,
ředitel MP Prostějov

žité, aby byli v okrsku viditelní, Strážníci absolvují semináře zaměřené na pozitivní komunikaci a změnu policejní práce ve stylu community poproto používají reflexní prvky licing.
uniformy. Naše město je rozděleno na 6 okrsků, za každý okrsek má osobní odpovědnost
konkrétní strážník - okrskář. Samozřejmě, že bychom byli rádi,
pokud by bylo okrskářů více, ale
to je hlavně o financích. Okrskáři mají vizitky, komunikují v
okrsku nejen s občany, ale i s institucemi, organizacemi, společně mají řešit problematiky.
Vztahy mají být založeny na
otevřené komunikaci. Tento styl
policejní práce se však netýká
jen okrskářů, ale všech
strážníků, celé naší městské policie.

Poradna zahrádkáře
lí dřevin. Významná je podpora
užitečných predátorů (dravců,
sov, lasiček) vybudováním jejich umělých hnízdišť a stanovišť. Nesmíme zapomínat i na mechanickou ochranu dřevin
(různé typy chrániček kmínků a
kořenů - pletiva). K přímé chemické ochraně přistupujeme
teprve po důkladném zjištění početnosti populace. V případě zjištění vysokého výskytu se do nor
sypou povolené návnadové rodenticidy např. Lanirat Micro,
Stutox I (5-10 kg/ha). Při aplikaci je nutné pečlivě dodržovat
návod.
Mezi další nebezpečné myšovité
hlodavce patří hryzec vodní.
Tento v současnosti velmi hojný
škůdce na trvalých kulturách je
podobně zbarven jako hraboš s
tím rozdílem, že je větší (délka
těla 12 - 16 cm) a délka ocasu
tvoří cca ½ délky těla. Biologii

má podobnou jako hraboš i s typickým přemnožením v intervalu jednou za 4 - 7 let. Hryzec vodní žije převážně v systému podzemních nor, které poznáme celkem snadno podle nepravidelně
rozmístěných hromádek vyhrabané hlíny z nor. Hryzec vodní
škodí především ohryzem kořenů rostlin v trvalých kulturách.
Ochrana je v postatě stejná jako u
hraboše polního. Pozor, existuje
spoustu „zaručených„ odchytových prostředků (mechanických
pastí, nástrahových a plašících
systémů), které obchodníci k odchytu hlodavců nabízejí! Doporučuji před jejich koupí postupovat obezřetně a nakupovat pokud
možno zařízení, která jsou ověřená praxí a fungují!
Na závěr bych chtěl nabídnout
několik užitečných rad pro výrobu kvalitního kvasu. V prvé řadě
je třeba si uvědomit, že výtěžek

alkoholu závisí na cukernatosti
ovoce a kvalita pálenky na jeho
vyzrálosti. Je proto důležité, aby
ovoce bylo plně vyzrálé, neboť
jedině tak bude mít dostatek cukru a aromatických látek, aby mohla vzniknout kvalitní pálenka.
V zásadě je chybou používat
ovoce plesnivé nebo nahnilé.
Ovoce by zároveň nemělo být
silně přezrálé, protože pak ztrácí
rychle aroma. Nádoby pro kvas
se v poslední době používají
umělohmotné pro jejich nenáročnou údržbu a malou váhu. Musí se však používat potravinářský plast, protože alkohol může
některé plasty leptat a do kvasu
by se tak mohly dostat nežádoucí látky. Nádoby musí být samozřejmě čisté a bez zápachu. Ovoce při nakládání do kvasu by mělo být rozmělněno, hlavně velké
plody nebo plody s tvrdou slupkou. Pro rychlé kvašení je rozhodující teplota. Je-li ovoce příliš
chladné, kvasný proces se zpomaluje a může dojít k nežádoucímu octovému kvašení. Opti-

mální teplota pro kvašení by měla být okolo 18oC. Kvasné nádoby plníme pokud možno jednorázově, pokud to není z důvodů
nepravidelně dozrávajícího ovoce možné, doporučuji používat
menší kvasné nádoby. Pro lepší
kvašení je možné přidat kulturní
kvasinky a cukr (max. 1 kg/100 l
kvasu). Po naplnění nádobu dobře uzavřeme. Nádobu plníme
do cca 4/5 z důvodu možného
přetečení při bouřlivém kvašení.
Kvas v pravidelných intervalech
kontrolujeme. Délka kvasného
procesu (4-8 týdnů) závisí na
druhu použitého ovoce a teplotě
při kvašení. Doporučuji kvas po
skončení kvasného procesu v co
nejkratší době v pěstitelské pálenici nechat vypálit a případně
zředit na optimálních 53 - 55
obj. % alkoholu. Před konzumací je vhodné nechat pálenku cca
14-dní „uležet.“ Na zdraví!
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní oddělení Prostějov, Nám. Spojenců 13, 796 01 Prostějov

4

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 26. 10. DO 1. 11. 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. V pondělí bude Měsíc v 01. 42 hodin v první čtvrti.
MEZINÁRODNÍ ROK ASTRONOMIE 2009: ve středu – o
státním svátku – se v 15. 00 hodin v pozorovatelně hvězdárny koná vernisáž nové výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU.
Na účastníky vernisáže čekají družicové snímky Země; snímky
Měsíce, Slunce a planet z automatických sond; snímky Hubbleova kosmického dalekohledu nejen ze vzdálených hlubin vesmíru; snímky komet, planetek apod., vše ve vysokém stupni rozlišení.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a CO
POZOROVAL UŽ GALILEO GALILEI jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování.

26. října 2009
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Aplaus ´09 přinesl vynikající divadlo a skvělé herecké výkony
Představením Komunizmus
byla v úterý zakončena divadelní přehlídka Aplaus 2009. V
rámci festivalu, který druhým
rokem pořádá marketingová
společnost TK Plus a Městské
divadlo v Prostějově byla uvedena tři představení. Diváci
svými hlasy rozhodli o tom, že
vítězem se stala inscenace
Mínus dva, v níž na prknech
předminulý pátek excelovali
Bolek Polívka a Milan Lasica,
po jejich boku dostali hezké herecké příležitosti také Jitka
Čvančarová a Martin Hofmann.
Aplaus má ambici přinést prostějovským divákům to nejlepší z
českého a slovenského divadla,
ale nikoliv samoúčelně, všechna
tři představení spojuje jednotící
článek. Zatímco vloni to bylo
téma milostného vztahu v jeho
různých podobách, mottem letošní přehlídky bylo slovo
PRAVDA. A všechna tři představení pravdu ukázala v té nejčistší
formě, která někdy může být
hodně surová a krutá.
Inscenace Ptákovina Milana Kundery v podání Činoherního klubu
Praha se umístila na třetím místě.
Představení, jež bylo v roce 1969
krátce po svém uvedení zakázáno,
se vrátilo na jeviště po čtyřiceti letech. K návratu inscenace na
české jeviště svolil Kundera podle
svých slov zejména proto, že režisér Ladislav Smoček je jedním z
těch mizejících divadelníků, kteří
ještě berou vážně dramatický text.
A odborná kritika přijala znovuuvedení s nadšením, označila jej za
triumfální návrat dramatika. Představitel Předsedy Jaromír Dulava
získal za roli Cenu Alfréda Radoka a Činoherní klub prestižní
titul Divadlo roku 2008.
Vítězem přehlídky se stala hra
Mínus dva francouzského autora
Samuela Benchetrita, kterou nastudovalo brněnské Divadlo

Bolka Polívky spolu s bratislavským Štúdiem L+S. Náš tip z minulého týdne vyšel, stejně jako
nás i ostatní diváky nadchl dojímavý příběh a neuvěřitelný herecký koncert dvou legend
československého divadla, Bolka
Polívky a Milana Lasici. Jak jinak
nazvat virtuozitu mistrů – beze
slova udělají gesto a sál začne v
průběhu představení spontánně
tleskat…
Druhé místo obsadila inscenace
Komunizmus současného slovenského dramatika Viliama Klimáčka v nastudování bratislavského Divadla Aréna se Zdenou Studénkovou a Jurajem Kukurou v hlavních rolích. Děj
tragédie se odehrává 9. února
1982 a velmi sugestivně diváky
vrací do doby estébáků a udavačů,
do časů, kdy říkat pravdu se
mohlo jen doma, tedy pokud jste
nebyli odposloucháváni. Jak řekl
starosta města Jan Tesař při slav- Část výtěžku ze vstupného věnovali pořadatelé prostějovskému studentskému Divadlu Point při Gymnáziu
nostním vyhlašování výsledků Jiřího Wolkera. Symbolický šek předal Petr Chytil, jednatel společnosti TK Plus (vpravo) Michalu Šmucrovi,
Foto Jiří Vojzola
přehlídky, nejradši bychom na řediteli GJW (vlevo) za účasti Jana Tesaře, starosty města Prostějova.

Zdena Studénková a Juraj Kukura v tragédii Komunizmus z časů normalizace. Inscenace velmi sugestivně
vrátila diváky do časů, na které bychom raději zapomněli.
Foto Jiří Vojzola

tuto dobu zapomněli. „Tato inscenace existuje právě proto, abychom nikdy nezapomněli,“
reagoval Juraj Kukura.
Aplaus 2009 přinesl prostějovským divákům skvělá představení. Již teď se mohou těšit na
příští ročník. „Naše agentura,
která je známá hlavně díky sportu,
také pravidelně věnuje pozornost
kulturním a společenským akcím.
Kdo nás zná, ví, že naše podpora
není nahodilá a krátkodobá. Už se
těším na to, až se v ročnících divadelní přehlídky Aplaus objeví
dvouciferné číslo,“ prohlásil Miroslav Černošek, šéf TK Plus. -bp-

Toliko prostý ten každý den Jaroslava Střeláka
Členu prostějovského klubu tvůrčího psaní vyšla básnická sbírka
Toliko prostý ten každý den je
název sbírky, kterou Jaroslavu
Střelákovi vydalo liberecké nakladatelství Věry Nutilové. Jaroslav Střelák (*1932) je členem
klubu tvůrčího psaní Violka v
Prostějově. Rodák z Čertoryjí
na Olomoucku pravidelně dojíždí na schůzky Violky, kterou
vede prostějovská spisovatelka
Marcella Dostálová, jeho verše
byly publikovány v Almanaších
Violky.
Od školních let se věnuje poezii,
své verše přednášel na nejrůznějších akcích. „Poprvé mě napadlo
napsat báseň v roce 1945, v době,
kdy jsem končil měšťanskou
školu v Dubu nad Moravou. Bylo
pro mě neuvěřitelným úspěchem,
když jsem v tehdejším Svobodném slově měl některé verše

otištěny,„ vzpomíná Jaroslav Střelák.
Vedle umění se jeho celoživotní
vášní stalo poslání hasiče v nejrůznějších funkcích, od obsluhy
hasičské stříkačky po práci předsedy hasičského sboru. V posledních deseti letech navíc dopisuje
do Hasičských novin. V rodné
obci celý život pomáhal šířit kulturu a rozvíjet tradice, našel si čas
na práci v Českém červeném kříži
i fotbalovém klubu. Vesnický seniorský klub, který vede v Čertoryjích, se svými aktivitami řadí
mezi nejlepší v olomouckém regionu.
Jaroslav Střelák je autodidakt, sám
přiznává, že impulsem pro jeho
tvorbu je velká láska k domovu a
rodnému kraji. Do veršů přenáší
skutečný obraz svého srdce, záro-

veň z nich sálá pokora k tvorbě a
poctivý, k sobě upřímný přístup.
Střelákovy básně si čtenáře vždy
našly. Právě okolnost, že je samoukem, slouží ku prospěchu věci,
jeho verše oslovují svým prostým
slovem a něhou mnoho lidí. Svou
jednoduchostí a hravostí. Čtenář
cítí a vnímá jedinečnost myšlenky,
je očarován a pohlazen krásou jednoduchého slova.
Pro mnohé své vrstevníky může
být Jaroslav Střelák vzorem, jak
sám prozrazuje, řídí se Mauroisovým citátem „Stáří je zlozvyk, na
který opravdu zaměstnaný člověk
nemá čas.„
Do dalších let přejeme Jaroslavu
Střelákovi hlavně pevné zdraví,
neutuchající tvořivost a byť to pro
někoho může znít paradoxně hodně práce.
-bp-

Prostý den
Je toliko prostý ten každý den
Ráno je sychravý
V poledne slunečný
Navečer odchází
Když do něj vcházíš, jitrem probuzen
Zpytuješ, co dnes to vše přináší
Přináší úsměvy, píseň na cesty tvé?
Či bolů, starostí, opět dodá
Nepoznáš jeho vůle, zájmů
Zda budou veliké
Co ten prostý den
Pro tebe jen má
Životem kráčíš
Den co den
A každý přec je významný
Však věř, že nejsi žádným dnem opuštěn
Neb kráčíš s krokem přítele
Který je výrazný

S Richardem Pachmanem beseda i zpěv
V pátek vpodvečer proběhlo v
čítárně Městské knihovny v
Prostějově autorské čtení a hudební vystoupení Richarda Pachmana. Tentokrát se mluvilo o
knize s názvem Jak chutná
život.
Úvodní slovo pronesl ředitel knihovny Aleš Procházka a hned poté
přešel ke krátkému projevu Pa-

chman: "Tato kniha je autobiografická a týká se mých problémů, což
ovšem neznamená, že pokládám
své problémy za horší nebo významnější než jsou ty vaše. Dokážu
své pocity vyjádřit slovem, malbou
nebo písní, ale neříkám, že je to
názor, který musí všichni respektovat. Jsou tam jen rady a pokud
člověk chce, tak mu pomohou.„

Richard Pachman je muzikant,
zpěvák, malíř, spisovatel a chovatel psů. Natočil za dobu své působnosti na umělecké scéně dvanáct
alb z nejexotičtějších míst planety,
řadu videoklipů a uspořádal
mnoho výstav. Řídí se mottem:
„Jen ten, kdo se dotknul smrti,
může ocenit pravou chuť života.„
Kniha Jak chutná život je volné po-

kračování knihy Jak chutná bolest.
Limitovaná edice knihy vychází s
přiloženým CD The best of 1990 2010. Toto album nyní vychází
pouze jako příloha knihy a jako
dvojset s DVD vyjde oficiálně až
koncem roku 2010. Album mapuje
dvacet let tvorby, obsahuje skladby,
které si příznivci sami zvolili.
-vevi-
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Zlepší letos Živnostník roku Olomouckého
kraje své umístění v celorepublikovém pořadí?
Letos krajská odborná porota
rozhodla, že nejlepším reprezentantem v celorepublikovém
finále soutěže Živnostník roku
bude výrobkyně sportovních
dresů Dana Dokoupilová z
Kralic na Hané. Loňský krajský vítěz v soutěži Radek Kocourek z Prostějova získal od
veřejnosti 1063 hlasy a umístil
se tak v celorepublikovém finále na 11. místě. Zda se Dana
Dokoupilová umístí lépe než
loňský finalista, rozhodne veřejnost v SMS hlasování.
Ovlivnit letošní výsledek podnikatelské soutěže Živnostník roku
může každý prostřednictvím
SMS hlasování. Pro Danu Dokoupilovou je určeno telefonní
číslo 900 11 04 s textem ZIV 8.
Cena SMS je 4 koruny. Profil a
úspěchy Dany Dokoupilové je
možné shlédnout na stránkách
soutěže www.zivnostnikroku.cz,

kde jsou uvedeni i ostatní soutěžící i s kontakty pro SMS hlasování. Veřejnost může posílat své
SMS hlasy do 14. listopadu. Živnostník roku 2009 bude vyhlášen
26. listopadu.
Podnikání paní Dany Dokoupilové začalo vlastně nevinně.
Málokdo očekával, že se ze
skromných začátků vyvine firma
DDsport, která dodává sportovní
dresy do několika zemí. Před patnácti lety totiž paní Dokoupilová
začala v Dubanech po večerech
šít sportovní dresy, aby si přivydělala při zaměstnání. „Časem
ale začalo přicházet víc a víc zakázek a musela jsem se rozhodnout co dál,„ vzpomíná paní Dokoupilová. V roce 1994 proto dala v práci výpověď a do dílny si
na úvěr pořídila průmyslové šicí
stroje. Elán jí rozhodně nechyběl. Risk vyšel a firma začala
růst, záhy nastoupila první šva-

dlena, později řady zaměstnanců
rozšířil i manžel paní Dokoupilové. Po 7 letech se firma stala ještě více rodinnou, když do pozic
grafiků nastoupili syn a dcera.
„Největším úspěchem pro nás je,
že při sobě držíme, i když všichni pracujeme spolu a bydlíme v
jednom domě,„ říká manžel
Vlastislav. Celkem má dnes firma šestnáct zaměstnanců. Společně zvládají nevídanou plejádu
dresů. Malá firma zásobuje hokejisty, fotbalisty, házenkáře,
basketbalisty, volejbalisty, motokrosaře i řadu dalších sportovců. Ročně ušije 30 tisíc dresů,
které se prodávají nejen v Česku,
ale i v Německu, Rakousku, na
Slovensku i ve Švýcarsku. -redJak podnikatelka Dana Dokoupilová z Kralic na Hané dopadne v soutěži Živnostník roku,
rozhodnete právě vy svými hlasy.

Zprávy z Okresní hospodářské komory Prostějov
* DATOVÉ SCHRÁNKY
- odborný seminář 5. 11. 2009
Registrujte se včas, neznalost
zákona neomlouvá!
Od 1. července 2009 vstoupil v
účinnost nový zákon č. 300/2008
Sb. o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, kterým je implementován systém korespondence prostřednictvím tzv. datových schránek. Novelou zákona se původně plánované povinné používání datových
schránek pro komunikaci mezi
orgány veřejné moci a právnickými osobami zapsanými v obchodním rejstříku odsouvá z 1.7
na 1.11.2009. Od tohoto data bude komunikace prostřednictvím

datových schránek pro právnické
osoby a orgány veřejné moci povinná!
Datové schránky přináší tuzemským firmám zjednodušení v oblasti jejich komunikace s veřejnou
správou, kdy papírovou formu
nahrazuje forma elektronická.
Podnikatelé díky této revoluční
změně budou schopni vyřídit potřebné záležitosti rychleji, levněji
a mnohem efektivněji než tomu
bylo doposud. Díky spuštění projektu datových schránek dochází
ke zrovnoprávnění papírového a
elektronického dokumentu.
Veškeré podrobné informace
týkající se datových schránek získáte na odborném semináři, který

OHK v Prostějově pro velký
zájem již podruhé realizuje ve
spolupráci s Českou poštou dne
5.11.2009 od 9 hod v přednáškovém sále Národního domu.
Přednáší Ing. Miroslav Štěpán,
Česká pošta, s.p., obchodní ředitel
regionu Severní Morava. V případě zájmu o účast je nutná registrace před datem konání semináře v
kanceláři OHK, tel. č. 582 332 721,
582 332 489, email: ohkpv@
ohkpv.cz, www.ohkpv.cz

Ověřování: Ověřování listin a
ověřování pravosti podpisu
Ověřené výpisy z: Obchodního
rejstříku, Katastru nemovitostí,
Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Insolvenčního rejstříku, Registru řidičů-výpis bodového hodnocení osoby, Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
Registru Ministerstva životního
prostředí – informační systém
odpadového hospodářství.
Další služby: Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona,
* CZECHPOINT NA OHK
Provedení autorizované konverOvěřování listin i podpisů bez ze dokumentů, Vyřízení žádosti o
čekání!
zřízení datové schránky.
Služby kanceláře CZECHPOINT Nadstandardní službou je vystaa výhody, které na OHK získáte: vení výpisu na základě telefo-

nického nebo emailového požadavku a při jednorázovém větším
množství objednaných výpisů,
dovoz přímo ke klientovi! Netýká se výpisu z rejstříku trestů,
bodového systému a výpisu z registru ministerstva životního
prostředí, kdy je nutná osobní
návštěva nebo zplnomocnění/.
Výpisy získáte bez čekání, v
příjemném prostředí, parkoviště
zdarma přímo u budovy kanceláře. Možnost dohodnutí termínu
i mimo provozní dobu!
Provozní doba: Po-Čt 8.00 1130 hodin, 12.30 - 16.00 hodin,
Pá 8.00 - 13.00 hodin
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

V projektu Město pro byznys 2009 skončil Prostějov pátý
V celorepublikovém pořadí
srovnávacího výzkumu Město
pro byznys, mapujícího podmínky podnikání ve 205 českých a moravských obcí, se nejvýše z Olomouckého kraje
umístil Jeseník, a to na 3. místě.
V Jeseníku není v současnosti
příliš rozvinuté podnikatelské
prostředí, podnikatelům i občanům však nabízí 3. nejvyšší kvalitu lokality a 11. nejlepší podmínky pracovního trhu. Z Olo-

mouckého kraje zabodoval na 5.
místě i Prostějov. Zde městu do
předních pozic pomohl přístup
veřejné správy, který je hodnocen jako třetí nejvyšší a 14. nejnižší ceny sledovaných položek.
Celorepublikového srovnání
205 obcí vykazuje pro města
Olomouckého kraje řadu zajímavostí. Například současný
rozvoj podnikatelského prostředí je v republice téměř nejnižší
ve Šternberku, v Lipníku nad

Bečvou a v Litovli, naopak skoro nejvyšší v Olomouci. Dále se
s vysokou kvalitou lokality se
vysoce umístily Zábřeh a Šumperk. Velmi nízká pozice v oblasti podmínek pracovního trhu
připadla Uničovu, vysoká zase
Olomouci. V přístupu veřejné
správy bodovaly v celorepublikovém žebříčku Jeseník a Uničov. Nízkými cenami na sebe
upozornily Konice.
Ve srovnání 13. krajů (Praha ne-

ní do srovnání zahrnuta) se Olomoucký kraj umístil na druhém
místě. Podle průměrných hodnot pořadí jsou v Olomouckém
kraji nejnižší ceny sledovaných
položek, druhá nejvyšší spokojenost podnikatelů, nejlepší přístup veřejné správy, avšak nejnižší hodnocení současného rozvoje podnikatelského prostředí.
Ve srovnání 12 krajských metropolí (Středočeský kraj metropoli nemá a Praha nebyla do

srovnání zahrnuta) se Olomouc
umístila na 3. pozici – v žebříčku zaujímá 28. místo. Z
krajských měst zaujímá Olomouc nadprůměrné hodnocení
v oblasti podnikatelského prostředí, v kvalitě lokality a v podmínkách pracovního trhu.
Podnikatelé i veřejnost najdou
další informace o žebříčku a
podmínkách podnikání na stránkách www.mestoprobyznys.cz.
-red-

Cukrovka je postrachem Olomouckého kraje
Mezi obyvateli kraje trpí touto
nemocí každý PATNÁCTÝ

Cukrovka již delší dobu patří
mezi nejčastější civilizační
choroby. Olomoucký kraj se
ze všech krajů v republice řadí na přední místa počtu diabetiků v přepočtu na sto tisíc
obyvatel. S cukrovkou či jeho
časnými, dříve obtížně nebo
vůbec nediagnostikovanými
formami, se léčí na Olomoucku zhruba každý patnáctý
člověk.
V České republice má cukrovku
více než 750 tisíc osob a stále
jich přibývá. Lékaři již mnoho
let hovoří o epidemii. „Může za
to zejména obezita, která je mimo genetické predispozice často
způsobena kombinací špatné
stravy a nedostatkem pohybu.
Metabolismus člověka nefunguje správně, v krvi má vysokou
hladinu cukru. Slinivka tak nezvládá vytvářet inzulin, nebo insulin účinkuje nedostatečně, což
je chvíle, kdy je pacient označen
diagnózou: cukrovka,„ říká diabetolog doc. MUDr. David Stejskal z prostějovské nemocnice,
která je členem skupiny AGEL.
Cukrovka 1. typu postihuje spíš
mladší lidi, a to náhodně. Nezřídka se objevuje už v dětském
věku mezi 12. až 15. rokem. První typ nemoci je od začátku
vázán na inzulinovou terapii a
vyžaduje zásadní spolupráci pacienta, a to z hlediska aplikace
insulinu, režimu, diety i pohybu.
Druhý typ cukrovky, u kterého
jde převážně o relativní nedostatek inzulinu, je mnohem častější
a týká se asi 90 procent pacientů.

Tito pacienti se až v 80 procentech potýkají s nadváhou či
obezitou a také špatnými stravovacími návyky i nedostatkem
pohybu. Dieta a změna životního stylu je pak součástí léčby, k
tomu přistupují medikamenty a
eventuálně i inzulin.
Riziko onemocnění cukrovkou
druhého typu sice stoupá s
věkem, nicméně v posledních
desetiletích se její diagnostika
přesunuje do mladších věkových
skupin, někdy i mladistvých.
„To, co bylo ještě před 30 lety nemyslitelnou pohádkou, je nyní
bohužel tvrdou realitou. Tedy
fakt, že cukrovku druhého typu
diagnostikujeme u mladých
osob. Tato skutečnost je dána
především genetickou predispozicí, která se kombinuje s nedostatkem pohybu a nadměrným
příjmem nevhodně složené stravy,„ popisuje primář. Nepříjemné je, že se zvyšuje výskyt
cukrovky druhého typu u dětí a
mladistvých, u kterých byli dříve
diabetologové zvyklí léčit pouze
tzv. cukrovku prvního typu.
„Cukrovku druhého typu jsme v
našem regionu zaznamenali i u
jedenáctiletého dítěte,„ doplnil.
Velmi důležité je zasáhnout
hned v počátcích nemoci, přičemž včasná léčba znamená snížení rizika všech komplikací. Jak
těch, které se vyskytují jen u
cukrovky, jako je postižení očí,
ledvin nebo nervů, tak aterosklerotických, jako jsou kardiovaskulární choroby včetně vzniku infarktu myokardu nebo

Umí děti pomáhat naší planetě?
Společnost MORAVSKÁ VODÁRNESKÁ, a.s., člen skupiny
Veolia Voda, přichystala pro
žáky 6. až 8. tříd základnních
škol novou výchovně vzdělávací soutěž nazvanou SOS Planeta
Země. Cílem soutěže, která bude
probíhat výhradně přes internet,
je hravou formou informovat o

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

Každý patnáctý obyvatel Olomouckého kraje trpí cukrovkou a je odkázaný na inzulin
mozkových příhod. „Nemoc je
zákeřná v tom, že do určité doby
bývá zcela bez příznaků, a to
především druhý typ. Pak se u
tohoto typu mohou objevit
různé záněty, kožní komplikace,
komplikace předčasné aterosklerózy, hypertenze, obezita. V
ještě pozdějších stádiích lidé začnou častěji a ve velkém množství močit. Pak mají žízeň a někdy i hubnou. Cukrovka nyní
bývá odhalena spíš náhodně, například při nějakém předoperačním vyšetření nebo při diagnostice i terapii hypertenze či
obesity,„ uvádí primář s tím, že
každému člověku po dovršení
40 let platí zdravotní pojišťovna
každé dva roky preventivní
měření hladiny cukru v krvi (tzv.

glykémie).
Diabetes mellitus je onemocnění chronické, jež pro pacienta
znamená doživotní terapii a
stálá dietní i režimová omezení.
Existuje množství léků, které se
používají k zastavení nebo zpomalení postupu této choroby.
Výzkum je v této oblasti velice
intenzivní a řada léčiv je velmi
inovativních, nicméně žádný
lék nedokáže vyléčit chorobu jako takovou ani nezabrání jejímu
vzniku. Léky musí nemocný
užívat doživotně. Jen výjimečně, pokud je nemoc doprovázena extremní obesitou a je zachycena v počátcích, lze, po dlouhodobé a trvalé redukci hmotnosti,
léčbu vysadit. U pacientů s cukrovkou platí obzvlášť pravidlo

„pro úspěšnou léčbu je potřeba
udržet pacientovu motivaci trvale a na vysoké úrovni„, což je
velmi složité.
Úspěch léčby bývá víc než u jiné
nemoci v rukou samotného pacienta. „Když pacient dobře spolupracuje, daří se oddálit nebo eliminovat komplikace, které
bývají nejčastějším důvodem
hospitalizace. Nyní již naštěstí
hospitalizovaných
pacientů
ubývá, protože jsou nemocní
léčeni moderními léky bez závažných vedlejších účinků. Mají
doma glukometry, kterými si
mohou kontrolovat hladinu cukru v krvi, vědí kdy a jak správně
načasovat aplikaci insulinu či
podávání tablet,„ dodává primář
Stejskal.
-red-

aktuálních ekologických tématech a podpořit tak environmentální výuku ve školách. Školní
kolektivy se mohou přihlásit do
2. listopadu.
Podrobnosti k soutěži naleznete
na
stránkách
společnosti
www.smv.cz a www.veoliavoda.
cz.
-red-

Obec: Prostějov
Dne: 9.11.2009 od 7:30 do
12:30 hod. - vypnutá oblast: ul.
Olomoucká od přejezdu pravá
strana po vodní tok Hloučela t.j.
po č. 112, od vodního toku Hloučela po autobazar včetně, od
hospody Ukoule po ul. Veleslavínská, ul. E. Valenty č. 39, sídl.
E. Beneše č. 36 - 38, Nám. Odboje č. 2, Arbesovo nám. 1,3,
4,6, 8, Sportovní č. 78, ul. Veleslavínská, Tovačovského, Outratova, Kotkova, Barákova,
Zborov, celé.
Dne: 9.11.2009 od 11:00 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: celé
ul. Olympijská, Atletická, ul.
Pod Kosířem, Salvator střechy,
č. 93 - 103, sportovní hala,
výrobna zmrzliny, od výrobny
zmrzliny ul. Kostelecká, Za
Kosteleckou , po ul. sm. Smržice
vč. žel. přejezdu.
Dne: 10.11.2009 od 7:30 do
11:00 hod. - vypnutá oblast:
fa.na ul. Průmyslová a Za Drahou : General plastics, Kopro,
Sedco, TBG Betonmix, HOPR
TRADE.
Dne: 10.11.2009 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: ul.
Kostelecká od č. 16 po č. 26 jednostranně.
Dne: 11.11.2009 od 7:30 do
12:00 hod. - vypnutá oblast:
zimní stadion
Dne: 12.11.2009 od 11:00 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: Poděbradovo nám.2 + 2a, Poděbra-

dovo nám. č. 1, ul. Wolkerova 2
– 16, 1 -15 včetně, ul. Komenského 29, ul. Palackého č. 2, 4, 8,
13, 14, ul. Podjezd s č. 1, 4, 6, Žižkovo nám. č. 10, ul. Vodní č. 3.
/mimo pošty a KB/
Dne: 13.11.2009 od 7:30 do
11:00 hod. - vypnutá oblast: celé
ulice Strojnická, Wolfova, ul.
Příční od č. 1 po č, 13, č.p. 3970
ZŠ E. Valenty, areál ČD místní
nádraží.
Obec: Ptení, Ptenský Dvorek
Dne: 11.11.2009 od 7:15 do
15:30 hod. - vypnutá oblast:
Ptenský Dvorek od hospody po
č. 112 včetně nádraží ČD.
Dne: 11.11.2009 od 7:30 do
15:30 hod. - vypnutá oblast: celá obec Ptení včetně podnikatelských subjektů a farmy ZD,
Jmdz Ptenský Dvorek.
Dne: 13.11.2009 od 7:30 do
10:00 hod. - vypnutá oblast: chaty Ptenský Dvorek od č. 355
oboustranně podél silnice po č.
250 a 212, od č. 212 po č. 50 od
č. 139 po č. 123.
Obec: Olšany
Dne: 12.11.2009 od 7:30 do
10:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce sm. Olomouc od č. 349 po
č. 347 a 374 včetně sokolovny a
regulační stanice plynu, od č.
308 po č. 324
Obce: Myslejovice, Kobylničky
Dne: 13.11.2009 od 7:30 do
10:30 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Myslejovice a Kobylničky
Obec: Dobrochov
Dne: 13.11.2009 od 7:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Dobrochov vč. podnikatelských subjektů a vodárny, mýtná
brána.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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V rodině Vlkových se dědí jméno Adolf
Rodinné tradice a úcta k předkům při dědění jmen prvorozených dětí v rodině z generace na generaci se dnes už moc
nenosí. Přesto jsou v některých rodinách kořeny natolik
silné, že víc než století fungující následnictví ctí a tradice
respektují.
V rodině Vlkových se už v pátém
pokolení dědí jméno Adolf. Jméno symbolické a příznačné, protože jeho původní germánské
složení Adalwolf znamená „ušlechtilý vlk„. Adolf v pořadí pátý
se narodil v letošním roce a ponese dál pochodeň rodu.
„Byla jsem s faktem, že pokud
budeme mít syna, bude to naprosto jistě Adolf, smířena. Náš
syn je v pořadí pátý. Když je to
taková rodinná tradice, nedá se s
tím nic dělat. Každé jméno má
přece také svůj zdrobnělý a
něžný tvar, pro nás je to Adínek,„
konstatovala se smířlivým
úsměvem maminka Monika Vlková. Na vítání občánků v

obřadní síni prostějovské radnice byl malý Adínek jedním z
mála, kdo vybočoval z davu
všech módně laděných Jakubů,
Marků, Nikolasů a Stelinek.
Vlkovi začali psát své rodinné
anály postavené na křestním
jménu Adolf už v předminulém
století. Adolf I. se narodil v roce
1891. Ten jediný už shlíží na své
potomky z nebeských výšin, další čtyři Adolfové si užívají pozemského ráje.
„Je to pro nás radost a potěšení,
že vnuk pokračuje v linii a zachoval i nadále jméno děděné už
v páté generaci. Je to náš první
pravnuk tak nás také těší to, že
rod bude pokračovat dál,„ netajil
své uspokojení Adolf II. Tomu
jeho vrstevníci, přátelé a kamarádi sportovci neřekli jinak než
Došin. Byl zaníceným sokolem
a Tyršův prapor i motto
„V zdravém těle zdravý duch„
nesl i v dobách nepříznivých. Jako dlouholetý starosta Sokola II.
organizoval v Prostějově napří-

Čtveřice Vlků nositelů jména Adolf. Jména, které hrdě nesou už páté pokolení.
klad Silvestrovský noční běh pro rodinnou tradici, která se prolíná číšnické. Úcta k rodu a tradicím
mládež.
všemi generacemi. A tou je hote- je zkrátka mezi Vlky pevně zaPotomci po meči dodržují i další liérství, umění kuchařské i kořeněna.
-jp-

DISCO ALFA je alfou a omegou dobré zábavy
OLDIES KLUB – DISCO ALFA je název diskotéky, která
znovu po prázdninách otevřela
svou náruč ctitelům tance a
dobré, převážně české, muziky.
Alfa je vyhlášenou baštou původních českých písniček. DJ
Peťa, který je známý i v dalších
prostějovských diskotékách, jako jsou K 90 nebo Zátiší, nebo Sklub v Olomouci, zařazuje dnes
už klasiku popíku i rocku osmdesátých a devadesátých let a
hraje nejvíc českých hitů v Prostějově.
„Alfa je otevřená už od května,
přes prázdniny však byla pauza.
Teď jsme obnovili provoz v
pátek a v sobotu vždy od 21 hodin a věříme, že si naši stálí hosté zase rádi přijdou zatančit a poslechnout české hudební perličky. Potvrdilo se nám, že si lidé

rádi zazpívají hity, kterým rozumí, s hvězdami, které dobře znají,„ uvedl provozovatel Alfy Petr
Pluskal (na snímku). „Navíc
pravidelně nabízíme některý z
oblíbených alkoholických nápojů za zvýhodněnou cenu. V
pátek to byl například Den s Fernetem,„ dodal.
Své oblíbené melodie si pak mohou příznivci dobré muziky koupit v prodejně hudebních a filmových nosičů v přízemí obchodního domu PRIOR v Prostějově.
Příjemné intimní klubové prostředí ve sklepních prostorách
nabízí 50 míst k sezení a taneční
parket. Vchod je za průchodem
z náměstí T. G. Masaryka mezi
prodejnami T-Mobile (bývalý
Kastrol) a cukrárnou Florida v
Kramářské uličce.
-in-

Prostějovská rodačka Jiřina Prekopová opět zaujala terapií pevného objetí
V Evropě uznávaná odbornice v
oblasti psychologie a rodinné terapie Jiřina Prekopová navštívila opět své rodné město
Prostějov na pozvání Mateřského centra Cipísek, jehož je
kmotrou. Na přednášce pro veřejnost představila své nové poznatky a nastínila problematiku, kterou se zabývá ve své nové
knize. Ta by měla vyjít už začátkem příštího roku.
Se svou terapií pevného objetí slaví Jiřina Prekopová úspěchy nejen
v Německu, kde nyní žije, ale také
po celé Evropě i ve světě. Cílem
této metody je obnova lásky v rodinných vztazích.
„Základem každé rodiny jsou
správně fungující vztahy. Mezi
partnery, mezi rodiči a dětmi i mezi prarodiči. Procházíme krizí v
lidských vztazích, neustále stoupá
rozvodovost, závislost na drogách
a dětská kriminalita. Příčinou toho
všeho jsou narušené vztahy v rodině,„ tvrdí Jiřina Prekopová.
„Lidé se musí naučit milovat a
vážit si sami sebe. Pak budou milovat a vážit si i lidí kolem. Proto-

že ten, kdo se cítí být milován, nebojí se říci sobě i druhým pravdu,
komunikovat, řešit a vyřešit problémy s nadhledem. To je podstata partnerského i rodičovského
vztahu,„ upřesnila.
Láska mezi partnery musí být přirozená a bezpodmínečná, musí
být schopná kompromisů. Pak má
manželství šanci přečkat všechny
bouřky a rodina šanci na to, že vychová psychicky zdravé děti.
Přednáškový sál Národního domu
byl zaplněn do posledního místečka převážně mladými rodiči. Pozorně vnímali zajimavou přednášku Jiřiny Prekopové s připravenou tužkou a zápisníkem, kam
se snažili zachytit myšlenky a rady
odbornice na rodinnou psychologii. Nakonec zahrnuli psycholožku celou řadou dotazů na problémy ve výchově dětí i v partnerských a rodinných vztazích. Jiřina
Prekopová v těchto dnech slaví
úžasné 80.narozeniny a MC Cipísek připravil pro oslavenkyni a
kmotru narozeninou oslavu. Slavnostní společenský večer spojený
s oslavou životního jubilea byl

také vyvrcholením kongresu, který se konal v Praze pod záštitou
kardinála Miloslava Vlka, místopředsedu Parlamentu ČR Jana Kasala a ministryně zdravotnictví
Dany Juráskové na téma Láska&pevné objetí, kde Jiřina Prekopová nejen přednášela.
Jiřina Prekopová je prostějovskou
rodačkou, v Olomouci a později v
Mnichově vystudovala psychologii, filosofii a pedagogiku. Kvůli
svým protikomunistickým názorům se však svému poslání nesměla věnovat. Nějaký čas působila mimo jiné i v prostějovském
divadle. Nakonec v roce 1970
opustila tehdejší Československo
a nový domov našla se svým manželem v Německu. Pracovala i v
diagnostickém a terapeutickém
centru pro lidi postižené autismem, kde se poprvé setkala s metodou pevného objetí. Tu vypracovala původně americká psycholožka Martha Welch. Dalším studiem i praxí pak vyvinula Jiřina
Prekopová vlastní metodu, která jí
zajistila světový věhlas a uznání.
Jiřina Prekopová napsala řadu od-

Přednáškový sál Národního domu zaplnili účastníci přednášky do posledního místečka. Mezi přáteli oslavila světoznámá psycholožka
osmdesátiny.
borných článků a knih, které byly
přeloženy do dvacítky světových
jazyků a staly se bestsellery. V Čechách vyšly například knihy Malý tyran, Neklidné děti, Děti jsou
hosté, kteří hledají cestu, Když
dítě nechce spát a Prvorozené dítě.
V Německu, Rakousku a Mexiku

byla založeny Instituty Jiřiny Prekopové. Myšlenku pevného objetí rozšiřuje neúnavná šiřitelka lásky po celém světě formou přednášek, seminářů a kursů. Další,
který se uskuteční v České republice, je naplánovaný na začátek
ledna v Brně.
-jp-

S angličtinou za kulturou aneb Dva roky prázdnin rozdávají lístky do divadla!
Dva roky prázdnin, toť Verneovka,
ano, ale také jazyková agentura působící v Prostějově již 8 let. Jméno nebylo voleno náhodou. Jazykové kurzy
jsou zde příležitostí k relaxaci a uvolnění v příjemném prostředí a studium jazyka je osvěžující zábavou.
Které jazyky tu můžete studovat? Z velké
části se zaměřují na angličtinu, ale můžete se pustit i do studia němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny nebo italštiny.
Na své si v této agentuře přijdou jak děti
tak dospělí; využít můžete dopolední, odpolední a večerní kurzy. Individuálové
uvítají možnost flexibilního rozvrhu a rodiče s dětmi mohou své děti na dobu výuky svěřit chůvě. Vaše dítko může kurzy
navštěvovat již od věku 4 let!
Výuku zajišťují lektoři s odpovídající
kvalifikací a dlouholetou zkušeností v
oblastí jazykového vzdělávání nebo
obecného vzdělávání dětí a dospělých.
Součástí výuky je e-learning, který šetří
Váš čas. Pokud chcete ušetřit i své nohy
nebo jiné přemisťovadlo, zkuste SKYPE
výuku z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Stačí se připojit, nasadit si sluchátka a můžete se angličtinu učit třeba v pyžamu nebo s nohama na stole!

A jaké je jejich krédo? „Jsme trendy,
učíme lidsky, využíváme moderní metody výuky a dbáme na to, abychom ke každému klientovi měli flexibilní a individuální přístup.„
S angličtinou za kulturou ! Letos pro
Vás v jazykovce připravili slosování o
lístky do divadla. Ti, kteří si do 5. 11.
2009 zapíší do kurzu, budou zařazeni
do slosování o lístky na divadelní
představení nové hry Divadla Járy
Cimrmana – České nebe. Do slosování budou samozřejmě zařazeni i ti,
kteří jsou již do našich kurzů pro tento školní rok zapsáni a budou mít o losování zájem. Představení se koná 13.
listopadu v 19.00. Budou vylosováni 2
výherci, kteří obdrží vstupenky pro dvě
osoby, můžete tedy někoho dalšího mile překvapit!
Pokud nebudete vylosováni, nevěšte
hlavu. Radost svým blízkým můžete
udělat i formou dárkového šeku. Darujte studium angličtiny! Využijte možnosti zakoupení dárkového certifikátu
a nechte své blízké a přátele vybrat si ze
široké nabídky vysoce kvalitních kurzů.
Přemýšlíte o dárku pro starší členy ro-

diny? Vyzkoušejte kurzy pro seniory. Nikdy není pozdě začít! Poslední světové
výzkumy prokazují, že věk rozhodně není překážkou při studiu jazyka, naopak.

Studium prodlužuje mládí a psychickou
svěžest. Na studium jazyka opravdu není
nikdy pozdě. Neváhejte a vyzkoušejte
ukázkovou hodinu zdarma.
-in-
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REGION
Muzikanti z Němčic uspěli v Ostravě

Ve dnech od 15. do 18. října
2009 proběhl v Ostravě v Domě
kultury 14. ročník Mezinárodní
soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2009, pořádaný vždy jednou za dva roky.
Poprvé ve své historii se této soutěže zúčastnil i Dechový orchestr
mladých ZUŠ Němčice n. H.,
který si jel ověřit, jak obstojí mezi
vyspělými orchestry z tuzemska i

zahraničí. Měsíc plné přípravy
přinesl své ovoce - orchestr se
umístil ve zlatém pásmu. Takový
výsledek čekal málokdo – o to víc
mohl potěšit a je dobrým znamením toho, že muzikanti z Němčic
jsou na dobré cestě. K velké gratulaci připojujeme přání, aby jím
to dlouho vydrželo.
Jindřich Novák,
dirigent orchestru

Děti s lampiony přivítal
kouzelník HUSOMOR

sestry a Visací zámek:
Tištín a Mořice se představily v pražském Valdštejnově paláci ŽENY STRÁVILY VÍKEND V POHODĚ TřiNávštěva
ze síně slávy
Zástupci Hané a prostějovského
regionu - obec Mořice a městys
Tištín - se zúčastnily slavnostního vyhodnocení celostátního
kola soutěže Vesnice roku 2009 v
kategorii Zelená a Oranžová
stuha, které proběhlo v budově
Senátu ve Valdštejnském paláci
v Praze.
Ministerstvo životního prostředí
jako garant kategorie Zelená stuha
ocenilo Mořice za vzornou reprezentaci České republiky v soutěži
na evropské úrovni. Starosta Jaroslav Knap převzal čestné uznání za
Stříbrnou plaketu Entente Florale
Europe 2009. O jedinečném úspěchu Mořic jsme psali v minulém
čísle.
Ministerstvo zemědělství pak bylo
garantem soutěže v kategorii
Oranžová stuha, které hodnotí spolupráci obcí s místním zemědělským podnikem. Na setkání v
Praze se prezentovalo 11 vítězů
krajských kol a nechyběli mezi
nimi ani zástupci Mětyse Tištína,
kterému vynesla spolupráce s
místním Agrodružstvem vítězství
a Oranžovou stuhu v Olomouckém kraji.
„Partnerství obce a Agrodružstva
je skutečně velmi dobré. Je to ekonomicky silný zemědělský podnik
s nejlepšími výnosy a užitkovostí
v prostějovském okrese. Zajišťuje
stabilní zaměstnání našim občanům a je nápomocen v mnoha
směrech,„ cení si spolupráci starostka Tištína Alena Wagnerová o
to víc, že mnoha okolních obcích
jsou vztahy se zemědělskými podnikatelskými subjekty na bodu
mrazu. V zimním období udržuje
družstvo místní komunikace a pomáhá svými dopravními prostředky při odvozu materiálu.
Sponzoruje různé kulturně spole-

„V Šubířově jsme už podruhé,“ říká Anna Vaňková

čenské akce a pořádá Den otevřených dveří, kdy může kdokoliv z
občanů navštívit farmy a společně
pak po sousedsku posedět u specialit z grilu či udírny. Společnou řeč
našli oba partneři v hledání zázemí
pro hasiče. V prostorách bývalého
lihovaru vzniklo zemědělské muzeum, kde se v posledních třech letech
shromáždily historické
zemědělské nástroje, zařízení a
technika. Právě toto muzeum jako
přehlídka tradic a dědictví předků
komisi zaujalo. Tištín byl zemědělskou obcí už v dávné historii,
což symbolizuje i samotný znak
obce – stříbrná radlice pluhu v čer-

Delegace z Mořic a Tištína reprezentovala v budově Senátu prostějovský region i Olomoucký kraj.
veném štítě šikmo podložená
otkou na zlaté násadě.
„Do soutěže jsme se přihlásili
vůbec poprvé. Protože jsme byli
nováčci bez zkušeností z předešlých let, šli jsme „prodat„ co nejvíce pozitiv. Udělení Oranžové
stuhy v rámci kraje bylo naprosto
nepředvídané a příjemně nás překvapilo. Je povzbuzením do další
činnosti. Po úspěchu v krajském
kole jsme okamžitě pocítili zvýšený zájem obyvatel. A to mne nejvíc potěšilo – že se lidé semkli a
přispěli každý podle svých mož-

ností k prezentaci obce při návštěvě celostátní komise v srpnu,„
řekla starostka. „Lidé se zapojili
především do výzdoby městyse.
Přiváželi své výpěstky ze zahrádek, jen dýní byla pěkná hromádka
a výborně posloužily jako dekorace. Stejně tak jako dožínkové
věnce, které vyzdobily budovy i
zemědělské muzeum. Den prezentace byl pro Tištín jakoby svátkem.
Přivítali jsme komisi na rynku a
pohostili – kalíškem tištínské pálenky a koláčky. V bývalém lihovaru se prezentovali zástupci

Víkend pro ženy. Tradiční setkání pořádané Krajským střediskem Českého svazu žen v
Olomouci o uplynulém víkendu
hostil penzion Pohoda v Šubířově. Společné setkání se konalo
už popáté, z toho potřetí bylo
hostitelem Prostějovsko. Jak poznamenala tajemnice Krajského
střediska ČSŽ Anna Vaňková,
důvod je jednoznačný: kromě
příjemného prostředí je důležitá
také iniciativa k tomu, akci zorganizovat, což se na Prostějovsku
daří díky místopředsedkyni
Krajského svazu žen Aleně Popelkové z Jesence.
„Jsme tady už podruhé a vracíme
se sem určitě i proto, že je tady
pěkně,“ říká tajemnice Krajského
střediska ČSŽ Anna Vaňková. Víkend pro ženy se konal už popáté,
a i když je to akce krajského rozměru, poté, co vloni hostil ženy
Bělecký mlýn, letos je to pro
změnu Šubířov, kam se účastnice
vracely už do známého prostředí.
Jak Anna Vaňková dodává, s Alenou Popelkovou jsou v trvalém
kontaktu a díky tomu není organizace takové akce až takový problém.
Do Šubířova se v sobotu před polednem sjely účastnice nejen z
Olomouckého kraje. S úsměvem
A. Vaňková s A. Popelkovou po-

spolků, jejichž činnost má enviromentální zaměření – jezdecký klub
Rupije, mladí rybáři, myslivci,
chovatelé a nechyběl ani stánek
místních včelařů s medovinou.
Zkrátka se všichni chtěli na úspěchu podílet a toho si nesmírně
cením,„ dodala.
Tištín se v posledních letech dynamicky rozvíjí a je to nejen zásluha
vedení městyse při naplňování cílů
strategického dokumentu „Program rozvoje venkova -Tištín„, ale
také díky aktivní činnosti spolků a
všech občanů.
-jp- Slavnosti na počest svatého Huberta patrona lesů a myslivosti se
staly již neodmyslitelnou tradicí
říjnových dnů. V lázních Skalka
už třetím rokem zahájili loveckou sezónu bohoslužbou k uctění
svátku patrona a mysliveckým
bálem.
Honební společenstvo ČelčiceSkalka odstartovalo období honů
skutečně slavnostně. Bohoslužbu
doprovodily lovecké fanfáry a zpěv
skvělého souboru Trubači Okresního mysliveckého spolku z Přerova. Troubená mše je velice
silným zážitkem nejen pro všechny
věřící. Myslivecké halali lesních
rohů pak pozvalo všechny milovníky lesa na myslivecký bál v sále
restaurace U Pramene ve Skalce.
„Lovecké fanfáry se prolínaly
celým večerem, který potěšil každého myslivce i nemyslivce.
Zvlášť lákavá zvěřinová tombola,
speciality myslivecké kuchyně,
soutěž ve střelbě na elektronický
terč,„ prozradil některé body programu starosta Skalky Antonín
Frgal.

Penzion Pohoda v Šubířově si účastnice Víkendu pro ženy oblíbily už při prvním setkání tady před třemi roky.
O víkendu se sem vrátily už podruhé.
znamenávají, že se sem přijedou
podívat i Pražačky, jak se něco podobného dělá. I na tom možná taky
něco bude. „Sleduji stránky žen na
internetu a musím opravdu říct, že
podobné společné akce nejsou úplnou samozřejmostí v jiných kra-

jích,“ poznamenává na toto téma
Alena Popelková.
Jak organizátorky připomínají,
nejde rozhodně o žádný ‚babinec‘,
kde by si přišly účastnice jenom
tak poklábosit. „Každý Víkend pro
ženy má svoje téma, tentokrát je to

žena a muž v politice. Naše pozvání přijala paní senátorka Božena
Sekaninová a také předseda Parlamentu Miloslav Vlček,“ vybírá z
víkendového programu A. Vaňková. Samozřejmě ale nebyla řeč
jenom o politice, či spíš politika ne-

Děti se při lampionovém průvodu v Kostelci na Hané zkamarádily i s upírem
hned několik pohádkových bytostí a strašidel, jako například
kostlivec, čarodějnice, hrobník,
zvoník, kouzelník či upír," popsal
nám jeden z organizátorů akce
František Horák. Stezka odvahy
končila na fotbalovém stadionu,
kde děti za její projití obdržely
drobnou odměnu. Zde byl připraven táborák, na kterém si mohli
účastníci opéct nějakou dobrotu,
a dále pro děti čaj a pro dospělé i
něco na zahřátí.
Poděkování patří i místním dobrovolným hasičům, kteří se starali
o bezpečnost účastníků u táboráku a panu Petříkovi za hudební
doprovod.
-mik-

Po roce se historie opakovala a
vítězem Hanácké extraligy se
stal tým hasičů z Dětkovic. „Hanácká extraliga je seriál závodů
v hasičském sportu, konkrétně v
královské disciplíně - požárním
útoku. Celkem sem patří dvanáct závodů, z toho šest se koná
v prostějovském okresu a zbylá
část na olomoucké straně,"
představil tuto soutěž velitel
družstva dětkovických hasičů
Miroslav Melka.
„Naše celkové vítězství se nerodilo
lehce a i samotná sestava týmu se
ustálila až na třetím závodě. Požární útok se totiž běhá v sedmi lidech a výpadek jen jednoho z nich
už výrazně ovlivní předvedený
výkon,„ popsal Miroslav Melka a
v krátkosti představil i vítězný
tým. "V uplynulé sezoně se do
týmu zařadil jeden nový závodník
a to David Slavíček, který nám
tahal béčka a skvěle se doplňoval
s uzdraveným Tomášem Babicou
na rozdělovači. Při sestřelení terčů
jsme spoléhali na bratrskou dvojici Martina a Pavla Špičákových a
i když si Martin v polovině sezony

poranil stehenní sval, ještě se
zvládl vyléčit a výrazně nám pomohl v posledních závodech. V
takzvaném „zadku„ zůstala oproti
loňsku sestava úplně stejná, na
koši Miroslav Melka, na spoji
savic Laďa Kořínek a jako strojník pouštěl vodu do hadic Karel
Jelínek.„ Na místě je i poděkování. "Poděkovat bych určitě chtěl
našim sponzorům - firmě Lahůdky z Hané pana Jelínka, České
spořitelně, firmě Zempra pana
Vlacha, Obecnímu úřadu Dětkovice a všem dalším, kteří nám závodění umožňují, ostatním
týmům, které nám pomohly, když
jsme měli zraněné závodníky, nejvíc týmu Plumlova a Nové Dědiny. Dále určitě našim
manželkám a přítelkyním za podporu a za omluvenky na závodní
víkendy. Naštěstí se ale většina z
nich zabývá také požárním sportem a tak ví, jak je tento sport časově náročný. Tým žen z
Dětkovic ve složení Terka Koláříková, Verča Škrobáková, Simča
Králíčková, Pavla Melková a
mladé členky Kristýna Vlachová, Pavla Melková a Martina Pekrová, dokonce obsadil třetí místo
v Hanácké extralize žen," upozornil Miroslav Melka.
Jak na sebe hasiči z Dětkovic prozradili, letos se neúčastnili jen Hanácké extraligy, ale zavítali také na
soutěže na Zlínsku, Blanensku a
Vyškovsku. Největší radost jim
mimo vítězství v Hanácké extralize udělalo jedenácté místo na závodě extraligy ČR v Plumlově, na
druhou stranu nejvíc je rozesmutnil závod ve Velkém Ořechově,
kde nezapojená proudnice zmařila
čas pod sedmnáct vteřin, což se

Trubači OMS Přerov jsou uznávaným souborem nejen u nás, ale i v
zahraničí. Jsou mimo jiné dvojnásobnými držiteli zlaté plakety mezinárodního mistrovství Evropy
mysliveckých trubačů a řady dalších ocenění. Na lesní rohy za-

Ve Skalce vzdali hold patronu lesa a myslivosti svatému Hubertovi
troubí i českou loveckou hudbu ze
17. a 18. století, která doprovázela
šlechtu při jejích honech.
Slavnostní mši na počest svatého
Huberta sloužil otec Jan Kornek z

Dubu na Moravě, který je velkým
příznivcem myslivosti. V loňském
roce se v tomto poutním chrámu
uskutečnila první Evropská myslivecká pouť svatého Huberta, které

se zúčastnili příznivci myslivosti ze
šesti států.
„I letos budeme sloužit Svatohubertskou mši, přítomen bude i olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Očekáváme ještě víc návštěvníků
než vloni. Mohu všechny srdečně
pozvat na sobotu 7. listopadu,„ vyslovil nabídku Jan Kronek.
Myslivci ze sdružení ČelčiceSkalka mají na zimu podle slov
předsedy dostatek krmení pro zvěř.
Přikrmují už měsíc, jen co hospodáři odvezli z polí úrodu. Některé
plodiny vypěstují na vlastním políčku, krmnou řepou vypomůže
Zemědělské družstvo Klenovice na
Hané a také soukromí zemědělci.
A protože podle odhadu je drobné
zvěře dostatek, plánují dva hony.
„Myslivci musí moc dobře hospodařit. Neslovit zvěř v jednom roce
a další roky pak nic. Musí se starat
nejen o zvěř, ale i o zeleň. Každý
správný myslivec ví, odkud vyjde
srna ke krmení, na které remízce se
ukrývá zajíc, kde má hnízdo bažantice,„ zdůraznil velebníček Jan
Kornek.
-jp-

Už se to blíží. Koncert punkových legend Tři sestry a Visací
zámek pomalu směřuje do Prostějova. Jejich společné turné
OLD PUNX TOUR sestává ze
třinácti koncertů. Na jedné zastávce dorazí i k nám.
Koncertní šňůra OLD PUNX
TOUR startuje 12. listopadu v
Hradci Králové a končí před Mikulášem (5. prosince v Ústí nad
Orlicí). Do Prostějova přijedou
obě kapely v sobotu 14. listopadu
a jejich čtyřhodinový punkový
maratón bude hostit Společenský
dům od 20 hodin.
Pro zasvěcené nemá asi smysl
ani Tři sestry ani Visací zámek
představovat. Doby, kdy obě kapely obrážely spíš nelegální fesťáky, jsou už chválabohu dávno
pryč, a jak je vidno, i po čtvrtstoletí koncertování jsou stále ‚in‘.
Jak ale tak přišlo, že se rozhodly
vydat na šňůru společně? Před
rokem jsme sice mohli v Prostějově vidět Tři sestry pro změnu s
Divokým Billem, před tím třeba s
Doktorem P.P., ale přesto je spojení s Visáči přece jen něčím výjimečným. Prvotním impulsem
ke společnému turné bylo totiž
uvedení Lou Fanánka Hagena
coby osobnosti a Visacího zámku
jako kapely do Beatové síně slávy

Vloni přijely Tři sestry do Prostějova s Divokým Billem.
Letos se vydaly na ‚výlet‘ s punkovou
legendou – Visacím zámkem.
letos v červnu. A to už je pořádný
důvod oslavit to společně ne
jenom na jednom slavnostním
koncertu, ale hned celým turné,
ve kterém chtějí dát na vědomí, že
‚punk is not DĚD!‘ a ani oni nejsou žádní dědkové…
Minulý týden jsme nabízeli možnost vyhrát volňásek na tento
punkový dýchánek. Správnou odpovědí na otázku, ke které z kapel
patří Fanánek Hagen, byla samozřejmě jednoduchá. Svoji domovinu sdílí se Třemi sestrami. Z
došlých správných odpovědí se
na vstupenku od nás může těšit
Radek Halák, Žárovice 59.
Jenom technická poznámka, pro
lístek není třeba vážit cestu do redakce, po předložení dokladu totožnosti bude k mání před
koncertem u vstupu do Společenského domu. Přidáváme otázku
na další týden, která bude taktéž
honorována jednou biletkou.
Předpokladem je odpovědět na
otázku, jaké že ocenění bylo impulsem ke společnému turné
obou kapel. Na odpovědi čekáme
znovu do pátečního rána. -MiH-

Myslivci uctili v Plumlově
svého patrona Huberta

Rybník Olšovec vydal svůj poklad
Také mistři Petrova cechu sklízeli o víkendu každoroční podzimní úrodu z rybníka Olšovec v
Jedovnici. Víc než padesátka rybářů si na tradičním výlovu pořádně mákne, než vyloví z bahna
téměř vyprázdněného rybníka
metráky kaprů, amurů, tolstolobiků i dravých ryb.
Zatáhnout síť je práce pro pořádné
chlapy. Brodí se ve vysokých holínkách a gumových pláštích často
po pás ve vodě a blátě. Pod rukama
se jim hemží rybí poklad - žlutá
bříška kapřích kabrňáků, bílá
bříška tolstobiků a duhové kabátky

Hasiči z Dětkovic obhájili titul a stali se tak znovu vítězem Hanácké extraligy. Na snímku společně s neméně úspěšným družstvem žen.
považuje za vynikající výsledek.
"V letošní sezoně jsme také pořádali dva závody, jeden ze závodů
byl zařazen do Hanácké extraligy a
díky našim sponzorům, členům
SDH Dětkovice a samozřejmě i
soutěžním družstvům, patřil mezi
ty nejlepší v celém seriálu Hanácké extraligy a dokonce se v
rámci něj pořádají i závody dětí,
což už moc k vidění není. Druhý
závod je noční a letošní účast ukázala, že jsme se vydali správným

směrem, kdy chceme nabídnout
nejen atraktivní noční závody, ale
také možnost zábavy," prohlásil
Miroslav Melka. "Do budoucna
chceme udržet tým ve stejném složení jako letos, samozřejmě dokončit zlatý hattrick na Hanácké
extralize a také pomoct našemu
ženskému týmu ještě více prorazit
v konkurenci ostatních ženských
týmů," rozloučil se pohledem do
blízké budoucnosti Miroslav
Melka.
-red-

pstruhů. Mezi nimi se hbitě mrskají štíhlé zubaté štiky. Rybáři
podběráky stěhují ryby zachycené
v síti do kádí a převozních kontejnerů, ty v tržní váze putují rovnou
na pulty stánků.
„Všechny ryby prodáme během
dvoudenního výlovu tady na pultech stánků, ty nedorostlé přezimují v horních rybnících. Je to
každoroční rutina,„ uvedl porybný
Josef Kocman. Na rybníku Olšovci se ryby živí přirozenou potravou
bez
přikrmování.
Jedovnický kapr má na trhu dobré
jméno, může se pochlubit znač-

Vodník Brekeke byl vítaným zpestřením zvláště pro děti.

OBRAZEM

měla v žádném případě hlavní
slovo, a nebylo to ani záměrem. V
programu dostala prostor třeba
suchá vazba a aranžování květin,
ukázky správného stolování, kosmetička a vizážistka, kromě toho
byl samozřejmě i dostatek času na
osobní výměnu zkušeností anebo
obyčejné popovídání si, či procházku po okolí. Řeč byla také o
tom, co by bylo dobré vědět ze sociální oblasti nebo fungování rodiny. „Myslím, že není ani tak
důležité, jestli se vyjde počasí, jako
spíš to, s jakou náladou sem každý
přijede a jakou atmosféru si tady
dokážeme vytvořit. Z Čunína přivezla děvčata zákusky, z Třebčína
pro změnu vdolečky, takže i tím se
podle svých možností účastnice
podílí na tom, abychom se tady cítily co nejlíp,“ přibližuje atmosféru
společných víkendů Alena Popelková a spolu s Annou Vaňkovou
dodává, že do Šubířova nepřijely
pouze členky ČSŽ.
Víkendový program byl naplánován až do nedělního odpoledne.
Jestli se toto setkání vrátí na Prostějovsko i příští rok nebo účastnice
zamíří do jiného koutu Olomouckého kraje, ještě v tuto chvíli není
dané. Každopádně ale pokud to
alespoň trochu bude možné, Víkend pro ženy 2010 určitě bude.
-MiH-

Myslivci zahajují loveckou sezonu

Mistrem Hané jsou znovu Dětkovice
V pátek se v Kostelci na Hané
uskutečnil již třetí ročník lampiónového průvodu spojený se
strašidelnou stezkou odvahy.
Pořádajícími byli tak jako v
minulých letech Občanské
sdružení Lepší Kostelec o.s ,
Sokol Kostelec na Hané a FC
Kostelec na Hané.
Sraz účastníků byl ve sportovním
areálu u základní školy, kde
všechny přítomné přivítal kouzelník Husomor za podpory bílé
paní Perchty a upíra Drakena z
Drakenvilu. Poté se průvod za
účasti 230 dětí v doprovodu dospělých vydal městem směrem ke
strašidelné stezce odvahy. "Letos
byly připraveny dvě trasy. Jedna
kratší pro menší děti, druhá delší
a strašidelnější pro děti starší. Na
stezce odvahy se pohybovalo
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Ve čtvrtek večer se ukládali k
zimnímu spánku koničtí
broučci. Poslední letošní slet byl
na náměstí, kde bylo potřeba
ještě chvilku vyčkat, než se trochu setmí, a pak se průvod se
světýlky a lampiónky vydal na
obchůzku Konicí až do setmělého zámeckého parku. Tady
ještě čekali skřítkové s připravenými úkoly. Pak už ale už nastal nejvyšší čas broučkům
popřát nejlepší sny na celou
zimu a nechat je spát… Konické ‚Broučky‘ pořádá už několik let občanské sdružení
KOZA, v poslední době taktéž
ve spolupráci s Mateřským
centrem Srdíčko. Ten letošní
lampiónový průvod čítal odhadem stovku účastníků. -MiH-

kou kvality Moravský kras-regionální produkt.
Výlov rybníka se stal vyhlášenou
atrakcí, kterou během víkendových dní navštíví tisíce lidí. Jednak
je neopakovatelnou podívanou,
jednak je čerstvá ryba vítaným
zpestřením jídelníčku mnoha domácností. Funguje tady dokonalý
servis, zájemci si odnášejí v převážné většině rybu vykuchanou a
pěkně očištěnou.
Mezi stánky se potuloval i vodník
Brekeke, ze kterého se stal po vypuštění rybníka bezdomovec. A
tak když přišel dočasně o svůj bejvák, alespoň obveseloval lidské
dušičky.
-jp-

Hubertské slavnosti oživily v sobotu nádvoří zámku v Plumlově.
Plakát sliboval program pro celou rodinu, a skutečně se bavili
dospělí i děti. Sokolníci, lovečtí
psi, trubači a nabídka zvěřinových specialit pro mlsné jazýčky
uspokojili všechny členy rodiny.
Hubertským slavnostem důstojně
vévodil statný jelen dvanácterák,
kterého skolili střelci v plumlovských lesích. Milovníci přírody ocenili ojedinělou výstavu fotografií
dokumentujících faunu i floru
Plumlovska. Mnohé rostlinné druhy lidské oko jen tak nespatří, protože jsou ukryty v nepřístupné zóně
vojenského prostoru Březina.
„Je to jedno z přírodovědně nejzajímavějších území v naší republice.
Svým charakterem se blíží chráněné krajinné oblasti s jedinečnými lokalitami vzácného výskytu rostlin
nebo živočichů a fotografie jsou jedinou možností, jak tyto unikáty
spatřit,“ uvedl botanik a ochránce
přírody Josef Plaček z ČSOP Hořepník.
Pro omladinu byla zábavná i poučná ukázka sokolnictví. René Vrbický z Opavského sokolnického stře-

Ukázka sokolníků
diska poutavě vyprávěl o svých
opeřených svěřencích – rarohu, poštolce, káněti, krkavci i výru.
„Dnes už se sokolnictví využívá
převážně k biologické ochraně letišť nebo se odchovávají vzácné
druhy dravců, kterým v přírodě hrozí vyhubení. Dříve však bylo sokolnictví velmi rozšířené. Dodnes se
používají čepičky, pouta, rolničky –
to všechno překonalo věky, změnil
se jen používaný materiál.“
V programu nechyběla přehlídka
plemen loveckých psů, ukázky vábení jelenů a vše doprovázely lesní
rohy mysliveckých trubačů. K poctě patrona myslivosti byla sloužena
Svatohubertská mše.
Vnitřní prostory zámku pak ozářily
stovky plamínků svící při nočních
prohlídkách. Výlet do historie potěšil všechny návštěvníky, ochotníci
jim předvedli scénky ze života
šlechty v dobových kostýmech.
V sobotu 31. října bude patřit plumlovský zámek Halloweenu. V zámeckém sklepení oživnou strašidla
a v Kamenném sále večer propukne
pravá halloweenská diskotéka. -jp-

Výherce soutěže se studiem SLENDER PLUS
Většina ryb skončí na talíři. Jen drobný potěr přezimuje v chovném rybníku, aby se na jaře znovu do Olšovce vrátil

Výhercem posledního kola soutěže se studiem SLENDER PLUS
je Jana Dostálová, Hliniky 7a, Prostějov. Správná odpověď zněla
studio SLENDER PLUS sídlí v Plumlovské ul. č. 88.

26. října 2009
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Vítejte na světě

Anna Kolářová

Gabriela Hamplová

Barbora Kučerová

17. 10. 2009, 47 cm/2,75 kg
Prostějov

19. 10. 2009, 46 cm/2,65 kg
Dubany

18. 10. 2009, 48 cm/3,40 kg
Prostějov

Matěj Moudrý

Jakub Filip

Matěj Vaněk

20. 10. 2009, 50 cm/3,35 kg
Drahanovice

18. 10. 2009, 53 cm/3,50 kg
Prostějov

19. 10. 2009, 47 cm/2,80 kg
Čelechovice na Hané

Adam Tylšar

Valérie Marková

Anna Pavlovská

17. 10. 2009, 50 cm/3,35 kg
Smržice

19. 10. 2009, 49 cm/3,30 kg
Protivanov

19. 10. 2009, 47 cm/3,40 kg
Prostějov

Město Prostějov přivítalo nové občánky
ný krok, kterým si začne vyšla- akci Vítání občánků. Kulturní
pávat svoji vlastní cestičku živo- klub DUHA, který tuto slavnost
tem.“
organizuje, písemně pozve rodiče
Po krátkém úvodu byli voláni ro- na konkrétní termín. Pozvánku
diče i s potomkem, aby svým pod- posíláme maximálně dvakrát. Popisem do pamětní knihy stvrdili kud se rodiče s dítkem nedostaví,
slib, že budou dítě vychovávat ztrácí dítě a tím i zákonný zástupspolehlivě, podle mravních zásad, ce nárok na peněžitý dar. Samozodpovědně a že vyroste v dobré- zřejmě, pokud je kojenec nemocho člověka. Nejdříve gratulace ný a rodič jej řádně omluví, může
přišla od zastupitelky města Ivany přijít v náhradním termínu. Stává
Hemerkové, která rodičům předa- se nám také, že rodiče nemohou
la památník, Martina Drmolová nebo z nějakého důvodu nechtějí
jim pak předala peněžitý dar ve na vítání přijít a požadují, abyvýši dvou tisíc korun. „Předání chom peníze poslali přímo na
peněžního daru je podmíněno účet. Toto však nelze,“ vysvětlila
osobní účastí rodiče nebo Martina Drmolová z klubu DUObřadní síň radnice praskala ve zákonného zástupce s dítětem na HA.
-vevičtvrtek dopoledne ve švech. Zaplnili ji rodiče s novými občánky Zastupitelka Ivana Hemerková (vpravo) u slavnostního aktu, kdy se
rodiče podepisovali do pamětní knihy města.
Prostějova.

Z obřadní síně prostějovské
radnice zněl ve čtvrtek ráno
smích i pláč malých nemluvňat.
Úvodním slovem rodiče s dětmi
přivítala Martina Drmolová a
poté krátkým hudebním vystoupením zpestřili program
žáci ze Základní školy Palackého.
Nato se ujala projevu zastupitelka
města Prostějova Ivana Hemerková: „Dítě je to nejkrásnější, co
může člověka potkat a važte si tohoto krásného období. Jednou, až
váš syn nebo dcera udělá první
krůček, bude to zároveň samostat-

06:05
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo II (4)
07:00- Teleshopping
07:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:20- Deník zasloužilé matky
07:45- Chůva k pohledání III (9)
08:15- M*A*S*H (245)
08:45- Knight Rider III (2)
09:45- Policie Hamburk I (7)
10:40- To je vražda, napsala XII
11:40- Policie - New York XI
12:35- M*A*S*H (246)
13:10- Sabrina
13:45- Čarodějky I (12)
14:45- Médium I (7)
15:45- Julie Lescautová IV (1)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Jak se staví sen
22:25- Myšlenky zločince III
23:25- Přešlapy (5)
00:30- Wolffův revír III
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:15- Sinan Toprak II (3)
05:05- Autosalon
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05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Přes nový práh
12.25 - Případ pro
ombudsmana (8/16)
12.40 - Taxík
13.15 - Opera nás baví (7/10)
13.35 - Anakonda (8/8)
05:59
13.50 - Žáby k zulíbání
Snídaně
15.35 - Mississippi s Novou
ol´ man river (1/2)
08:35 Směr jih (53)
16.30 - Dobrodružství vědy
09:30 Přílivová vlna
a techniky
11:15 Tescoma s chutí
17.00 - SK Slavia Praha
11:20 Lenssen & spol.
- SK Sigma Olomouc
11:50 Můj přítel Monk II (15)
12:45 Ženatý se závazky (217) 19.45 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
13:15 Walker, Texas Ranger IV
14:15 Odložené případy II (18) 20.00 - Trockij - vzestup
a pád revolucionáře
15:10 Superman III (19)
20.55 - Neznámí hrdinové 16:05 Beze stopy IV (5)
Pohnuté osudy
17:00 Odpolední Televizní
21.25 - Krásný ztráty
noviny
Sportovní noviny
21.55 - Neskutečné historky
Odpolední Počasí
22.30 - Události, komentáře
17:35 Kriminálka Miami (22) 23.10 - Q
18:30 Ulice (1471, 1472)
23.40 - Film point
19:30 Televizní noviny
00.40 - Ceny Ministerstva
Sportovní noviny
kultury 2009
Počasí
01.30 - Knižní svět
20:00 Česko Slovenská
01.45 - Báječná léta bez opony
SuperStar
02.05 - Vzkaz Hany Librové
20:55 Víkend
02.20 - Osudové okamžiky
21:40 Dr. House V (8)
02.35 - Máte slovo
22:35 Námořní vyšetřovací
03.20 - POKR
služba IV (16)
03.45 - Československý
23:30 Dědictví strachu
filmový týdeník
01:10 Novashopping
(752/2379)
01:30 Bujné fantazie (9)
03.55 - Evropské hudební
02:00 Áčko
kořeny
02:40 Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
08.55 - Pacientka dr. Hegla
10.25 - Od oceánu k moři
písku
10.45 - Film o seriálu Vyprávěj
11.00 - Jean-Michel Cousteau:
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - McLeodovy dcery II
14.35 - Doktorka Quinnová IV
15.20 - Simpsonovi XX (7/21)
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 - Perly České republiky
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 (9)
21.00 - Na cestě po Islandu
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (32/40)
22.30 - Krvavý příliv
00.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.30 - Politické spektrum
00.55 - Sex ve městě VI (4/20)
01.25 - McLeodovy dcery II
02.10 - Události v regionech
Brno
02.35 - Události v regionech
Ostrava
03.00 - Regiony ČT24
03.25 - Z metropole
03.50 - Týden v regionech
Brno
04.15 - Týden v regionech
Ostrava
04.40 - Hommage á icone

Pondìlí

Støeda

05.00 - Chalupa
je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
06.00 - Věříš si?
06.25 - Záhady Toma Wizarda
06.40 - Věda je zábava III
07.05 - Pomáhejme si
07.20 - Serenáda
07.35 - Kouzelná školka
08.00 - Začarovaná láska
09.05 - Nová dobrodružství
Černého Bleska (17/26)
09.30 - Popelka
11.05 - Defilé vojenských
hudeb 2008
12.00 - Zprávy
12.05 - Slavnostní
shromáždění k 91.
12.30 - Deset století
architektury
12.45 - Fürstenberská zahrada
13.05 - Zlatý chléb
14.15 - Písničkář
15.55 - Řidič slečny Daisy
17.30 - Tvář za sklem
18.40 - Perly České republiky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
05.00 - Objektiv
19.55 - Sportka a Šance
05.30 - Správy STV 20.00 - Předávání státních
05.59 - Dobré ráno
vyznamenání
08.30 - Panorama
20.50 - Benefice Linky
09.10 - Kosmopolis
bezpečí aneb
09.40 - Mýty a fakta historie:
Koncert plný jedniček
10.25 - Postřehy odjinud
21.50 - Tmavomodrý svět
10.35 - 168 hodin
23.40 - Losování Sportky
11.00 - Mezi námi zvířaty
a Šance
11.35 - AZ-kvíz
23.45 - Řím (8/12)
12.00 - Kluci v akci
00.35 - Losování Šťastných
12.25 - Černé ovce
deset a Šance milion
12.40 - Hřiště 7
00.40 - Sabotáž
14.55 - Fokus ČT24
15.15 - Vltava v obrazech
01.05 - Tajné akce StB (32/40)
15.35 - Krásy evropského
01.20 - Kultura v regionech
pobřeží
01.45 - Evropský manuál
15.45 - Svět zázraků
02.00 - Bez limitu
16.10 - Klimt - Polibek
02.40 - Reportéři ČT
17.00 - Služby v našich
03.20 - Georgius
službách plus
Josephus Camel
17.20 - Skoro jasno (9/13)
04.15 - Recitál Ivo Jahelky

06:05
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo II (5)
07:00- Teleshopping
07:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:20- Pět holek na krku (1)
07:45- Chůva k pohledání III
08:15- M*A*S*H (246)
08:45- Knight Rider III (3)
09:45- Policie Hamburk I (8)
10:40- To je vražda, napsala XII
11:40- Policie - New York XI (
12:35- M*A*S*H (247)
13:10- Sabrina
13:40- Čarodějky I (13)
14:40- Médium I (8)
15:40- Julie Lescautová IV (2)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Velmi křehké vztahy IV
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Na doživotí I (7)
23:35- Spravedlnost (7)
00:30- Wolffův revír III (8)
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Sinan Toprak II (4)
05:00- Svět 2009

27. 10. 2009
01:15
01:35
03:00
04:05
05:00

Las Vegas (9)
Novashopping
Nezvěstná Molly
Tajný závod
DO-RE-MI
Novashopping

28. 10. 2009

Ètvrtek

05.00 - Defilé
05.50 - Postřehy
odjinud
05.59 - Studio 6
08.30 - Malý televizní kabaret
09.00 - Panika v ulicích
10.35 - Kavárnička dříve
narozených
11.15 - Benefice S + Š
11.55 - Malé kotě
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery II
14.15 - Doktorka Quinnová IV
15.00 - Zašlapané projekty
15.20 - Byl jednou jeden
06:05
objevitel (17/26)
- Teleshopping
15.45 - Medúza
06:15- Tom a Jerry: Rychle
16.15 - Šikulové
16.30 - Kouzelná školka
a chlupatě
17.00 - AZ-kvíz
07:40- Hraběnka a lišák
17.25 - Stop
z Dirtwateru
17.30 - Bydlení je hra
09:45- Madla z cihelny
17.55 - Předpověď počasí
11:45- Mravenčí polepšovna 18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
13:35- Jan Žižka
18.40 - Perly České republiky
15:25- Zaříkávač koní
18.45 - Večerníček
18:55- Zprávy TV Prima
18.55 - Šťastných deset
Sport TV Prima
a Šance milion
Počasí
19.00 - Události
19:35- Chůva k
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
pohledání III (12)
20.00 - Slečna Marplová:
20:00- Přešlapy (6)
Není kouře bez
21:20- TOP STAR magazín
ohýnku
22:25- Sběratelé kostí III (8)
21.40 - Máte slovo
23:30- Žralok II (9)
22.30 - POKR
00:25- Wolffův revír III (9)
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
01:20- Volejte Věštce
23.05 - Na hraně (2/2)
03:05- Výklad snů
00.45 - McLeodovy
04:00- Sinan Toprak II (5)
dcery II (5/22)
04:50- TOP STAR magazín
01.35 - Řím (8/12)
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
05.00 - Auto Moto
Ostrava
Revue
04.30 - Regiony ČT24
05.30 - Správy
STV
05.55 - V. Trojan: Zlatá brána
07.30 - Hledání
moudrosti stáří
08.30 - Panorama
05:59
09.10 - Babylon
Snídaně
09.30 - Kudykam
05:00
s Novou
09.50 - Klimt - Polibek
Novashopping
08:35 Směr jih (55)
10.40 - Svět zázraků:
05:59 Snídaně s Novou
09:30 Nenarozený
Riskantní
08:35 Směr jih (54)
17.35 - Praha, město věží
11:20 Tescoma s chutí
natáčení (3/12)
09:30 Palomino
17.50 - Divnopis
11:25 Lenssen & spol.
11.05 - Masarykův
11:20 Tescoma s chutí
18.00 - Televizní klub
11:50 Můj přítel Monk III (1)
11:45 Můj přítel Monk II (16)
hudební salón
neslyšících
12:45 Ženatý se závazky
12:40 Ženatý se závazky (218) 18.30 - Babylon
12.00 - Oldřich Daněk
13:15 Walker Texas Ranger
13:10 Walker, Texas Ranger IV 18.55 - Zprávy v českém
13.15 - Hudba na zámku
14:10 Odložené případy II
14:10 Odložené případy II (19)
Červená Lhota
znakovém jazyce
15:10 Superman III (21)
15:10 Superman III (20)
19.05 -Angličtina - Extra (20/30)
16:05 Beze stopy IV (7)
14.00 - Modlitba za domov
16:05 Beze stopy IV (6)
06:05
19.25 - Medúza
17:00 Odpolední Televizní
15.35 - Svět podle Svěráka
17:00 Odpolední Televizní
Lumpíci
20.00 - Rozmarné léto
noviny
16.10 - Ve stopách
noviny
v Paříži
21.15 - Rodinné křižovatky
Sportovní noviny
Jana
Nepomuka
Sportovní noviny
07:20 Rumburak
21.45 - Báječná léta bez opony
Odpolední Počasí
Neumanna
Odpolední Počasí
09:10 Princ Bajaja
22.05 - Malý Janek
17:35 Kriminálka Miami (24
17.10 - Kolem republiky
17:35 Kriminálka Miami (23)
22.30 - Události, komentáře
18:30 Ulice (1477, 1478)
10:40 Můj pes Skip
18.35 - Hledám práci
18:30 Ulice (1473, 1474)
23.10 - Z Jihlavy do hlavy
19:30 Televizní noviny
12:35
Hrabě
Monte
Christo
19.00
Koncert
ze
19:30 Televizní noviny
23.20 - Musicblok
Sportovní noviny
15:05 Bláznivá školka
Staroměstského
Sportovní noviny
23.45 - Dvojhlas
Počasí
16:55 O princezně Jasněnce
Počasí
náměstí
00.10 - Toulavý pes (Nora inu)
20:00 Ordinace v růžové
a létajícím ševci
20:00 Ordinace v růžové
20.00 - Invaze barbarů
02.15 - Trockij - vzestup a
zahradě 2 (142)
zahradě 2 (141)
18:30 Ulice (1475, 1476)
21.40 - František Kupka
pád
revolucionáře
21:25 Kriminálka Las Vegas
21:20 Kriminálka Miami VI
19:30 Televizní noviny
22.15 - Z Jihlavy do hlavy
03.05 - Proměny českého
22:15 Mr.GS
22:15 Na dostřel
Sportovní noviny
22.25 - Pokus o duchovní
venkova (4/4)
22:45 Double Team
00:10 Kriminálka Las Vegas
Počasí
nápravu opraváře
03.25 - Retro
00:30 Kriminálka Las Vegas
00:55 Novashopping
20:00
Comeback
(5)
22.40 - Ivetka a hora
03.50 - Sváteční slovo pastora
01:15 Novashopping
01:15 Rady ptáka Loskutáka
20:40 Dům snů (7)
00.00 - Ráno v Benátkách
03.55 - Cesty víry
01:35 Paškál
02:00 Občanské judo
21:55 Zákon a pořádek:
02.05 - Divadlo žije!
04.15 - Křesťanský magazín
02:30 Tajný závod
02:25 Tajný závod
Útvar pro zvláštní oběti 02.30 - Q
04.30 - Po hladině: Čich
03:15 Áčko
03:15 Áčko
03.00 - Černé ovce
22:50 Lincolnská střední
04:10 DO-RE-MI
04.45 - Krásy evropského
04:05 DO-RE-MI
03.10 - Písničkář
00:25 Kriminálka
05:05 Novashopping
pobřeží
05:00 Novashopping

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Ktosi je za dverami
10.15 - Co Hedvika neřekla
11.25 - Studio B
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery II
14.15 - Doktorka Quinnová IV
15.00 - Tip a Tap (17,18/26)
15.15 - Návštěva v ZOO
15.25 - Zábavná škola:
Opera nás baví (8/10)
15.45 - Věda je zábava III
16.10 - Pomáhejme si
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 - Perly České republiky
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 (21/28)
22.05 - Pravěk útočí (8/13)
22.55 - Blues ze Staré Pekárny
23.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.40 - Vltava v obrazech
00.00 - McLeodovy dcery II
00.45 - Chcete mě?
01.00 - Poklady světa
01.15 - Rajské zahrady (4/13)
01.35 - Události v regionech
02.00 - Události v regionech
Brno
02.25 - Události v regionech
Ostrava
02.50 - Regiony ČT24
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Šťastné dítě

Úterý
Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Moderní byt
09.40 - Benefice S + Š
10.15 - Postřehy odjinud
10.20 - Halabalašou
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery II
14.15 - Doktorka Quinnová
IV (24/28)
15.00 - Krásy evropského
pobřeží
15.10 - Franklin (1/52)
15.30 - Let 29 (20/30)
15.55 - Ovečka Shaun (18/40)
16.00 - Daleká cesta
za domovem
16.25 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Přes nový práh
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Případ pro
ombudsmana
18.40 - Perly České republiky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Losování Euromiliony
20.00 - Dobrodružství
kriminalistiky
20.55 - 13. komnata Věry Bílé
21.25 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě VI (5/20)
22.45 - Losování Šťastných
deset a Šancemilion
05.00 - Krotitelé
22.50 - Kdo nastaví kůži
dluhů
00.35 - Losování Euromiliony
00.40 - McLeodovy dcery II
05.30 - Správy
01.25 - Všechnopárty
STV
02.10 - Musicblok
05.59 - Dobré ráno
02.35 - Události v regionech
08.30 - Panorama
03.00 - Události v regionech
09.10 - Chcete mě?
Brno
09.25 - Nedej se
03.25 - Události v regionech
09.45 - Letečtí stíhači v boji II.
Ostrava
10.30 - Příběhy slavných
03.50 - Regiony ČT24
04.15 - Hasiči z Radíkova
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská pohotovost 04.35 - Gorodok (9/20)
12.30 - Černé ovce
12.50 - Skoro jasno
13.05 - Dvaasedmdesát
jmen české historie
13.20 - Poslední kouzlo
14.20 - Teď vedou, babička
05:59
14.30 - Bludiště
Snídaně
15.00 - Serenáda
s Novou
15.20 - Toulavá kamera
08:35 Směr jih (56)
15.50 - Království divočiny
09:30 Delfín Filip
16.15 - Prizma
11:15 Tescoma s chutí
16.40 - Bílá místa
11:25 Lenssen & spol.
17.00 - Darwin
11:50 Můj přítel Monk III (2)
17.55 - Dopisy z cely smrti
12:50 Ženatý se závazky
18.55 - Zprávy v českém
13:20 Walker Texas
znakovém jazyce
Ranger IV (27)
19.05 - Game Page
14:15 Odložené případy II
19.30 - To nejlepší z klasiky
15:05 Superman III (22)
19.50 - A. Dvořák: Slovanský 16:05 Beze stopy IV (8)
20.00 - Cirkus Havel
17:00 Odpolední Televizní
noviny
21.00 - Historie.cs
Sportovní noviny
21.55 - Zašlapané projekty
Odpolední Počasí
22.10 - Vzkaz Pavla Brázdy
17:35 Kriminálka Las
22.30 - Události, komentáře
Vegas VI (1)
23.10 - Z Jihlavy do hlavy
18:30 Ulice (1479, 1480)
23.20 - Trio z Belleville
19:30 Televizní noviny
00.40 - Pokus
Sportovní noviny
00.55 - Ivetka a hora
Počasí
02.20 - Klaun učí klauna
20:00 Mr. & Mrs. Smith
03.15 - Život herce
22:30 Lovci stínů
Miloše Kopeckého
00:25 Fanatik
03.30 - Vzpomínání na
02:25 Novashopping
Jiřího Sováka
02:45 Mr.GS
04.00 - Archivní žurnál
03:10 Tabu
04:15 DO-RE-MI
číslo 13
05:05 Novashopping
04.20 - Hudební vizitka
06:05
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo II (6)
07:00- Teleshopping
07:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:20- Pět holek na krku (2)
07:45- Chůva k pohledání III
08:15- M*A*S*H (248)
08:45- Knight Rider III (4)
09:45- Policie Hamburk I (9)
10:40- To je vražda, napsala
11:40- Policie - New York XI
12:35- M*A*S*H (249)
13:10- Sabrina
13:45- Čarodějky I (14)
14:45- Médium I (9)
15:45- Julie Lescautová IV (3)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
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 (6)
00:30- Wolffův revír III (10)
01:25- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Sinan Toprak II (6)
04:55- Receptář prima nápadů

29. 10. 2009
05.00 - Přes
nový práh
05.30 - Události
v regionech
05.55 - Šikulové
06.10 - Let 29 (20/30)
06.35 - Co vyprávěl strom
Kandalí (2/7)
06.45 - Kocour Vavřinec
a jeho přátelé (2/7)
06.50 - Podivná přání telátka
Kopejtka (2/7)
07.00 - Sezame, pojď si hrát
07.20 - Garfield a přátelé
07.45 - Všechna rána světa:
08.00 - Biblická pátrání (9/17)
08.20 - Divoké slepice a láska
10.05 - Ovečka Shaun
10.10 - Kuchařská
pohotovost
10.40 - MravenecZ
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Království divočiny
13.35 - Chcete je?
13.40 - Dobrá rada nad zlato
14.10 - Film o filmu Nebe,
peklo... zem
14.30 - Evropský manuál
14.50 - Jalna (9/16)
15.40 - Máma stávkuje
17.10 - Taxík
17.45 - Pachuť smrti (3/6)
18.35 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Duety... když
hvězdy zpívají
21.30 - Robin Hood:
Král zbojníků
23.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.55 - Hlad
01.30 - Zděšení
03.30 - 13. komnata Věry Bílé
03.55 - Blues ze Staré
Pekárny
04.35 - Folklorní magazín

Sobota
06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (17)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:25- Fresh Prince IV (22)
07:50- Chůva k pohledání III
08:25- Autosalon
09:20- M*A*S*H (250)
09:50- M*A*S*H (251)
10:25- Zničující katastrofy
11:30- Columbo
13:25- Orlové práva
15:45- Mickovy modré oči
17:55- Super drbna (7)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k
pohledání III (15)
20:00- Království nebeské
23:10- Mariňák
01:35- Noční děsy
03:20- Volejte Věštce
05:00- Inspektor Balko (45)

31. 10. 2009

05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Služby
05.00 - Tam bývá
v našich
Manitou
službách
05.10 - Skoro jasno
plus
05.30 - Správy STV
Lázně
05.59 - Dobré ráno
05.45 - Bílá místa
08.30 - Panorama
06.05 - Kdo je...
09.10 - Podle práva
06.30 - Správy STV
09.35 - Na plovárně
06.55 - Divnopis
10.00 - Neznámí hrdinové
07.00 - Počesku
10.30 - Rodinné křižovatky
07.10 - Praha, město věží
11.00 - Chalupa je hra
07.30 - Poutní místa
11.35 - AZ-kvíz
07.50 - Panorama
12.00 - Bydlení je hra
08.30 - Zázračná planeta:
12.25 - Černé ovce
Tygr a mnich
12.40 - Ta naše povaha česká
09.25 - Folklorní magazín
13.10 - Medúza
09.50 - Náš venkov
13.40 - Šikulové
10.10 - ...a tuhle znáte?
13.55 - Nová dobrodružství
Černého Bleska
10.40 - Hledání
14.20 - Malý televizní kabaret
ztraceného
14.45 - Sportovci světa
času
15.40 - Kvarteto
11.00
Cirkus
Havel
06:05
16.10 - Alchymie bytí
12.00 - Beck,
Spiderman
(5)
16.35 - Rodina a já
Jarvis Cocker,
06:35 Batman vítězí (15)
16.55 - Michaelovy
Jamie Lidell
07:00 Tom a Jerry (5)
experimenty
12.55 - Pětka v Pomeranči
17.05 - Skoro jasno
07:30 Spongebob
13.20 - Game Page
17.25 - Dvaasedmdesát
v kalhotách (35)
13.45 - Sabotáž
jmen české historie
08:00 Královna koření
14.15 - Simpsonovi
17.40 - Chcete mě?
09:50 Jsi falešný hráč
XVIII (22/22)
17.55 - City Folk 2009 - Praha
11:20 Stahovák
14.35 - Samurajové
18.25 - Kosmopolis
12:00 Volejte Novu
15.00 - Darwin
18.55 - Zprávy v českém
12:35 Mravnost nade vše
15.55 - Kamera na cestách:
znakovém jazyce
Tajemný ostrov
19.05 - Magazín Ligy mistrů 14:05 Odvážný Crusoe (9)
na konci světa
15:05 Jak básníkům
19.35 - Simpsonovi XVIII
20.00 - Zázračná planeta
16.45 - Mississippi chutná život
20.55 - Moje rodina IV (7/13) 17:15 Polepšovna mazlíčků
ol´ man river (2/2)
21.25 - Sedm epoch rocku
17.40 - Poutní místa
17:55 Babicovy dobroty
22.15 - U nás v Evropě
18.00 - Toulky za uměním
18:30 Koření
22.30 - Události, komentáře
18.15 - O češtině
19:30
Televizní
noviny
23.10 - Z Jihlavy do hlavy
18.30 - Kultura.cz
Sportovní
noviny
23.20 - I BBC se utne
19.00 - Žáci a mistři
Počasí
23.40 - Gorodok (9/20)
v Luhačovicích
20:00 Taková normální
00.05 - Dvojhlas
20.00 - Běsi
00.30 - Radůza
rodinka
23.10 - Divadlo žije!
00.55 - Kočky
22:00 Bestie
23.35 - Z Jihlavy do hlavy
01.45 - Gustav Mahler
23:45 Faunovo velmi pozdní 23.45 - Noc s Andělem
02.45 - Dobrodružství vědy
odpoledne
01.15 - Africké blues
a techniky
01:20 Novashopping
02.15 - Sešli se ...
03.15 - Hledám práci
01:45 Volejte Novu
03.15 - Kdo je kdo
03.35 - Kudykam
02:10 Tajný závod
03.45 - ČT Live
03.55 - Rodina a já
03:00 Áčko
- Věra Špinarová
04.15 - Michaelovy
04:15 DO-RE-MI
experimenty
04.40 - Ladí neladí
04.25 - Za krásou okamžiku
05.25 - Banánové rybičky
05:05 Novashopping

06:05
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo II (7)
07:00- Teleshopping
07:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:20- Pět holek na krku (3)
07:50- Chůva k pohledání III
08:20- M*A*S*H (249)
08:50- Knight Rider III (5)
09:50- Policie Hamburk I (10)
10:45- To je vražda, napsala
11:40- Policie - New York XI
12:35- M*A*S*H (250)
13:10- Sabrina
13:40- Čarodějky I (15)
14:40- Médium I (10)
15:40- Julie Lescautová IV (4)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k
pohledání III (14)
20:00- Hádej, kdo lže?
21:20- Air Force One
23:55- Interview s upírem
02:15- Volejte Věštce
04:00- Sinan Toprak II (7)
04:50- Inspektor Balko (44)

30. 10. 2009

06:05- Párty
s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (18)
06:55- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka III
07:15- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:25- Bejbybum I (12)
07:50- Chůva k pohledání III
08:20- Stalin (2)
09:25- Svět 2009
09:55- M*A*S*H (252)
10:25- M*A*S*H (253)
11:00- Partie
11:50- Receptář prima nápadů
12:50- Kamera jede!
13:10- Komisař Rex VIII (6)
14:15- Z českých mlýnů (čb)
15:50- 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 (9)
22:15- Noci s nepřítelem
00:20- Před úsvitem
02:10- Volejte Věštce
03:55- Dvojí nasazení (4)

03:25 Kolotoč
04:05 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

1. 11. 2009

05.55 - Nedělní ráno
s Tomášem Slámou
06.50 - Správy STV
07.10 - Chcete je?
07.20 - City Folk 2009 - Praha
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Vzkaz Pavla Brázdy
09.00 - Sedm epoch rocku
09.55 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Po hladině: Hmat
11.00 - Všichni svatí z Bruselu
12.05 - Felix Mitterer
12.35 - Návštěva u Radovana
Lukavského
13.30 - Achilles
14.05 - Hudba na zámku
06:05 3-2-1
14.25 - Notes
Tučňáci! (4)
15.10 - Semafor atd. (1/8)
06:25 Spiderman (6)
16.10 - Doktor na moři
06:50 Batman vítězí (16)
07:15 Spongebob v kalhotách 17.40 - Cesty víry
18.00 - Křesťanský magazín
07:40 Růžový panter
18.20 - Poklady světa
09:50 Mořské panny
18.35 - Kultura.cz
11:30 VC Abu Dhabi
14:10 Mr. Bean
19.00 - Moje rodina IV (7/13)
14:40 Tristan a Isolda
19.30 - Simpsonovi XX (8/21)
17:00 Odpolední Televizní 20.00 - Krušné domovy
noviny
20.15 - Klášter v Oseku.
Sportovní noviny
20.30 - Krajina tajemství
Odpolední Počasí
20.50 - A růže přivezte také
17:35 Občanské judo
21.15 - Příběh fresky
18:10 Rady ptáka Loskutáka
21.30 - Kolektivní dům
19:00 Hospoda (18)
21.40 - Moldavské nádraží
19:30 Televizní noviny
22.00 - Na plovárně
Sportovní noviny
22.25 - Z Jihlavy do hlavy
Počasí
22.35 - Černý svědek (2/2)
20:00 Česko Slovenská
00.05 - Beck, Jarvis Cocker,
SuperStar
01.00 - Duety... když hvězdy
22:45 Střepiny
zpívají
23:10 V zajetí hurikánu
02.25 - Čétéčko
00:45 Ohnivé léto (1)
02.40 - Žáci a mistři
01:40 Novashopping
v Luhačovicích
02:05 Střepiny
02:25 Polepšovna mazlíčků 03.40 - Kamera na cestách
02:55 Babicovy dobroty
04.30 - Krásný ztráty

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.25 - Pohádky z květináče
06.35 - Kodýtkova detektivní
kancelář (5/13)
06.40 - Kuňky z žabí tůňky
06.50 - Ferda II (1/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Náhrdelník (3/12)
11.50 - Krásy evropského
pobřeží: Pláž potěšení
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Jabloňová panna
13.55 - Film o filmu Peklo
s princeznou
14.25 - Touha Sherlocka
Holmese
16.00 - Retro
16.30 - Rajské zahrady (5/13)
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo teologa
17.15 - Horákovi (9/26)
18.10 - Škola pro život (5/13)
18.40 - Duety ...kolem dokola
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 - Povodeň
21.30 - 168 hodin
22.00 - Losování Sportky
a Šance
22.05 - Sherlock Holmes
23.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.00 - Mrtví jako já II (8/15)
00.45 - Semafor atd. (1/8)
01.45 - Uvolněte se, prosím
02.30 - Na cestě po Islandu
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
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POHYB PRO VŠECHNY 2010
Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově proškolí učitele tělesné výchovy
Po úspěšné realizaci projektů
Evropského sociálního fondu
(ESF) Učitel na prahu 21. století a E-learningem k vyšší prosperitě, kdy bylo na naší škole v
letech 2007 a 2008 v pilotních
kurzech proškoleno 148 učitelů
všeobecně vzdělávacích předmětů v oblasti informačních
technologií, přichází nyní Gymnázium Jiřího Wolkera s projektem zaměřeným na další vzdělávání učitelů tělesné výchovy.
Nový projekt ESF v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

(OP VK) nazvaný Pohyb pro
všechny - více motivace, žádný
závod, žádná diskriminace si
klade za cíl seznámit učitele tělesné výchovy s novými možnostmi využití netradičních
sportovních aktivit ke zvýšení
zájmu studentů o tělesnou
výchovu (squash, tchoukball, pétanque, frisbee, lacross, badminton, softbal, in-line bruslení, lanové aktivity a další), ukázat jim
nové, moderní způsoby zpracování příprav a metodických materiálů do výuky (tvorba prezentací, výukových webových strá-

nek, videokurzů) a v neposlední
řadě je seznámit s motivačními
prvky a metodami umožňujícími
zařazení všech studentů do
výchovně vzdělávacího procesu
v hodinách tělesné výchovy
(Pilates, overball, gymbal, zdravotní nápravná cvičení a další).
Kurzy s názvy Motivace studentů v hodinách tělesné
výchovy formou netradičních
sportů, Zařazení zdravotní tělesné výchovy do hodin tělesné
výchovy a Využití informačních technologií v hodinách tělesné výchovy jsou akredito-

vány MŠMT ČR. Jsou 40-ti hodinové a budou se konat v
průběhu roku 2010 v odpoledních hodinách ve skupinách po
8 učitelích v prostorách areálu
TK PLUS a Gymnázia Jiřího
Wolkera. Každý učitel se může
dle zájmu zúčastnit jednoho či
více kurzů.
Všechny pilotní kurzy jsou pro
učitele zdarma, neboť tento projekt je plně spolufinancován
Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky. Mgr. František Střídecký
f.stridecky@gjwprostejov.cz

Studenti CMG poznávali Londýn
Biflovat anglická slovíčka a
gramatiku jistě nepatří mezi
nejoblíbenější činnosti studentů. Ale že vynaložené úsilí stojí
za to, si mohlo 39 studentů
Cyrilometodějského gymnázia
ověřit na poznávacím zájezdu
do Londýna.
Jednou za dva roky pořádá gymnázium pro své studenty zahraniční zájezd s cílem poznat země,
jejichž řeč se studenti učí a také si
procvičit své konverzační schopnosti. Navíc zájezdy jsou koncipovány tak, aby část pobytu
strávili studenti v hostitelských
rodinách a poznali tak i běžný život běžných rodin, zapojili se do
běžných rozhovorů a samozřejmě
poznali pamětihodnosti, o kterých
se v hodinách cizích jazyků učí.
Anglický jazyk se učí všichni studenti CMG již od primy, a tak o
zájemce o zájezd nebyla nouze.
Cesta byla sice zdlouhavá,
nicméně ta spousta zajímavých
věcí, které viděli a zažili, dala na
hodiny strávené v autobuse rychle zapomenout.
„Londýn nás přivítal nezvykle
teplým a slunečným počasím,„
hodnotí zájezd Mgr. Zdeňka
Smutná, učitelka angličtiny.
„Tradiční a pro toto město typická
mlha se nekonala, krásné počasí
nám přálo po celou dobu pobytu,
a tak se nám často odkrývaly
překrásné výhledy na nejznámější
památky. Asi nejvíce nám učarovaly královské korunovační kle-

Do školky ve Vrahovicích
zavítal skřítek Podzimníček
Děti ze školky ve Smetanově
ulici ve Vrahovicích prožily
ve čtvrtek krásné odpoledne
plné her a soutěží. Hlavně
hledání pokladu a setkání se
skřítkem Podzimníčkem se
setkalo u těch nejmenších robátek s nebývalým úspěchem. Zároveň se děti pochlubily svým rodičům, co za
pomoci paní ředitelky a učitelek dokázaly vyrobit ze surovin, které dodalo současné
podzimní období.
"Dnes jsme s dětmi zahájili hry
s krásami podzimu a dnešní akce má název Dny skřítka
Podzimníčka. Chceme touto
akcí nejenom vzbudit zájem
dětí o přírodu, ale chtěli jsme do
jejich her a výuky zapojit také
rodiče. Akci také spojujeme s
formou tvořivých dílen, kdy
děti nosily během celého týdne
do naší školky různé přírodniny, ze kterých pak tvořily skřítka Podzimníčka. Jak se jim to
povede, to se můžete přijet podívat příští týden," řekla nám
Jana Baarová, ředitelka
Mateřské školy ve Smetanově
ulici v Prostějově -Vrahovicích.
Imaginární postavu skřítka

Teď už je na dětech a jejich fantazii, jak se jim podaří vytvořit
skřítka Podzimníčka
Podzimníčka si děti vytvořily
samy vve své fantazii. A nyní
ho rovněž samy budou tvořit.
"Budou mít k dispozici dýně,
brambory, pórek, cibuli, česnek, hroznové víno a větvičky z
různých druhů stromů. Tyto
přírodniny hrají všemi barvami, takže se dá očekávat, že
fantazie dětí bude bezmezná a
dočkáme se krásných výtvorů
skřítka Podzimníčka," dodala
ředitelka Jana Baarová.

Během krásného slunečného
odpoledne strávily děti z vrahovické školky také určitý čas
hledáním pokladu. Pomocí nakreslených mapek a za výrazné
podpory učitelek a rodičů musely ale na mnoha stanovištích
splnit různé úkoly či odpovědět
na otázky spojené s přírodou.
Správné odpovědi je pak dovedly až k pokladu. Jeho obsahem byly, jak jinak, různé dobroty a sladkosti.
-mik-

Představujeme prostějovské umělce a tvůrce

Alice´s number: Když do toho šutru budem
bušit pořád a naplno, on jednou praskne!

Na snímku členky poznávacího zájezdu z prostějovského CMG Mgr. Z. Smutná, B. Zelinková, J. Růžičková,
K. Doušková a PhDr. R. Dohnálková.
noty v pevnosti Tower. Úžasný
byl také pohled na velkoměsto z
kopule katedrály Sv.Pavla.„
Jejich putování však směřovalo i
mimo Londýn. O pamětihodnostech a dějinách této země zase
studenty seznamovala PhDr.
Renata Dohnálková, která na
gymnázium učí historii a jejímuž

poutavému a zasvěcenému vyprávění všichni se zájmem naslouchali. Zavítali také do
známého univerzitního města
Oxfordu, navštívili rodný dům
Williama Shakespeara ve Stradfordu a jejich zájmu nemohl samozřejmě uniknout přepych
královské rezidence - zámek

Windsor. Pozoruhodnou podívanou byl bezesporu i megalitický
kamenný kruh Stonehenge.
Nezbytné fotografie u těchto
pamětihodností, suvenýry a
vzpomínky budou ještě dlouho
připomínat těch pět báječných
dnů za poznáním.
Jitka Hubáčková

Halloween ve školce angličtiny
Pro všechny členy klubu BÁBÁ
byla v páteční podvečer uspořádaná Halloween party. Nad
celou akcí měla dohled Eva
Šmídová, která je zároveň i učitelkou angličtiny malých dětí.
BÁBÁ je klubem žáčků
Angličtiny pro děti Prostějov.
Mimo běžných vyučovacích hodin byla Halloween party první ze
čtyř akcí, které klub chystá. Děti
získaly informace o tradicích halloweenu v USA, vyrobily si
pumpkin (dýni) a naučily se
říkanku v angličtině. Následovat
bude Christmas party, kde si děti
mohou vytvořit různé vánoční
ozdoby nebo na Easter party velikonoční vajíčko. Poslední z akcí
bude Holidays party.
-vevi-
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K pravému Halloweenu patří masky a převleky. Nejinak tomu
bylo na historicky první party školky, kterou
vede Eva Šmídová.

Hudební projekt Alice´s number hraje PopRock. Kapela má
od svého vzniku stálé členy, a
to zpěvačku Ivetu Grézlovou
(E.v.t), na kytaru hraje Vlastimil Lang, baskytaristu a samplera Pavla Krychtálka,
kytaristu Jiřího Šolce a za bicími sedí Olda Vožda.
„Nemáme potřebu jakkoliv sestavu redukovat nebo obohacovat. Všichni tak nějak spolu
vycházíme a funguje to. Všichni
členové kapely se známe už
mnoho let, ať už ze školy nebo z
jiných hudebních projektů. Vlasťa přišel s nápadem udělat nějaký takový zajímavý pokus. Ne
živou kapelu, ale spíše jenom studiovku a nakonec se z toho vyklubala kompletní skupina, která
aktivně vystupuje,“ vysvětluje
Pavel Krychtálek. Hlavní devizí
hudebního projektu Alice´s number jsou hlasové dispozice zpěvačky Ivety. Skupina koncertuje
po celé České republice a není
pro ně problém kamkoliv přijet,
protože si je lidi poslechnou rádi
všude. Jako v každé kapele i tady
nastal moment, kdy toho chtěli
členové nechat, nicméně vše překonali a i když někdy dolehne
jistá letargie, drží se hesla „Když
do toho šutru budeme bušit pořád
a naplno, on jednou praskne.“
Skupina zatím vydala jedno
album s názvem Please try again
later a vyhlídky na další jsou
zatím slibné. „Materiálu máme

Zleva E.v.t, Jirka Šolc, Vlastimil Lang, Olda Vožda, Pavel Krychtálek
na novou desku už mnoho, ale
snažíme se nic neuspěchat, jelikož každá skladba si vždy sedne
až po nějaké době veřejné produkce,“ dodává Pavel Krychtálek. Za největší úspěch
členové považují zájem posluchačů. „Každý dobře odehraný
koncert a každá pozitivní reakce
publika jsou tím největším úspěchem a zadostiučiněním naší
práce. Z nějakých takových významnějších akcí chci jmenovat
semifinále CocaCola Popstar
2007, což byl paradoxně náš
první veřejný koncert, skvělé
čtvrté místo v soutěži kalifornské TV ICHOOZ v konkurenci
kapel z celého světa a také třeba
letošní účast na MEGA festivalu

Votvírák 2009,“ říká Pavel.
V roce 2007 kapela představila
na koncertní šňůře svoji tvorbu
odrážející styl zpěvačky Pink
nebo Frou Frou. Jedna z písní
Anytime se udržela na rádiu Kiss
pět týdnů a následně videoklip
tohoto songu zvítězil na hudebním programu Óčko. Koncem
roku jsou postupně dokončovány
nahrávky pro Promo CD na rok
2008 v produkci Pavla Krychtálka. V roce 2008 na soutěži
Ichooz v Kalifornii získali čtvrté
místo, i když hlasovalo se jen ve
státě USA a v porotě seděly takové osobnosti, jako Tim Kelley,
Bob Robinson, Madonna nebo
Will Smith, kteří Alice´s number
doporučili do finále.
-vevi-

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

penzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v
kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167.
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
do 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: 27.10. –
Umění komunikace, 3.11. – Pracovní stres, 10.11. – Když ti život
hází klacky pod nohy, 24.11. –
Největší potřeby a otázky, 1.12. –
Milovat a být milován, 8.12. –
Vědomí vlastní hodnoty, 15.12. –
Hledání smyslu života.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Lidická
86, Prostějov – areál staré nemocnice LAZARIÁNSKÝ
SERVIS, zabezpečuje pro tělesně postižené občany a seniory

KUPÓN č. 43
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

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.
Český svaz ochránců přírody
Ekocentrum IRIS
Osvětová akce - Den stromů,
aneb slavnosti padajícího listí středa 28. října 2009, 9 – 13
hod. Hloučela – začátek U Abrahámka. V rámci celosvětové akce Den stromů proběhnou na
Hloučele aktivity pro děti i pro
dospělé. Účastníci se mohou zapojit do ankety, zhlédnout výstavu o stromech a vysadit si strom.
Můžete se těšit na lanové aktivity, poznávací stezku „Mezi stromy“ a krásnou procházku podzimní přírodou. Na účastníky čeká malé občerstvení a ochutnávku dobrých podzimních čajů.
Pátek 30. října: - Tvořivá dílna
Halloween – výroba dekorací z
dýní od 16.00 do 18.00 hod., Kovárna Ekocentra Iris, Hud¨sovo
nám. 67, PV.
Sobota 31. října: uzávěrka fotosoutěže „Botanická zahrada
očima návštěvníků“
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
Odpolední herna pro rodiče s
dětmi každá středa 15.00 - 17.00,
MC sídliště Svobody
www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz
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.
POZOR, ZIMA KLEPE NA
DVEŘE.Veřejná lyžařská škola
Prostějov oznamuje zájemcům
o výuku, že přihlášky budou k
dispozici od 5.11.2009 v prodejně Sportisimo (Tesco – Arkáda). Bližší informace na tel.:
582 34 31 17.
Pozvání na ekumenickou
modlitbu se zpěvy z Taizé
SLAVNOST SVĚTLA dne
31.10.2009 v 18.00 hod. v Husově sboru v Prostějově (v kostele je herní koutek pro děti).
Ve dnech 7. a 8. listopadu 2009
od 10.00 do 17.00 hod. se bude
ve vrahovickém Domě služeb
konat výstava fotografií Vrahovic NOSTALGIE. K vidění
budou kromě historických fotek
i staré pohlednice, novinové
články a dokumentace současných Vrahovic. Každou celou
hodinu promítání. Pořádá Spolek za staré Vrahovice.
Klub papírových modelářů
Delfín Prostějov, ve spolupráci
s DDM Sportcentrum Prostějov,
zve všechny papírové modeláře i
ostatní zájemce z řad veřejnosti

na devátý ročník celostátní soutěžní výstavy papírových modelů “Prostějovský papír 2009“,
která se koná ve dnech 23.24.10.2009 v DDD Sportcentrum, Vápenice 9, Prostějov. Jsou
vyhlášeny všechny běžné kategorie + kategorie speciální. Pozor přihlašování modelů již
23.10./15 - 22hod. Výstava pro
veřejnost otevřena 24.10./9 14.30 hod. Veškeré informace
najdete na webové stránce
www.papermania.wgz.cz. Zveme soutěžící z Prostějovska, kteří mohou se svými modely soutěžit za klub Delfín PV!
Po půl roce se do Prostějova
a klubu Mystic vrací taneční
party White Clubbing.
Party ve svém třetím dějství.
Den D je 31. října. Hlavní hvězda zůstává EDDIE SENDER.
Dalším je DJ MAJKL. O rozjezd se postará DJ ROSI ze Šumperka, následovat bude Ian Nedoma a další domácí DJ
SUB_ZERO. Party tradičně
uzavře duchovní otec této Party
DJ CHORUNO s tradičním
trance a hands up tracky. Na party bude tradičně posílen zvuk a
světelná show doplněna 4 lasery,
z čehož dva jsou barevné. A pochopitelně ti nejlepší přijdou v
bílém...
Volná místa v zájmových
kroužcích pro děti školní rok
2009/2010
Sportcentrum-DDM Prostějov odloučené pracoviště Vápenice 9, info: tel. 582 344 125, mob. 605 239
789, www.sportcentrumddm.cz,
ddmvap@pvskoly. cz
Výtvarné a rukodělné kroužky:
KERAMIKA
zač. + pokr.
6 -18 let, KERAMIKA R+D rodiče+děti 5 -18 let, VÝTVARNÉ
STVOŘIDLO
zač. + pokr.

Správná odpověď z č. 41: Na snímku je Žižkovo nám. č. 15. Vylosovaným výhercem se stává paní Květoslava Ondruchová, Tylova 40, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 3. listopadu 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme
v pondělí 9. listopadu 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

6 -16 let, VÝTVARNÝ ATELIÉR
10 -18 let, KYTARAzačáteč. 9 -18
let, KYTARA mír. pokr. 9 -18 let,
KYTARA pokročilí 9 -18 let,
Jazykové kroužky:
ANGLIČTINAmír.pokr. 12-16 let
Sportovní kroužky:
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
probíhá na ZŠ Melantrichova 8 18 let, HASIČSKÝ probíhá na
SDH Domamyslice 8 - 14 let,
MÍČOVÉ HRY 6 - 10 let, STOLNÍ TENIS tělocvična DDM
Sportcentrum, Vápenice 8 - 12
let, BADMINTON tělocvična
DDM Sportcentrum, Vápenice 8
- 12 let, SEBEOBRANA – přípravka 8 - 14 let, FLORBAL základy florbalu a volná hra 7 - 12
let, FLORBAL základy florbalu
a volná hra 10 -18 let, ŠACHY
základy královské hry a další
deskové hry 9 - 18 let.
Taneční a pohybové kroužky:
MÁNES dětský folklor. soubor,
lidové písničky, tance, hry, vyst.
v krojích 6 -15 let, VALENTÝNEK na ZŠ E. Valenty - dětský folklor. soubor, tance, vyst. v
krojích 6 -15 let, HIP HOP
pohybová výchova, sestavy, vystoupení 8 - 15 let.
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Kino Metro 70
Pondělí 26. října:
17.30 Ulovit miliardáře
Drzá česká komedie
20.00 Ulovit miliardáře
Úterý 27. října:
17.30 Ulovit miliardáře
20.00 Ulovit miliardáře
Středa 28. října:
17.30 Ulovit miliardáře
20.00 Ulovit miliardáře
Čtvrtek 29. října:
17.30 Protektor
České milostné drama
20.00 Lištičky
Koprodukční filmové
drama
Pátek 30. října:
17.30 Protektor
20.00 Lištičky
Sobota 31. října:
17.30 Lištičky
20.00 Protektor
Neděle 1. listopadu:
17.30 Lištičky
20.00 Protektor
Kinoklub
DUHA
Kinoklub
DUHA

Pátek 30. října:
17.30 Noc v muzeu 2
Americká rodinná komedie
20.00 Noc v muzeu
Sobota 31. října 2009:
Srdečně Vás zveme na
15.00 Do kina za krtkem
„TOJEFUK“
Pásmo pohádek
KONCERT spojen se křtem 17.30 Noc v muzeu 2
nového CD flétnového kvarteta 20.00 Noc v muzeu 2
28. října 2009 v 15.00 hod. v
kulturním domě v Malém Kino
Kino
Konice
Konice
Hradisku.
Pátek 30. října:
Fit klub Linie, Újezd 3.
20.00 Veni, vidi, vici
HALLOWEENSKÁ ZUMČeská komedie
BA PÁRTY - v sobotu 31.10.
od 16 hod. Pro děti hry, soutěže a Kino
OKO
Němčice
nad Hanou
Kino
Oko
Němčice
tanečky (sál č. 1), pro dospělé
zumba a hry.
Pátek 30. října:
DALŠÍ KURZ SNIŽOVÁNÍ 18.00 Transformers: Pomsta
NADVÁHY začíná v neděli
poražených
8.11.v 17.30. Cvičení, poradenAnimovaný film USA
ství, sestavení jídelníčku.
Městské
divadlodivadlo
Prostějov
Městské
POHODOVÉ STŘEDY
Milí rodiče, pokud chodíte se Úterý 27. října:
svými malými ratolestmi do 19.00 Miro Žbirka
Městské knihovny Prostějov Acoustic tour 2009
dětské oddělení (Vápenice 9) a Pátek 30. října:
chcete si pohodlněji a klidněji na 19.00 Slavnostní koncert
tomto oddělení vybírat knihy,
ke státnímu svátku ČR
jsou tu pro vás pohodové středy:
Sobota 31. října:
vždy od 15,30 hod. do 16,30
19.00 Josef Laufer – 70 let
hod. S dětmi si budeme číst a
Koncert k životnímu
hrát a vy si můžete mezi tím u
jubileu
nás pro své děti vybírat knihy a
Neděle
1. listopadu:
časopisy.
Vaše knihovnice
17.00 DUŠE V POHYBU
Taneční a hudební projekt
Apollo
13 13
Apollo
Úterý 27. října:
21.00 Tarabass club Night
– part TWO
Čtvrtek 29. října:
20.00 LIVE ON GRAMOFÓN
Pátek 30. října:
19.00 HANNIBAL FEST
Sobota 31. října:
21.00 SWAMP classic drum &
bass session
Neděle 1. listopadu:
Laco DECZI

Divadlo
PointPoint
Divadlo
Pátek 30. října:
19.00 Strašidlo Cantervillské
Simetrix
Simetrix
Pátek 30. října:
DJ Aleš Drapač (Doctor)
Sobota 31. října:
Deluxe Music Night
- DJ PachtaX

Berani - 21.3.-20.4. Nenechte si vnutit cizí názor jenom proto, že sami nemáte žádný. Pokud tento týden budete řešit něco důležitého,
věnujte se tomu úplně sami a každého, kdo by vám chtěl pomoci, odmítněte.
Býci - 21.4.-21.5. Při nejbližší příležitosti si zajděte za lékařem, vaše
zdraví je totiž vážně ohroženo. Je jasné, že doktory příliš nemusíte,
ale v tuto chvíli se budete muset překonat. Určitě se to vyplatí.
Blíženci - 22.5.-21.6. Máte příliš mnoho energie, kterou je zapotřebí
vybít. Jenom si k tomu proboha nevybírejte nikoho ze svých
známých, to byste tvrdě narazili. Zkuste raději sport nebo fyzickou
práci.
Raci - 22.6.-22.7. Budete mít v hlavě spoustu dobrých nápadů, jenomže k jejich realizaci potřebujete výraznou pomoc od někoho z vlivných lidí. V osobních záležitostech se ale naopak spoléhejte sami na
sebe.
Lvi - 23.7.-23.8. Máte hodně přátel a tak nebude divu, že v těžké situaci nezůstanete sami. Určité problémy vás čekají ve druhé polovině
týdne a pokud z toho budete chtít vyjít bez úhony, poraďte se.
Panny - 24.8.-23.9. Přímo na ulici se seznámíte s člověkem, který se
bude nápadně podobat vaší dávné lásce. A jelikož i chování bude mít
podobné, znovu se zamilujete. Buďte ale opatrní a prověřte si ho.
Váhy - 24.9.-23.10. Máte si s partnerem co vysvětlovat a tak samozřejmě uvítáte nějakou chvíli v klidném soukromí. Stojíte před otázkou, zda se rozejít nebo pokračovat ve vztahu. Těžko říct, co bude lepší.
Štíři - 24.10.-22.11. Podaří se vám neskutečný kousek, po kterém
snadno dosáhnete na hodně velký obnos peněz. Můžete i riskovat, ale
v tom případě do toho nezatahujte druhé lidi, zvláště příbuzné.
Střelci - 23.11.-21.12. Dočkáte se šokující zprávy od svého potomka
a najednou budete v jednom kole. Navíc vás hodně zaměstná chování
partnera, u kterého budete tušit nevěru. No prostě týden blbec!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Nemáte se čeho obávat, po celých sedm
dní vám budou hvězdy příznivě nakloněny. A to i v těch případech,
ve kterých jste v minulosti měli totální smůlu. Tento týden je prostě
váš.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Budete hodně otrávení, neboť vás v těchto
dnech skolí pořádná chřipka. Nejdříve se budete snažit nemoc přecházet, ve čtvrtek ale konečně ulehnete do postele. Léčení neuspěchejte.
Ryby - 20.2.-20.3. Zbytečně moc tlačíte na pilu a všechny nahromaděné problémy chcete řešit rychle. To se ale nevyplatí a poznáte to
hned na začátku týdne. Raději toho řešte míň, ale mnohem pečlivěji.

26. října 2009
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SPORT Předseda Jestřábů spekulace
Sportovní tipy týdne

o prodeji klubu rázně odmítá
V posledních týdnech se hodně
mluví o prostějovském hokeji
vzhledem k jeho postavení na
samém dnu v tabulce a předváděné hře, což ostře kontrastovalo s prohlášeními dnes již
bývalého kouče Aleše Flašara
a předsedy klubu hrát minimálně ve finále 2. hokejové ligy. Po několika porážkách se
vytratil i do té doby předváděný hokej, kdy se projevily změny v kádru, ke kterým bylo
nutné vzhledem k výsledkům
a předváděným výkonům
některých hráčů přistoupit. V
prostějovských hospůdkách a
hospodách se začalo živě debatovat, co za tím stojí a přes
spekulace o zahlédnutí některých nejmenovaných hráčů v
prostorách sázkových kanceláří se dokonce objevovaly i
zprávy o prodeji prostějovského klubu současným majitelem panem Zabloudilem
„někam jinam“.
Předseda klubu Zdeněk Zabloudil se rozhodl na tyto„tutové informace“, které se mezi prostějovskou veřejností objevují,
reagovat a uvést je na
pravou míru. Dne 15.10.
se na webových stránkách
www.hkjestrabiprostejov.cz
objevil článek s jeho reakcí
na neutěšenou situaci kolem prostějovského hokeje. Jeho znění si můžete
přečíst na následujících
řádcích.
Po nějaké době se opět
obracím na hokejovou veřejnost a početnou fanouškovskou obec, abych
uvedl na pravou míru některé spekulace, které se v souvislosti se špatným startem
týmu do sezóny vyrojily.
O tom, že nám momentálně "A"

tým nehraje, se není třeba nijak
rozepisovat, to ostatně sami fanoušci dobře ví. Je tomu tak i navzdory úspěšně sehraným přípravným zápasům a předpokladům při tvorbě týmu, kdy jsme
pomýšleli na umístění mezi prvními třemi týmy.
Se startem ligové sezony se
však ukázalo, že skladba týmu
není až tak vhodná, jak se zpočátku zdálo. Hlavním problémem týmu je, že se skládá
z individuálně dobrých
hokejistů, kteří si však
na ledě nevyhoví.
Proto muselo v mi-

malé prostředky. Spíše bychom
situaci chtěli řešit hráčskými
výměnami. A jelikož jsme poučeni z loňska, došlo letos ke
změnám velmi brzy a ne až po
patnáctém kole jako v minulé
sezoně, kdy se se změnami čekalo zbytečně dlouho.
Po důkladné analýze obou
trenérů byli z týmu vyřazeni Šafařík (hostování
do konce roku v Havířově), Buček, Duba (v pátek 16.10.
se zúčastní tréninku
a
proběhnou
jednání o
j e h o

Věřím, že se nám co
nejdříve podaří
zažehnat herní krizi
a Jestřábi opět vzlétnou
k výšinám.

případném
dalším působení) a Mocek. Minimálně 14 dnů
však bude trvat, než se v
Prostějově objeví hráči
noví. V minulých
dnech tak přišel pouze
olomoucký junior Tomáš Trojan a v
pátek 16.10. budou
na svaze dořešeny
příchody Jiřího Pašky,
Dalibora
Sedláře
(oba
Olomouc) a Davida Vajdy z Havířova.
V dohledné
nu-

lých
dnech
dojít k jakési selekci kádru. Není
však v našem zájmu okamžitě hráčům končit smlouvy,
protože se v létě u nás připravovali a vložili jsme do nich ne-

Boxeři v neděli do Ostravy
Omlouváme se sportovním
čtenářům za chybné uvedení
pořadatelství zápasu boxerské
extraligy mezi klubem Boxing
Ostrava a BC DTJ Prostějov,
kde bylo uvedeno, že třetí kolo
těchto soupeřů se uskuteční v
Prostějově. Zápas hostí 31.10.
ostravský celek.

peře, zbývající dvě utkání Kosova v jižní
skupině se konaly o
uplynulém víkendu, jejich výsledky a eventuální soupeř budou
známé v průběhu tohoto týdne. O soupeři a termínech
zápasů budeme informovat v

některém z následujících vydání
Večerníku.
-pez-

SÁLOVÁ KOPANÁ
Mužstva, která chtějí v sezoně 2009/2010
hrát sálový fotbal měla za povinnost do 25. 10. 2009
odevzdat základní soupisku
a provést úhradu startovného.
Prosím o splnění těchto povinností těmi,
kteří tak dosud neučinili,
a to v co nejkratším termínu.
Kontaktujte p. F. Kocourka telefon: 604 940 603,
e-mail: f.kocourek58@centrum.cz
E-MAILOVÁ ADRESA PRO VŠECHNY SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE:

sport@vecernikpv.cz
Těšíme se na vaše názory týkající se sportovního dění v našem regionu.
Sportovní redakce Prostějovského Večerníku

VOLEJBALOVÝ SPECIÁL!!!
V příštím čísle Prostějovského VEČERNÍKU si budete moci
přečíst volejbalový speciál, ve kterém najdete na 12 stránkách
veškeré informace o přípravě volejbalistek VK Modřanská
Prostějov na novou sezonu, rozhovory s hráčkami a vedením a
další novinky ze zákulisí VK.

Výrok týdne
„Operace byla úspěšná, ale pacient zemřel,“
těmito slovy formuloval své pocity trenér
basketbalistů Kolína Predrag Benáček druhou
těsnou prohru za sebou s Nymburkem
a Prostějovem na pozápasové tiskové konferenci.

Foto týdne

Program III. kola: 31.10. - 1.11.
Ostrava - Prostějov, SKP Ustí nad
Labem - Samson Č. Budějovice,
Ban. Most+Dop. Děčín - volno
Po úspěšném vstupu do extraligy
vítězstvím na domácí půdě nad
společným týmem Mostu a
Děčína cestují svěřenci trenéra
Křížka k dalšímu utkání na sever
Moravy nebo spíše do Slezska,
kde se utkají s týmem Boxing
Club Ostrava. Tento tým má za
sebou už dvě soutěžní utkání, nejprve doma porazili oslabený tým
mistra z Ústí nad Labem vysoko
12:6, aby pak těsně podlehli v jižních Čechách dosavadnímu lídrovi tabulky, borcům Českých
Budějovic. „Ostrava má letos
dobrou sestavu, bude to velmi
těžké utkání,“ poznamenal k nejbližšímu soupeři prostějovský lodivod. Ke konci minulého týdne
nemusel řešit žádné zdravotní
komplikace, což ho určitě těší.
„Vím, že se nebude jednat o jednoduché utkání, ale přesto jedeme do Ostravy vyhrát a je mi docela jedno s jakým výsledkem,
beru jakékoliv vítězství,“ řekl pro
Večerník Křížek. Zároveň přiznal, že má v hlavě nějaké změny
v sestavě od posledního utkání,
jaké však z taktického hlediska
odmítnul sdělit.
Rád by také připomenul, že na
nedělní utkání v Ostravě se mohou přihlásit zájemci, kteří se
chtějí zápasu zúčastnit naživo.
Odjezd je stanovený na neděli
1.11.2009 v 10:00 dopoledne od
budovy KaSC centra v Komenské ulici. Zájemci se mohou
hlásit na telef. čísle 602 730 669 u
p. Křížka.
Po postupu v interlize nyní čekají
prostějovští boxeři na svého sou-

době také dojde k vyřešení situace, která vznikla okolo tiskového mluvčího pana Brumlíka. V minulých dnech jsem se
s ním několikrát sešel k jednání. Rozhodl jsem se posílit
jeho pravomoce, abychom předešli nedorozuměním, k nimž
v minulosti docházelo. Posílením pravomocí mám na mysli
předávání informací pouze jeho osobě. Pan Brumlík si pak
sám zařídí, aby se informace
dostaly i do okresních periodik, samozřejmě až poté, kdy
je zveřejní na našich internetových stránkách, jenž musí být
tím hlavním informačním
zdrojem pro prostějovské hokejové fanoušky. Dá se říct, že
jsme spolu domluveni na všech
náležitostech a jeho návrat do
funkce je otázkou několika
málo dnů.
Závěrem bych vás všechny rád
požádal, abyste nevěřili různým "zaručeným" zprávám, jenž se objevují na zdejším diskuzním fóru. Přijdou vždy v
době, kdy se týmu nedaří a mají jediný cíl - pomluvit, pošpinit
a vyvolat senzaci. Zároveň touto cestou děkuji všem, kteří
nám věří a dokáží podobné senzacechtivé pisálky odkázat do
patřičných mezí. Spolu s vámi
věřím, že se nám co nejdříve
podaří zažehnat herní krizi, která nás momentálně provází a
Jestřábi opět vzlétnou k výši-

Vardan Besaljan bude jedním z těch, na které bude trenér Radek Křížek
spoléhat v nedělním utkání extraligy proti Ostravě.

TABULKA ZÁPASŮ EXTRALIGA 2009 – 2010
1. SAMSON BC České Budějovice
2. BC DTJ Prostějov
3. Boxing Club Ostrava
4. BC SKP SEVER Ústí n / L
5. Dop. Děčín+ KB Baník Most

2
1
2
1
2

2
1
1
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1
1
2

20 : 16
14 : 4
20 : 16
6 : 12
12 : 24

4
2
2
0
0

Dosavadní výsledky boxerské UNIBON extraligy:
1. kolo
Boxing Club Ostrava - SKP Sever Ústí nad Labem 12:6
KB Baník Most+Doprava Děčín - SAMSON BC České Budějovice 8:10

BC DTJ Prostějov volný los

2. kolo
BC DTJ Prostějov - KB Baník Most+Doprava Děčín 14:4
SAMSON BC České Budějovice- Boxing Club Ostrava 10:8
SKP Sever Ústí nad Labem volný los
Příští 3. kolo 31.10. – 1. 11. 2009
Boxing Club Ostrava - BC DTJ Prostějov, SKP Ústí n.Labem SAMSON BC České Budějovice, BK Baník Most + Doprava Děčín
volný los

Před prvním domácím zápasem volejbalistek
VK Modřanská a zaplněným hledištěm
se konala velkolepá světelná show.

Barometr týdne
BK Prostějovští Orli
Dobré výsledky v přípravě předznamenali skutečnou sílu
prostějovských basketbalistů, kteří si formu přenesli i do
soutěžních utkání. Zatím stroj trenéra Bálinta funguje na
sto procent a nejen 7 vítězství v 7 utkáních, ale i předváděná hra dává dobrý příslib před dalšími utkáními.
BRAVO ORLI JEDEME TAK DÁL!

HK Jestřábi Prostějov
Dobrá příprava, katastrofální soutěžní část. Dobrá nálada
před startem soutěžního ročníku je ta tam. Nejhorší na
tom je, že v porovnání s minulou sezonou se tehdy
vědělo, kde stroj opravovat a namazat, letos je to zatím
nad síly obou trenérů, kteří se u týmu prostřídali.
KAM JESTŘÁBI, KAM JDETE?
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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

BYTY – pronájem PROSTĚJOVSKO

Byt
OV
OV
OV
Byt
OV

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

Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,Prostějov
5 200,Vrahovická, Vrahovice
5 900,Jihoslovanská, Prostějov
6 000,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.:731 704 904

BYTY – prodej PROSTĚJOVSKO

DB
OV
DB
OV
DB
OV
DB
DB
OV
DB
DB
DB
OV
OV
DB
DB
DB
OV
OV
DB
OV
OV
OV
OV
OV
DB
OV
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV

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

Slovenská, Prostějov
cena v RK
Resslova, Prostějov
780 000,Čelechovice na Hané
990 000,Dolní, Prostějov
1 000 000,Jana Zrzavého, Prostějov 1 040 000,Dolní, Prostějov
1 040 000,Dobrovského, Prostějov 1 090 000,Rumunská, Prostějov
1 150 000,Krasická, Prostějov
1 150 000,B. Šmerala, Prostějov 1 150 000,Prostějov
1 180 000,Václava Špály, Prostějov 1 200 000,Václava Špály, Prostějov 1 260 000,Okružní, Prostějov
1 260 000,sídl. E. Beneše, Prostějov 1 350 000,A. Slavíčka, Prostějov 1 360 000,Tylova, Prostějov
1 440 000,Prostějov
1 460 000,Západní, Prostějov
1 460 000,centrum, Prostějov
1 480 000,Jezdecká, Prostějov
1 481 220,Moravská, Prostějov
1 510 000,Jezdecká, Prostějov
1 547 670,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,B. Šmerala, Prostějov 1 649 000,centrum, Prostějov
1 650 000,centrum, Prostějov
1 660 000,Jezdecká, Prostějov
1 700 250,Vojáčkovo nám., Prostějov 2 190 000,Brněnská, Prostějov
2 195 000,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,Krasická, Prostějov
2 540 000,-

Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:732 231 126
Tel.:602 866 380
Tel.:732 231 126
Tel.:605070842
Tel.:732 231 126
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
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.:605 070 842
Tel.:732 231 126
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
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

2*2+1 Lidická, Prostějov
cena v RK
5+1 Nová, Němčice nad Hanou 15 000,5+
Kováříkova, Prostějov
20 000,Zdětín na Moravě
699 000,2+1 Myslejovice
710 000,2+1 Lešany u Prostějova
740 000,2+1 Hamry
920 800,Raková u Konice
1 360 000,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
2 150 000,4+kk Olšany u Prostějova
2 770 000,Winklerova, Prostějov 3 320 000,4+kk Olomoucká, Prostějov 3 470 000,7+1 8. května, Kostelec na Hané 3 800 000,2*3+1 Krasická, Prostějov
3 995 000,6+kk Kováříkova, Prostějov 8 200 000,2+1+1 Smržice
10 608 000,-

Tel.:731 704 904
Tel.:732 936 734
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
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.:605 948 955

POZEMKY – pronájem, prodej – PROSTĚJOVSKO:

Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek

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

70,-/m2
1 045,-/m2
118 000,195 000,235 000,260 000,285 000,690 000,2 249 000,-

Tel.:732 231 126
Tel.:604 665 206
Tel.:605 948 955
Tel.:605 948 955
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955
Tel.:605 948 955
Tel.:605 948 955

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

Nové cihl.byty! od 1+kk do 4+kk, ul. Palackého,
PV.Právě probíhá kolaudace, k nastěhování k
1.12.2009!
Ceny od 4500Kč/měs. + inkaso
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,-

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,-

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

www.jhreality.cz
NOVINKA!

Určice,okr.Prostějov
Rodinný dům se 2 byty 3+1, průjezd, dvojgaráž, terasa,
dvůr se zahradou. Byt v 1. patře po rekonstrukci, ihned
k bydlení. Plyn. ÚT, samostatné měřiče energií. Zast.
plochavč.dvora382m2,zahrada84m2.
Cena:Kč1.890.000,-

SLEVA!

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

Mostkovice,okr.Prostějov
Prodejrodinnéhosídlavel.6+1(obyt.plocha240m2),
dvojgaráž,terasa,zastřešenýbazén,okrasnázahradas
jezírkem,altánemaposezenímskrbem.Zast.plocha
821m2,zahrada567m2.
Cena:Kč8.850.000,-

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

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.

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,-

SLEVA!

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

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

Mobil: 777 619 939

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

Byty pronájem

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

1+1 PV E.Beneše, po rek., zařízen
7.500 Kč/m vč. en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla 7.000 Kč/m + en
3+1 PV Moravská, zařízený byt po rek.
9.500 Kč/m

Byty prodej

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

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

RD Kostelec na Hané, 5+1,zahrada, garáž,bazén
2.290tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, pozemek
824m2.
2.990tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1.
890tis Kč
RD Hrubčice, 2 x 3+1, garáž, po rek. 2.300tis Kč
RD Kladky, 2 jednotky: 3+1, 2+1, velký
pozemek
990tis 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!

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

Zděná chata Seč
690tis Kč
Garáž Vrahovice,
cena 130tis Kč
Pozemek Domamyslice, 1426m2. 1450 Kč/m2
Pronájem neb. prostor PV Drozdovice 80m2.
10tis Kč/m
Pronájem neb. prostror PV Daliborka 85m2.
6tis Kč/m
Pronájem neb. prostor PV Kostelecká 47m2.
7tis Kč/m
Pronájem neb. prostor PV Dobrovského 140m2.
17tis Kč/m

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem

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

Byty prodej

1+kk OV, PV M.Pujmanové
630tis Kč
1+kk OV, PV E.Beneše
689tis Kč
1+kk OV, PV Kotěrova
690tis Kč
1+1 OV, PV Sídl. Svobody
750tis Kč
2+1 DV, Pv Šárka, cihla
890tis Kč
2+1 DV, PV Šárka cihla – zvýš. přízemí
990tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše
1.190tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše
1.269tis Kč
3+1 OV, PV Sídl. Svobody, po rek. 1.350tis Kč
3+1 OV, PV Krapkova, po rekonstrukci,
1.450tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.390tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro. 1.600tis Kč
RD Smržice, k rekonstrukci
590tis Kč
RD Čechy pod K., po část. rek.
1.190 tis Kč
RD Vrahovice 6+1, dvougenerační se zahrádkou,
1.990tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
1.490tis Kč
RD Olšany u PV, 2+1 po část. rekonstrukci,
750tis Kč
RD Studenec 4+1, velká garáž, posilovna, velká
dílna,
2.490tis Kč
RD PV Melantrichova, 2 byty-3+1 a 2+1, k rek.
2.390tis Kč
Pozemky Olšany u PV – 1250 a 600 m2, sítě na
pozemku,
1000 Kč/m2
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč/měs + energie

Mobil: 776 29 44 98
Vyzděná výrobní hala v uzavřeném areálu.
Vytápěná, soc.zař., kanceláře. 600m2,
40tis Kč/měs
Pozemek Kostelec n. H, 800 m2, IS na pozemku,
790tis Kč
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2

www.cmreality.cz

Mořice,okr.Prostějov
Rodinnýdům3+1ihnedkbydlení,smožnostírozšíření
do podkroví. El., plyn. ÚT, vodovod. 2 vjezdy na pozemek. Vzdálenost 2 km od dálnice. Zast. plocha 342 m2,
zahrada1375m2
Cena:Kč1.499.000,-

SLEVA!

BrodekuKonice,okr.Prostějov
ZděnývolněstojícíRD3+1(100m2)předrekonstrukcí,
možnost využití půdy, garáž. Veškeré inž. sítě. Zast. plocha118m2,zahrada360m2.
Cena:Kč350.000,-

SLEVA!

Prostějov,Vrahovickául.
Prodej nových bytů 3+kk (plocha 80 a 82 m2) a 4+kk
(plocha 94 a 95 m2). Na patře jen 2 byty, ke každému
bytu balkon a sklep. Možnost garáže v přízemí domu
za 180.000 Kč. Cena 3+kk od 1.800.000 Kč a 4+kk od
2.100.000Kč.
Cena:odKč1.800.000,-

BYTY–PRODEJ:

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

BYTY–PRONÁJEM:

1+kk,Waitovaul.–jenpro2-3studentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/1osoba
1+1-zařízený,Vrahovickául.
Kč3.500,-/měsíc+inkaso
2+1,Biskupice
Kč2.000,-/měsíc+inkaso
2+1,nám.Spojenců
Kč4.900,-/měsíc+inkaso
3+kk,Rejskovaul.
Kč7.500,-/měsíc+inkaso
3+1,Miličovaul.
Kč8.500,-/měsícvč.inkasa
3+1,Brněnskául.
Kč6.500,-/měsíc+inkaso
3+1vRD,Olomouc,Bystrovany
Kč7.000,-/měsíc+inkaso

GARÁŽE:

PRODEJ–Pv,zaMechanikou
PRONÁJEM–Pv,Krasice

Kč120.000,Kč900,-/měsíc

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

BYTY - PRODEJ
 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,poprodeji
volný.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
Novácenaposlevě:899000Kč
 2+1 – Šárka: družst./panel., 4.p./ze 4, byt v
rekonstr. domě s plast. okny, orientace východ –
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
SLEVA50000Kč–novácena:1100000Kč
 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

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
2+1 – K.H.Kepky: krátkodobý pronájem nezařízeného bytu s lodžií a šatnou/komorou, volný
ihned
NOVINKA:supercena–6000Kčvč.ink
2+kk – Raisova: luxusní, část. zařízený cihl. s vl.
topením,ihnedknastěhování
Cena:9000Kčvč.ink
3+1–E.Beneše:nezařízenýbytv5.patře,vdomě
výtah,,ihnedvolný
Cena:8450Kčvč.ink
3+1 – Komenského: nezařízený cihl. půdní byt,
2.patro, ihned volný; vl. etážové topení, volný
ihned
Cena:9000Kčvč.ink

www.realspektrum.com
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Po bitvě jsme udolali Kolín
Po vítězném utkání na
palubovce Děčína o
uplynulém víkendu
čekalo prostějovské
Orly další těžké utkání. V hale
Sportcentra DDM změřili síly s
prozatímním překvapením
soutěže, polabským celkem z
Kolína, který zpočátku sezony
zanechává ve svých utkáních
velmi dobrý dojem. V posledním kole před příjezdem do
Prostějova hostil v domácím
utkání úřadující mistry z Nymburku a zápas se nečekaně protáhl až do druhého prodloužení, které nakonec docela štastně pro sebe rozhodl obhájce prvenství, který obzvláště ke konci prvního prodloužení byl
kousíček od porážky. Zklamání hráčů po utkání bylo veliké, protože k vítězství chybělo
málo, ale na druhou stranu
chtěli kolínští hráči na tyto kvalitní výkony navázat. Domácí
Orli si toho byli dobře vědomi a
diváci určitě nezapomněli na
jarní zápas s tímto celkem, ze
kterého odešli poraženi a tento
nezdar je stál nakonec třetí
místo po základní části.

Do utkání nastoupila
za Orly základní sestava ve složení
Lawrence, Šležas,
Chán, Dokoupil, Hyzy. Hostující
trenér Benáček proti postavil pětku Smith, Jones, Machač, Hubálek a Platt. V úvodu utkání se
Kolín příliš neprosazoval v podkošových pozicích, ale mohl se
spolehnout na tříbodové pokusy
Smitha a později i ostatních. V
první čtvrtině zaznamenal kolínský tým celkem pět úspěšných
trojek, v celém utkání jim nakonec košem propadlo celkem 11
pokusů z perimetru. Na naší
straně se celkem střelecky podělili všichni hráči a tak byl po prních
deseti minutách stav velmi těsný,
24:23 v náš prospěch. „Během
utkání jsme zdvojovali soupeřovy hráče pod košem, což jim pak
dávalo větší prostor na perimetru.
Nutno však podotknout, že řada z
těchto tříbodových střel byla z
velmi těžkých pozic přes bránící
hráče,“ řekl v velkému počtu trojek v podání Kolína trenér domácích Bálint.
Ve druhé čtvrtině se skore utkání
měnilo jako na houpačce. Po na-

BASKETBAL EXTRA
6. KOLO MATTONI NBL

BK Prostějov - BC Kolín 79:75 (40:39)
Čtvrtiny: (24:23, 16:16, 21:15, 18:21)
Trestné hody: 10/16:8/10 Střelba za 2b: 21/48:17/43
Trojky: 9/23:11/23 Doskoky: 42:33
Osobní chyby: 16:19 5 chyb: 39. Jones (Kolín)
Diváků: 1300
Rozhodčí: Macela Miroslav, Holubek Tomáš,
Kurz Vlastimil

Sestava a body Prostějova
Šlezas 8
Chán 12
Hyzy 7

Veikalas 16
Dokoupil 11
Landry 16

Toth 1
Lawrence 8
Leško
Krakovič
Skibniewski
Trenér: Peter Bálint. Asistenti: Jozef Lovík a Lubomír Růžička

Zatím v domácích zápasech všechny děkovačky probíhaly v dobré náladě.
Nejinak tomu bylo i po utkání s Kolínem (v popředí Andrius Slezas a Kyle
Landry)
šem vedení 32:29 se kolínským jsme naši hru zlepšili a sedmi bopodařilo otočit pěti body v řadě na dy v řadě si opět vytvořili osmi32:34. Po vyrovnání Veikalase se bodový náskok a tentokrát byl na
hosté opět pěti body v řadě ke tahu hostující trenér Benaček. Po
konci poločasu trhli na vedení faulu na Landry a obou proměně39:34, ale naši hráči si poté přip- ných trestných hodech jsme vedsali šest bodů bez přerušení a ved- li 72:65, ale hostům se podařilo
li 40:39. Dařilo se Landrymu, znovu trojkou Pavlíka dotáhnout
který za druhou desetiminutovku 80 sekund před koncem na rozdíl
stihl nastřílet deset bodů. Se závě- jednoho bodu - 74:73. Hosté totiž
rečným klaksonem, ohlašujícím vypálili dvě úspěšné trojky a vekonec druhé čtvrtiny střílel z od- dení se opět smrsklo na jediný
kryté pozice Slezas za tři body, bod. Po oddechovém čase se na
ale míč poskakoval tak dlouho po hrušce dostal k míči Chán a zvýšil
obroučce, až z ní nakonec vypadl. na tříbodový rozdíl. Po úspěšném
Po příchodu z kabin jsme ode- koši ještě na obranné polovině zahráli velmi svědomitě v obraně a blokoval střílejícího Jonese a vyúspěšnou střelbou jsme v první dal se do rychlého protiútoku. V
pětiminutovce druhého poločasu okamžiku jeho střely se do něj nea v součtu se závěrem první půle sportovně opřel hostující Platt a
jsme předvedli serii 15:3, která následovaly dva trestné hody,
znamenala naše vedení 49:42. Po které s jistotou proměnil - 78:73.
dalším ubráněných útocích Ko- Hostům se podařilo osm vteřin
lína a trojkách Dokoupila jsme do konce ještě snížit na tříbodový
získali až dvouciferný náskok rozdíl, ale míč měli v držení pro56:46 a zdálo se, že jsme nadobro stějovští hráči. Vzápětí byl takticotupili odpor soupeře. Ten se ky faulován Landry, který druhý
však jen tak nevzdával a do kon- ze svých trestných hodů proměce třetí čtvrtiny stihl ještě snížit na nil a rozdíl čtyř bodů 79:75 vy61:54.
držel až do závěrečného klaksoJak nám bodově vyšel úvod třetí nu. Po nelehkém průběhu jsme
čtvrtiny, tak to samé by se dalo udolali ve třetím domácím zápaříct o tříapůlminutovce kolín- se i Kolín a po šesti utkáních si
ských v závěrečné čtvrtině. Do té stále držíme neporazitelnost spodoby nijak výrazný exprostějov- lečně s Nymburkem. Dalším naský Pavlík se rozstřílel za tři body ším soupeřem byli o víkendu basa rázem jsme po sérii Kolína ketbalisté USK Praha, o tomto
10:2, vedli o pouhý jeden bod zápase píšeme na jiném místě té63:62, což donutilo trenéra Bálin- to strany.
ta vzít si oddechový čas. Po něm

HODNOCENÍ TRENÉRŮ

Souboj dvou rozehrávačů - exprostějovského Jana Pavlíka, který hájí barvy
Kolína a nováčka v dresu Orlů Eugena Lawrence
foto: Z. Pěnička

Peter Bálint ( BK Prostějov): Zpočátku byla obrana dost volná.
Rozhodlo prvních pět minut třetí čtvrtiny a také naše desetibodové
plus na doskoku. Důležité bylo, že jsme ve druhém poločase dovolili hostujícímu Smithovi pouhé dva body. Po Novém Jičíně to
byl s jistotou druhý nejtěžší soupeř se kterým jsme se v dosavadním průběhu soutěže utkali.
Predrag Benáček (BC Kolín): Domácí celek asi vyhrál zaslouženě, chyběla nám v závěru síla po náročném utkání s Nymburkem. Souhlasil bych s domácím trenérem, že zápas jsme si asi prohráli v prvních pěti minutách po příchodu ze šaten, kdy si Prostějov vytvořil rozhodující náskok, který se nám až do závěru nepodařilo úplně vymazat.
-pez-

Vítězná serie Orlů v Praze pokračovala
Po dost náročném utkání proti
celku Kolína jsme o víkendu zajížděli na palubovku pražských
vysokoškoláků. Ti se před tímto
utkáním nacházeli na 8. místě tabulky se dvěma výhrami a čtyřmi
porážkami. Obě výhry zaznamenali na půdě soupeře, když porazili zatím jediné dva týmy soutěže, které ještě neokusili pocit vítězství - Ostravu a sousední Vyšehrad. Na domácí palubovce nestačili postupně na Děčín, Brno a
Nymburk.
K zápasu s pražskými vysokoškoláky odjeli prostějovští basketbalisté
stále oslabeni o kapitána Jaroslava
Prášila, k zápasu neodcestoval kvůli drobnému zranění kotníku ani rozehrávač Robert Skibniewski. V
úvodu utkání se nám příliš nedařilo
proměnovat otevřené střely, nad vodou nás ale drželi hráči pod košem,
kteří úspěšně doskakovali i v útoku a
vyýsledkem bylo počáteční vedení

6:3. Po úvodu s proměnováním podkošových pozic se oba týmy zaměřili v následujících minutách se oba
týmy snažily o střelbu z vymezeného území, ale nepříliš úspěšně. Celkem v utkání jsme se odhodlali celkem dvacetšestkrát ke střele za tři
body, ale pouze šest trojek bylo úspěšných. První čtvrtina byla bodově
hodně vyrovnaná a nakonec ji vyhráli naši hráči poměrem 17:15.
Když to nešlo z tříbodové vzdálenosti, využívali jsme naše podkošové hráče Chána s Landrym a
hlavně díky jejich přesnému zakončení jsme se dostali do bodového
trháku na 27:19 a trenér Scallabroni
na to okamžitě reagoval oddechovým časem. Ten vysokoškolákům
prospěl a také díky několika trojkám se jim podařilo snížit na jednobodový rozdíl 30:31. Ot tohoto momentu začal úřadovat křídelník
Toth, který do konce druhé desetiminutovky stačil zaznamenat deset

BASKETBAL EXTRA
7. KOLO MATTONI NBL

USK PRAHA - BK PROSTĚJOV 55:89
Čtvrtiny: 15:17, 16:25, 13:21, 11:26
Trestné hody:23/16:15/11 Střelba za 2b: 34/12:47/30
Trojky:28/5:26/6 Doskoky: 35:47
Osobní chyby: 16:19 5 chyb: Diváků: 300 Rozhodčí:Vrážel, Kuřera Martin, Kuřera Stanislav

Sestava a body Prostějova
Šlezas 2
Chán 20
Hyzy 4
Dokoupil
Trenér: Peter Bálint.

Veikalas 6
Toth 15
Zlámal
Lawrence 15
Landry 15
Leško 7
Krakovič
Bratčenkov 5
Asistenti: Jozef Lovík a Lubomír Růžička

bodů a tak jsme mohli do šaten po
serii 11:1 odcházet spokojenější s
dvouciferným náskokem.
Po přestávce jsme zabrali v obranné
fázi, na útočné polovině jsme si
dávali míče rychle z rukou a střídali
se ve skorování. Tři minuty jsme nepustili domácí celek k tomu, aby si
užil radost z proměněného koše a
bodovou serií 9:0 jsme odskočili
domácím na rozdíl 20 bodů - 31:51.
Trenér Scallabroni si vybral oddechový čas, po němž se hra domácích částečně zlepšila, ale ne natolik, aby po třech čtvrtinách neusedali na lavičku k oddechu před

závěrečnou desetiminutovkou s pocitem devatenáctibodového náskoku - 44:63.
V závěrečné čtvrtině jsme si už vítězství zkušeně hlídali a nepolevovali v obraně. V této periodě jsme dovolili domácím pouhých jedenáct
bodů, nám se naopak střelecky dařilo a tak dostali příležitost i hráči z lavičky. Nakonec se nám podařilo na
palubovce pražské Folimanky nastřílet v závěrečné čtvrtině dvacetšest bodů a konečný výsledek
89:55 v náš prospěch byl pro Orly
novým rekordním výsledkem s tímto soupeřem v jeho hale.

HODNOCENÍ TRENÉRŮ
Peter Bálint (BK Prostějov): Věděli jsme, že na USK se hraje velice
těžko, ta hala je specifická, hodně jsme se na to připravovali. Věděli
jsme, že momentálně USK hraje s jedním hráčem, který extrémně skóruje, a proto jsme se soustředili na to, abychom ho zastavili. Myslím si,
že se nám to povedlo, a proto ten zápas skončil tak, jak skončil. My jsme
s Eugenem Lawrencem velice dobře bránili, velice dobře jsme vypomáhali. Celý zápas se zlomil na začátku druhého poločasu, kdy jsme začali hrát mnohem lépe v obraně než v prvním poločase, a to si myslím,
že dnes rozhodlo, obrovské nasazení v obraně ve druhém poločase.
Kenneth Scalabroni (USK Praha):Především gratuluji Prostějovu k
zaslouženému vítězství. První půle byla v pořádku, drželi jsme krok, dokázali jsme zápas udržet zajímavý. Měli jsme dost otevřených střel,
dnes se nám moc nedařila střelba. To byl první poločas, ve druhém hrál
Prostějov opravdu velmi dobře, celý čas měli hru pod kontrolou, velmi
dobře bránili. Nedostali jsme nic zadarmo, byli jsme velmi frustrovaní.
Na konci utkání nebylo moc příjemné být jeho účastníkem, pro trenéra
ani pro hráče. Ve druhém poločase jsme nepředvedli dobrý výkon, byla to sice do značné míry zásluho Prostějova, ale my musíme hrát lépe.
Prostějov má velmi dobrý tým, ale nemůžeme je nechat, aby nás převálcovali tak jako dnes, to je zklamání. Hráli jsme teď během čtyř dnů s
Nymburkem a Prostějovem, tato dvě utkání nám ukázala, kde jsou naše limity, ale vůbec se mi nelíbí, jak jsme dnes hráli. Musíme začít hrát
lépe, to je bez debat.
-pez-, zdroj: www.bkprostejov.cz
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Výsledkový servis:
6. kolo:

Prostějov - Kolín 79:75 (24:23,
40:39, 61:54) Nejvíce bodů:
Landry a Veikalas po 16, Chán
12, Dokoupil 11 - Smith 19, Jones, Pavlík a Platt po 13. Rozhodčí: Macela, Holoubek, Kapaňa.
Trestné hody: 16/10 - 10/8.
Fauly: 16:19; pět chyb: 40. Jones. Trojky: 9:11. Diváci: 1100.
USK Praha - Nymburk 73:109 (19:27, 38:61,
55:88) Nejvíce bodů: Hruban
19, McKay 14, Klimeš 13 - Lewis 19, Lenzly 17, Hanavan 15,
Sokolovský 13, Křemen 12.
Rozhodčí: Galajda, L. Lukeš,
Karásek. Trestné hody: 27/20 25/18. Fauly: 21:22; pět chyb:
37. Hanavan. Trojky: 5:9. Diváci: 500. Nový Jičín - Ostrava
87:57 (26:8, 40:32, 56:47) Nejvíce bodů: Muirhead a Pandula
po 18, Varnelis 16, Šteffel 10 Palyza 12, Inman 10, Mitchell 9.
Rozhodčí: Paulík, Kapl, Janovský. Trestné hody: 25/16 - 11/8.
Fauly:19:22; pět chyb: 35. Payne ( ). Trojky: 7:7. Diváci: 800.
Brno - Vyšehrad 87:60 (20:12,
44:27, 65:43) Nejvíce bodů:
Černošek, Meno a Reinberger
15, Vrubl 14, Šustek 12 - Skořepa 16, Špička 15, Klimánek 12.
Rozhodčí: V. Lukeš, Vondráček,
Znamínko. Trestné hody: 16/10
- 14/10. Fauly: 19:21; 5 chyb:
37. Klimánek. Trojky: 9:6. Diváci: 353. Pardubice - Děčín
79:81 (16:30, 35:45, 57:62) Nejvíce bodů: Hampton 20, Arnold
a po 13, Wright 12 - Hatcher 28,
Alič 19, Houška 8. Hruša, M.
Kučera, Hošek. Trestné hody:
21/14 - 31/26. Fauly: 26:23; pět
chyb: 37. Tóth, 39. Marek - 35.
Soukup. Trojky: 7:11. Diváci:
810.
Opava - Poděbrady
97:70 (18:17, 46:35, 66:53) Nejvíce bodů: Douša 19, Šoška 16,
Štec 13 - Beneš 19, Castleberry
14, Páleník 12. Rozhodčí:
Vrážel, Kurz, Matějek. Trestné
hody: 23/16 - 23/14. Fauly:
23:25. Trojky: 5:6. Diváci: 823.

7. kolo

Ostrava - Opava 88:94 (23:24,
53:84, 77:78) Nejvíce bodů:
Payne 21, Paliza 17, Mitchell 15,
Kresta 12, Stuchlý 11 - Soška 22,
Novák 19, Blažek 13, Douša a
Šiřina po 11. Rozhodčí: Dolinek, Hruša, Kapaňa. Trestné

hody: 19/12 - 33/25. Fauly:
22:16; pět chyb: Číž - Douša,
Novák. Trojky: 8:7. Diváci:
1100.
Poděbrady
Vyšehrad 96:63 (23:15, 45:37,
70:52)
Nejvíce bodů: Stria 24, Beneš
23, Vyoral 11, Harčár 10 - Kysela 14, Skořepa a Špička po 11.
Rozhodčí: Macela, Kurz, Jedlička. Trestné hody: 7/6 - 25/17.
Fauly: 20:12; pět chyb: 39. Horák (Poděbrady). Trojky: 14:2.
Diváci: 400.
USK Praha - 55:89 (15:17, 31:42,
44:63) Nejvíce bodů: McKay
11, Slavík 10, Klimeš, Kotas a
Šťastný po 7 - Chán 20, Landry,
Lawrence a L. Tóth po 15. Rozhodčí: Vrážel, M. Kučera, P.
Kučera. Trestné hody: 23/16 15/11. Fauly: 16:19. Trojky:
5:6. Diváci: 300.
Kolín 75:78 (17:16, 42:37, 64:54)
Nejvíce bodů: Machač 17, Jo-

nes 15, Pavlík 12, Platt a Smith
po 11 - Marek 23, Miloš 14, Mar.
Sýkora 13, Hampton 11. Rozhodčí:V. Lukeš, Galajda, L. Lukeš.
Trestné hody: 18/13 - 15/11.
Fauly: 18:16; pět chyb: 40.
Pavlík a Machač (Kolín). Trojky: 6:9. Diváci: 610. Brno Nymburk 49:91 (5:24, 27:49,
39:67) Nejvíce bodů: Meno 11,
Holanda 9, Gajdošík 8 - Benda a
Lewis po 16, Lenzly 12, Pumprla 11, Ricci 10. Rozhodčí: Paulík, Kapl, Holubek. Trestné hody: 16/11 - 24/16. Fauly: 20:20.
Trojky: 4:7. Diváci: 670. Děčín
- Nový Jičín 94:91 (23:23,
45:50, 72:71) Nejvíce bodů: P.
Houška 26, Červenka 14, Soukup 12, Hatcher 11 - Muirhead
25, Walker 19, Šteffel 12, Pelikán 11. Rozhodčí: Vyklický,
Vondráček, Kec. Trestné hody:
24/16 - 17/11. Fauly: 21:24.
Trojky: 16:8. Diváci: 900

HRÁČ TÝDNE
KYLE LANDRY
V obou utkáních uplynulého týdne, doma proti Kolínu i na
palubovce pražských vysokoškoláků patřil k bodovým tahounům prostějovského celku. V obou zápasech přidal i nespočet doskoků pod oběma koši, čímž jen kumuloval svůj
výkon. BRAVO, KYLE, JEN TAK DÁLE!

ZKLAMÁNÍ TÝDNE
JAROSLAV PRÁŠIL
Z hráčů, kteří se v uplynulých dvou kolech objevili na palubovce lze jen těžko vybírat. Ani ne tak zklamání z výkonu ,
ale spíše kvůli zdravotním trablům jsme vybrali kapitána
Jardu Prášila, jenž si minulý týden byl nucen odsedět pouze
na lavičce.
JARDO, NEVADÍ A BRZY SE UZDRAV!

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
5
5
5
3
3
3
2
2
0
0

0
0
2
2
2
4
4
4
5
5
7
7

683:469
618:504
612:488
611:500
584:575
584:580
579:587
524:544
567:597
548:618
488:647
410:699

14
14
12
12
12
10
10
10
9
9
7
7

Příští zápasy
8.kolo 28.10.2009
Sokol Vyšehrad - ČEZ Basketball Nymburk, BK Prostějov - Basketbal Brno, Synthesia Pardubice - USK Praha, Nový Jičín - BC Kolín, Breda&Weinstein Opava - BK Děčín, Karma Basket Poděbrady - NH Ostrava

9.kolo 31.10.2009
NH Ostrava - Sokol Vyšehrad, BK Děčín - Karma Basket Poděbrady, BC Kolín - Breda&Weinstein
Opava, USK Praha - Nový Jičín, Basketbal Brno - Synthesia Pardubice, ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov

26. října 2009




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

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

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

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

SLEVA! 940.000 Kč

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

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

Cena 980.000 Kč

Nabízíme:
RD – PRODEJ

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

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

Michael Vejmola

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

tel.:
mobil:

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

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

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:
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

NÁŠ TIP
RD Dobromilice 
Tel.: 777 851 606
15 km od PV, 3,5 km od nájezdu na dálnici
PV - Vyškov. 4+1, pozemek 661 m2, dobrý
stav.
Cena : 998.000,- Kč

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

Cena: 495.000,-Kč

NÁJEMNÍ DŮM – PRODEJ

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

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

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

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

Cena dohodou v RK

BYTY – PRODEJ

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

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

Cena: 750.000 Kč

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

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

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

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

Cena: 445.000,-Kč

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

BYTY – PRONÁJEM

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

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

Cena: 8000 Kč bez inkasa

Pronájem 3+1 Svatoplukova, PV Tel.: 777 231 606
Byt po kompl. rekonstrukci, II.patro, 80m2.
vlastní plynové topení, využití zahrádky.

Cena : 7.000,- Kč/měs.+inkaso

CHATA – PRODEJ

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

Nová cena: 840.000 Kč

Nebytové prostory

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

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

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

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

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

SLEVA– Nová cena: 845.000,-Kč

BYTY PRODEJ:
2+1 db/p, Dolní, PV
2+1, ov/c, Spitznerova, PV 
3+1 Zrzavého, PV 
3+1, db/c, Slovenská, PV 

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

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

pozemky:

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

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

Nebytové prostory:

Garáž Držovice

104.000,- Kč

Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

Prodáme váš byt, rodinný dům či chalupu

Olomouc, Přerov, Prostějov

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

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

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

Rodinné domy:
Prostějov-prodejřad.koncov.
jednopodlaž. domu, ul.
Tovačovského, 2+1 s možností rozšíření do podkroví.
Po částeč. rekonstr. a modernizaci, nová koupelna,
veškeré rozvody, podlahy. Vytápění je lokální na
zemníplyn,veškeréIS.Zadomemsenacházíterasa
amalázahrádka.  CenakjednánívRK
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
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

Reality
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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,- K

Novinka! RD Biskupice 2+1, zemědělská usedlost,
poz.2000 m2, hospodářské budovy 1 990 000,- Kč č
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.

Byt 3+1, Dr., panel, po rekonstrukci, Němčice
Cena 1.099 tis. Kč
1464-Byt 1+KK, OV, panel, v PV- Okružní Cena 635 tis. Kč
1514-Byt 1+1, Dr., panel, PV-E. Beneše
Cena 800 tis. Kč
1578-Byt 1+1, OV, cihla, v PV-Krapkova
Cena 890 tis. Kč
1866-Byt 1+1, OV, cihla, v PV-C. Boudy
Cena 850 tis. Kč
1704-Byt 1+1, OV, panel, v PV-E. Beneše
Cena 799 tis. Kč
1892-Byt 2+1, OV, panel, v PV-Dolní
Cena 890 tis. Kč
1889-Byt 2+1, OV, panel, v PV-Dolní
Cena 999 tis. Kč
1779-Byt 2+1, panel, Dr., PV
Cena 850tis. Kč
1784-Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.050 tis. Kč
1907-Byt 3+1, OV, cihla v PV-Dr. horáka Cena 1.030 tis. Kč
1520-Byt 2+1 s šatnou, 0V., panel, v PV
Cena 1.100 tis. Kč
1518-Byt 2+1, OV, panel, v PV-Dolní
Cena 950 tis. Kč
1896-Byt 3+1, Dr., panel, v PV-Dobrovského Cena 1.200 tis. Kč
1806-Byt 3+1, OV, panel, v PV-Sídl. svob. Cena 1.250 tis. Kč
1898-Byt 4+1, Dr., panel, v PV-Anglická Cena 1.190 tis. Kč
1898-Byt 4+1, OV., cihla, v Nezamyslice Cena 1.680 tis. Kč
DALŠí NABíDKA V RK NeBO www.a-zreality.cz
CHCeTe PRODAT NeBO PRONAJMOUT
BYT ČI DŮM?
STAČí JeN zAVOLAT A MY VÁS RÁDI
NAVŠTíVíMe A VŠe zA VÁS zAŘíDíMe

◘ 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

BYTY

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
765.000Kč
1+1 Dolní OV, balkon. Po celk. rekonstrukci vč.
zděného jádra.
880.000Kč
Nový 1,5+1 Krasická 45m2
1.290.000Kč
2+1 Dolní OV
930.000Kč
2+1 J.B.Pecky cihla
k jednání 1.000.000Kč
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
2,5+1 Sidl. Svobody OV po celkové
rek.
1.290.000Kč
3+1 Dobrovského
1.140.000Kč
3+1 Netušilova cihla, po rek., možno i garáž za
domem
1.490.000Kč
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 rekonstr.
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 Šár ka 59m 2 OV po rek. jád ra, lod žie
1.245.000Kč
2+1 Okružní 64m2, OV, lodžie, šatna
1.245.000Kč
2+1 Slavíčka 62m2,
1.150.000Kč
3+1 u centra cihl a mode rní rekons trukc e
1.890.000Kč
3+1 Kostelecká 72m2 po rek., lodžie 1.545.000Kč
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.

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 1+1,cihla,35m2, PV-Tylova
6.900,-Kč včetně inkasa
Pronájem bytu 2+1, cihla, 60m2, PV-Netušilova
6.500,-Kč včetně inkasa

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

Uzávěrka
inzerce
je vždy
ve čtvrtek
ve 14.00
hodin

RD 2+1 Otaslavice
350.000Kč
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 pl.okna zahrada 900m2 garáž
990.000Kč
RD 7+1 Polkovice, 2x garáž, zahrada 1.000m2

1.050.000Kč
RD 4+1 Doloplazy, garáž, zahrada, ústř. topení
1.290.000Kč
RD 4+1 Čelechovice po rek.,ga ráž,dvor ek
1.440.000Kč
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
1.690.000Kč
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
890.000Kč
RD 3+1 Janáčkova PV Po část. rek.
1.280.000Kč
Dva domy Přemyslovice, RD s byty 2x4+1 a
hospoda (SLeVA)
1.290.000Kč
(cena za oba)
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
3.100.000Kč
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 vč. ink
1+kk M. Pujmanové po rek., zařízený, prosklená
lodžie
5.300Kč vč. ink
1+1 Milíčova cihla
5.000Kč + ink
1+1 Dobrovského
5.300Kč vč. ink
1+1 Tylova
5.500Kč vč. ink
2+kk Karlov po celk. rek 60m2 garáž. stání
6.900 +ink
2+1 nám. Spojenců
5.500Kč +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
7.500Kč vč. ink
3+kk Šafaříkova 105m2, po rek.
7.000Kč+ink
3+1 Manharda cihla, po rek., výborný stav,
85m2
7.500Kč +1.000Kč ink
3+1 Belgická 70m2, lodžie 7.000Kč +1.000Kč el.
3+1 Spojenců cihl. 150m2
8.500Kč vč. ink
3+1 Martinákova po celk. rek.
9.000 vč. ink
3+1 Jihoslovanská 91m2
9.000Kč vč. ink

Volejte: 723 335 940
1+1 Knihařská 35m2 , cihla 6.000Kč vč. ink.
2+kk Ječmínkova 55m2 podkrovní6.000Kč +ink
3+kk Hvězda 75m2, podkrovní 6.000Kč + ink

www.realitypolzer.cz
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Zájemci
o plošnou
inzerci
v Prostějovském
Večerníku
volejte
číslo
608 022 023,
paní Bílá.

26. října 2009

reality

reality

reality

reality

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

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

Prodám byt 3 + 1 v PV cca 72 m2.
Rychlé jednání = cena 1.125.000 Kč.
Tel.: 724 337 984.

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

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

Koupíme menší RD na chalupu do 20ti km od Prostějova. Blízko lesy. Tel.:
731 188 624.

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.

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

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.
Vyměním nadstandard. nájemní byt I.
kategorie 1 + 1 v PV, za nájemní byt
menší a nižší kat. Spěchá!!! Tel.: 723
819 108.
Prodám 1 + kk, 38 m2, balkon, sklepní kóje, kuch. linka, vestavěná skříň.
Ihned volný. Cena 1.100.000 Kč. Tel.:
775 709 407.
Pronajmu byt 3 + 1 dlouhodobě, v
klidné části PV. Informace tel.: 736
236 595.
Prodám pozemek v Držovicích na
Smržické ul., o výměře 537 m2. 690
Kč/m2. Při rychlém jednání možná
sleva. Tel.: 774 834 789.
Prodám PŮDNÍ PROSTORY k vybudování bytů v PV.607832770.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2
+ 1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
Pronájmy bytů 1 + kk, 2 + kk, 3 + kk a
1 + 1 v PV, 722 912 715.
Pronajmu garáž u Sv. Anny, mob. 776
56 12 14.
Pronajmu byt 1 + 1 na Sídl. svobody.
Tel.: 603 320 881.

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

Prodám nadstandardní byt 3 + kk, cihla, 80 m2, po kompl. rekonstrukci,
1.990.000 Kč. Tel.: 724 337 987.

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.

MOTOREST VRCHOSLAVICE
K pronajmutí vč. zařízení - ihned.
Info@multicarmorava.cz

Pronajmu byt 1 + 1 v České ul. v PV.
Pro náročnějšího klienta. Tel.: 777 64
06 18.

Pronajmu 2 – 5 kanceláří, v blízkosti
centra města. Samostatně přístupné.
Tel.: 773 661 018.

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

Prodej 2 +1 v Čelčicích. Po rekonstrukci, vjezd, dvůr, menší zahrádka –
cena 1.590.000 Kč. Tel.: 608 717 964.

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

Prodám rod. dům v Držovicích 2 + 1
zast. plocha 163 m2. Dvůr, zahrada,
parkování před domem. Udržovaný –
cena k jednání. Tel.: 775 338 130.

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

Pronajmu 3 + 1 blízko centra, kompletně zařízen, zrekonstruován. Cena
vč. ink. 9.000 Kč. Tel.: 604 613 374.

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.

Pronájem skladových prostor 220 m2,
samostatný příjezd a měření el. Tel.:
774 571 620.
Prodám garáž na ul. Krasická. Tel.:
603 730 291.
Prodám byt 2 + 1 na Dolní ul., v PV.
Byt je po kompletní rekonstrukci.
Cena dohodou. Tel.: 733 682 598.

Prodám krásný přízemní byt 2 + 1,
OV, 58 m2, po rekonstrukci, blízko
centra. RK nevolat! Cena 1.150.000
Kč. Tel.: 721 853 403.
Prodej domu se 2. bytovými jednotkami, v blízkosti centra. Tel.: 604 821
312.

Pronajmu byt 2 + 1 na ulici V.Špály,
7.500 Kč vč. ink. 604 243 501.
Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.
Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Volejte
775 635 832.
Koupím pole, zahradu v PV nebo do1
km od PV. Tel. 608 601 719.

Prodám RD v Plumlově, po celkové
rekonstrukci, k okamžitému nastěhování. Nyní sleva na 1.550.000 Kč. Tel.:
776 16 16 00.

Pronájem bytu 3 + kk, Plumlovská ul.,
72m2, přízemí, volný od 1.11., cena
5.500 Kč. Tel.: 773/631 631.

Prodám byt 2 + 1 OV v PV. Tel.: 605
904 101.

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. Při rychlém jednání sleva.
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.
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.
Prodej RD 4 + 1 PV – Domamyslice,
nabízí RK Dobro, cena 1.450.000
Kč. Tel.: 777 88 11 88.
Pronájem zařízeného bytu 1 + 1 s lodžií na A.Slavíčka. Garanční fond
bydlení, tel. 774 101 818.
Pronájem zařízeného bytu 1 + kk, novostavba, lodžie, komora, Kostelecká
ul., Garanční fond bydlení, tel. 774
101 818.
Prodej 3 + 1 s lodžií, OV/P, 73 m2,
Moravská ul., Garanční fond bydlení,
tel. 774 101 818.
Prodej 1 + 1 s lodžií, OV/P, 34 m2,
Dolní ul., Garanční fond bydlení, tel.
774 101 818.
Prodej 1 + 1, OV/P, 37 m2, Sídl.
Svobody, Garanční fond bydlení, tel.
774 101 818.
Prodej 2 + 1 s balkonem, OV/C, 50
m2, Joštovo nám. Garanční fond bydlení, tel. 774 101 818.
Koupíme byt u nemocnice, 1 + 1 nebo
2 + 1. Tel. 774 858 723.
Hledáme ke koupi RD se zahradou v
Prostějově. Tel. 774 101 818.

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.
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.
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
Prodám 1 + 1 v klidné části PV, cihla, 630.000 Kč. Tel.: 775 972 354.
Prodám cihlový 1 + 1 s alkovnou, OV,
45 m2, Krasická ul. 1.290.000 Kč.
Tel.: 774 24 14 24.
Pronajmu garáž na Sídl. Svornosti,
vrata směrem k domům. Tel.: 777 80
66 88.

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

Prodám zrekonstruovaný cihlový byt
3 + 1 (72m2) v OV, Prostějov (ul.
Slovenská). 1.NP, balkon, zahrada,
sklep, vlastní topení. Cena 1.690.000
Kč. Tel. 724 774 009.
Koupím byt 2 + 1 v PV, v OV. Nejlépe
v pův. stavu. RK nevolat. Tel.: 606 922
838.

prodám
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
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.
Prodám plynové kamna Vafky - zánovní. Cena dohodou. Volat tel. č.
605 486 445.

Prodej RD 4 + 1, Studenec, ZP je 139
m2, zahrada 143 m2, Garanční fond
bydlení, tel. 774 101 818.

seznámení
Vdovec 67/172/105 s vlastní chalupou
na Drahanské vrchovině, motorizovaný, finančně zajištěný, hledá touto cestou asi 60-ti letou ženu, bez závazků se
zájmy zahrádka, květiny, les, pes, autovýlety, ke klidnému společnému soužití. Samota je zlá. Tel.: 607 607 243.
Děkuji.
58/175 finančně zajištěný, hledá
upřímnou ženu k trvalému vztahu, věk
nerozhoduje. Tel.: 608 201 623.

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

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

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

RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.

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

VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.
ÚVĚROVÉ CENTRUM OLOMOUC – centrum pomoci VŠEM!!!
Nejlepší finanční servis na všechny
druhy půjček, hypoték, kred. karet
pro občany a podnikatele.
Nezkoumáme příjmy ani registry.
BONUS – kred. karta pro každého
klienta. Tel.: 605 183 668, ne SMS!
Nejsme linka 900...
Soukr. inv., exek., dražby. 739 905
611.
SMS PŮJČKA
Zašlete SMS: PV, jméno, příjmení
rč, výši příjmu, kolik chcete
půjčit. Ozvu se Vám a řeknu,
zda mohu půjčit. OSVČ, důchodci
a zaměstnaní. 775 709 579.
BEZ POPLATKŮ.
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.

Centrum zdraví uplatní na pozici
konsultant ve výživě, konsultant v
kosmetice a supervizor. Podmínka:
mít rád lidi a obor. Tel. 723 306 068.
Hledáme nové kolegy do Wellness
centra v Prostějově. Nadstandardní
výdělky, pružná pracovní doba.
Kompletně zaškolíme. Volejte ihned.
Spěchá. Tel.: 724 30 60 29.
Přivýdělek - 604 530 129.
CESTAP s.r.o., přijme na HPP zedníky, podmínkou vyučen v oboru, 5 let
praxe, ŘP, Tel.: 777 94 20 21.
Sklad Prostějov přijme prodejce knih
pro oblast PR, VY, KM. Vl. os. auto
podmínkou, peníze každý týden. Tel.:
777 280 967 pí. Krajíčková.
Vydělávejte 200 EUR denně. Podm.
PC + internet. Telefonujte: 603 845
583.
Hledám OZ i brigádně. Tel.: 777 938
973.
Hledáme 5 lidí na HPČ, VPČ, prof.
růst, 10 – 60 tis. měs. Tel.: 732 746
873.
www.domajob.cz Trend 21. st.

Až 100.000 Kč bez registru, poplatků, ručitele a zástavy. Možno i na IČ
bez daňového přiznání. Nízké splátky, úrok necelé 2%. Tel.: 605 429
997.

Pronajmu 3 + kk. Tel.: 723 565 897.

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

Pronájem zařízeného bytu 2 + 1, 70
m2, v RD – zahrada. 5.900 Kč + ink.
Tel.: 582 360 184.
Pronajmu velký cihlový byt 1 + 1, cca
60 m2, v 1. patře, 4.500 Kč/měs. Tel.:
724 337 984.

práci
nabízí

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.

Banka Vám nepůjčí? My ano! Od
1.000 Kč do 2 mil. Kč. Volejte 773
206 388.

Palivové dříví štípané, dřevěné
brikety. Tel.: 582 330 341, 733 554
499. TIP.spol.s.r.o. Vrahovice (
Areál Minervy)

Pronajmu dva pokoje s kuchyňským
koutem, společné soc zařízení v RD, 5
km od PV. cena 6 – 8.000 Kč. Kontakt:
773 689 221.

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

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

Prodej RD v Čechách pod Kosířem 2
+ 1, 3 + 1, 2x koupelna, ZP 212 m2, zahrada 432 m2, Garanční fond bydlení,
tel. 774 101 818.

Prodám DB s možností odkupu do OV
2 + 1, cihlový, J.B.Pecky, 3. patro, částečně vybaven a zařízen, cena dohodou. Kontakt na tel.: 605 722 070, email: milos.nevrla@seznam.cz

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

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.
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.

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.

Přijmu kadeřnici na ŽL. Tel.: 606 489
826.

Koupím naftu. Tel.: 739 058 135.

Stavební firma hledá externího pracovníka pro zpracovávání cenových
kalkulací. Tel. 602 733 244.

poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval
panu primáři neurologického oddělení nemocnice v Prostějově MUDr.
Janu BARTOUŠKOVI za profesionální a lidský přístup při léčbě mých
zdravotních potíží. Také děkuji
všem lékařům, zdravotním sestrám
a ostatním zaměstnancům neurologického oddělení za jejich skvělou
péči.
Alois Popelka
PODĚKOVÁNÍ MĚSTU
PROSTĚJOV
Okresní výbor Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR,o.s.
Prostějov, děkuje touto cestou
Městu Prostějov, za poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu
města Prostějova ve výši 10.000 Kč.
Výše uvedená částka bude použita
na zabezpečení provozu organizace,
režijní náklady, poštovné, telefony,
přednáškovou a edukační činnost.
SPCCH je největší organizací v ČR,
která sdružuje zdravotně postižené
spoluobčany s vnitřním onemocněním (kardio, onko, roska, respiro,
dia a.j.). Město Prostějov každoročně v rámci svých možností podporuje činnost naší organizace na našem okrese. I v letošním roce, kdy
ekonomická krize v podstatě zasáhla všechny oblasti našeho života,
město Prostějov na nás nezapomnělo. Za to patří městu velké poděkování jménem výboru OV SPCCH a
hlavně jménem všech členů Svazu
postižených civilizačními chorobami v Prostějově a na okrese.
Mgr. Vladimír Pařízek
předseda OV SPCCH Prostějov

www.domajob.cz

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.
PV firma přijme elektromechanika,
podm. vyhl. 50, nástup možný ihned.
Tel: 736 681 628, generalplastics@volny.cz.
Broker Consulting a.s. Nezávislý finanční konzultant hledá vhodné spolupracovníky na pozici asistent/ka,
konzultant/ka do obchodního oddělení. Požadujeme: SS nebo VŠ vzdělání, spolehlivost, flexibilitu, samostatnost, analytické myšlení, komunikativnost, příjemný vzhled a vystupování, obchodní zkušenosti vítány.
Nabízíme: zázemí stabilní a dynamicky se rozvíjející společnosti, jasná
pravidla kariéry, pravidelné vzdělávání, příspěvky na auto a mob, notebook, atraktivní ohodnocení. Své životopisy zasílejte na: roman.sevcik@bcas.cz nebo volejte 777 88 26
44.
Hledám schopného člověka do organizační sféry české obchodní společnosti na pobočku v PV. Požadavky:
organizační schopnosti a samostatnost. Tel.: 777 66 27 27.
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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
Nabízíme zajímavou brigádu na promostáncích v obchodních domech.
Vhodné hlavně pro studenty SŠ a VŠ.
Pro bližší informace volejte 773 901
995.
Hledáme vhodné uchazeče
na pozice
Operátor výrobní linky
Práce v mužském kolektivu, směnný
nepřetržitý provoz - harmonogram
Požadavky: SŠ vzdělání
Požadujeme: Pečlivost, flexibilita,
Komunikativnost. Nekuřák výhodou
Nabízíme: Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě,
perspektivu.
Informace na tel. čísle 582 400 565
nebo PROFROST a.s., J.B.Pecky 15,
796 01 Prostějov

služby

služby

vzpomínáme

Tesařství Klimeš nabízí: tesařské,
klempířské a pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 75 64 28.

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

Čas mírní bolest, vzpomínka
zůstává.

www.hubnete.biz se zarukou
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
Provádíme veškeré zednické
práce, rekonstrukce bytových jader,
obklady, dlažby včetně zámkových.
Dále nabízíme pokládku plovoucích podlah a po dohodě i jiné práce.
Kvalita a rozumná cena. Tel.: 604
524 666, p. Rosička Jiří.

Doučím matematiku. Tel.:721 307
759.

Stěhování, vyklízení. T. 775 132
134.

Provádíme obklady, dlažby, výměny bytových jader a veškeré zednické práce. Tel.: 725 116 297, 604
456 097.

Doučím – naučím NJ. Levně. Pedagožka tel.: 582 33 44 91.

Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb, renovace
koupelen, kuchyní atd. Tel.: 774 06
22 53 nebo e-mail: dacel@seznam.cz.
Palírna Otaslavice nabízí
kvalitní služby za bezkonkurenční ceny. Za jeden litr 50%-ní slivovice u nás celkem zaplatíte jen
115 Kč. Objednávky přijímáme
non-stop na tel. číslech 582 370
058, 777 340 485 .

BANCO CASINO a.s., příjme do
provozu v Prostějově krupiéry,
krupiérky. Nástup možný ihned.
Info na tel: 776 237 992.

Podzimní práce, pletí záhonů, hrabání listí, sečení, řez peckovin –
broskvoně, meruňky a švestky. Tel.:
737 867 950.

Hledám práci na úklid nebo ruční
práci v PV. SMS 722 761 886.
Hledám trvalé zaměstnání na pozici
řidiče na i na tranzitní dopravu do
3,5T. Nástup možný ke dni
15.11.2009. Požaduji čistý příjem
min. 10.000 Kč. Nabízím: ŘO. A, B,
C, T a prezentační listina o proškolení
řidiče do 3,5T, základní znalost PC.
Tel.: 605 041 516.

blahopřání

Renovace koupelnových van: akrylátovou vložkou, smaltovým nátěrem, novavana@seznam.cz. Tel.:
775 56 23 56.

Dne 29. října 2009
vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí naší sestry a tety
paní Anny HAŠKOVÉ
z Domamyslic.
Kdo jste ji znali, věnujte s námi
tichou vzpomínku. Rodina.

www.hubnete.cz/vip1
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

Hledáme vhodné uchazeče
na pozice
Pracovník skladu surovin
Práce v mužském kolektivu,
třísměnný provoz
Požadavky: VZV, středoškolské
vzdělání
Praxe v oboru výhodou
Požadujeme: Pečlivost, flexibilita,
komuniaktivnost. Nekuřák výhodou
Nabízíme: Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě,
perspektivu.
Informace na tel. čísle 582 400 565
nebo PROFROST a.s., J.B.Pecky 15,
796 01 Prostějov

práci
hledá

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

Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny
stol. práce vč. oprav).
Malířské práce Ondra.
Tel.: 606 874 416.
Digitální příjem. 180 programů.
Tel.: 777 938 973.

Vodo- topo-plyn. Nabídky veškerých instalatérských prací. Tel.: 608
747 788.
Provádíme veškeré stavební
práce, bytová jádra, obklady, dlažby. Ceny dohodou. Tel.: 603 834
120.

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

Zahrajem Silvestra, svatby, oslavy,
plesy. Tel.: 776 044 253.
Nabízím úklid domácnosti, vč.
umývání oken. Termín dle dohody,
příznivá cena. Tel.: 773 190 539.

STAVBY KRBŮ

Dne 29. října 2009 uplyne 20
let, kdy navždy dotlouklo
dobré srdce mého manžela,
pana Oldřicha NAVRÁTILA.
Za tichou vzpomínku všem, kdo
jej měli rádi, děkují
manželka, syn a dcera
s rodinami.

Sudová, lahvová vína, sekty, burčák,
bagety aj. Stálé akce! Vinotéka, Kostelecká 10, PV.
www.vinotekauzbynka.webnode.cz

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

Stavební firma STYKR s.r.o. –
kompletní realizace staveb a bytů.
Tel.: 605 86 41 40.
Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
Nabízím individuální výuku španělského, francouzského a anglického
jazyka. Individuální přístup = rychlejší výsledky ve výuce. Nemusíte
se přizpůsobovat kurzu, učitel se
přizpůsobí vám. Tel.: 603 17 44 91.
Masáže podle Vašeho přání u Vás
doma. Tel.: 602 892 574.
Pravidelný běžný úklid domácností, mytí oken, žehlení. Kvalita,
spolehlivost. Tel.: 737 867 950.

zvířata
Prodám štěňátko jorkšíra za 4.000
Kč. Tel.: 604 783 540.

auto-moto

PROSTÌJOVSKÝ

Prodám přívěsný vozík za auto. Tel.:
777 870 729.

VEÈERNÍK

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

oznámení

Hledá se angorský černobílý kocourek, který se ztratil v neděli dopoledne dne 18.10.2009 z Partyzánské ulice. Nabízíme 1.000 Kč za informaci,
která povede k jeho nalezení. Volejte
na tel. číslo 605 188 953. Budeme
rádi za každou informaci.

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

INZERCI
VOLEJTE
Kawasaki ZX6R, r.v.05, 107t

STAROŽITNOSTI

GOLEM

PROSTĚJOV
O PLOŠNOU

Hudební skupina Casino hledá zpěvačku. Zn.: Spěchá.

POZOR

OLOMOUCKÁ 10

ZÁJEMCI

různé

Tak Ti léta v klidu běží,
zůstaň nám stále svěží.
80 krásný věk, všichni mohou
závidět.
Pěvné zdraví v zimě v létě,
dlouhý život v tomto světě.
Dne 27. října oslaví
80. narozeniny
pan Vladimír ZMEŠKAL
z Čehovic.
Vše nejlepší přejí manželka
a synové s rodinami.

Dne 30. října 2009
vzpomeneme 9. výročí úmrtí
pana Karla ŠUTY
z Bedihoště.
Stále vzpomínají manželka,
synové, rodiče, sestra
a děda Šustr

KERAMIKA PLUS

Provádím zednické práce, obklady,
dlažby, montáž sádrokartonů. Tel.:
603 498 695.
Klempířské a pokrývačské práce,
izolace plochých střech. Tel.: 777
125 551 pan Čadílek.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem,
když jsme Ti naposled dávali
sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítil
a slunce hřát,
ale kdo Tebe miloval, nepřestal
vzpomínat.

Dne 27.10.2009 uplyne 1 rok
od úmrtí naší milované
maminky, babičky, prababičky
paní Boženy TURKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Karel Sochor

Nabízím výpomoc při žehlení a
hlídání dětí. Tel.: 775 910 777.
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Honda Varadero 125,r.v.06, 63t

NA ČÍSLO

KE KAŽDÉMU
KOLU DÁREK
MODELY
2010
JIŽ V PRODEJI

608 022 023
NEBO
PIŠTE NA
EMAIL
pvbila@seznam.cz

POSEZONNÍ

SLEVY

Finanční úřad draží garáž v Prostějově
Kawasaki ZX9R Ninja, r.v.00, 75t

KOL

Najdete nás na:

Až - 30%

www.vecernikpv.cz

* servis
* doplňky
* součástky * prodej

Uzávěrka řádkové
inzerce je vždy

SPOLEČENSKÝ

v pátek

DŮM

v 10.00 hod.

Finanční úřad v Prostějově pořádá
dne 10. listopadu 2009veřejnou dražbu
nemovitosti. Dražba se koná v budově
Finančního úřadu v Prostějově,
Křížkovského ulici1 ve 4. podlaží. Registrace dražitelů je od 8.00 do 8.30 ho-

din. Zahájení dražby v 8.30 hodin.
Účast na dražbě je bezplatná.
Dražena bude nemovitost: stavba bez
čp/če - garáž na parcele č. 3518/2, obec
a katatstrální území Prostějov, LV 723.
Výše nejnižšího podání činí 80.000 ko-

run. Nahlédnutí do znaleckého posudku
a podrobnější informace k dražbě lze
získat na telefonním čísle 582 327 345 a
dražebních vyhláškách, které jsou vyvěšeny na Městském úřadě v Prostějově
a Finančním úřadě v Prostějově.

Omezení provozu MěÚ v budově ve Školní
Městský úřad v Prostějově upozorňuje:
*Z důvodu provádění plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy
dojde dne 26. října 2009 v době od 7.30

do 12.00 hodin k přerušení dodávky
elektřiny do budovy Městského úřadu
Prostějov, Školní 4. V uvedeném časovém úseku proto bude omezen provoz této budovy úřadu.

*Z technických důvodů bude v úterý
dne 27. října 2009 od 8.00 do 12.00 hodin uzavřen pro veřejnost odbor obecního živnostenského úřadu ve Školní
ulici 4 v Prostějově.
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Fotbalové soutěže prostějovského okresu a Olomouckého kraje: Konice dostala nakládačku od Šardic, Protivanov veze body z Napajedel

V „Haná“ derby úspěšnější Nezamyslice
Haná Nezamyslice - TJ Haná Prostějov
Branky : 26. a 85.Holub - 63.Jančiar. Rozhodčí : Valouch - Ženožička, Antoníček
Žluté karty : Chum ( PV).
Diváků: 70
Sestavy mužstev - Haná Nezamyslice: Buriánek - Kroupa, Fialka, Mojtek Jakub, Král Oulehla, (88.Moravec), Mariánek, Lakomý, Mojtek Jaroslav
(71.Matoušek) - Musil, Holub.
Trenér: Drahomír Crhan
Haná Prostějov: Hlávka - Jančiar,
Ociepka St.,Kolář , Chum - Cibulec, Zachar(85.Novák), Mašík, Trnavský - Světlík, Zbožínek Trenér:
Daniel Kolář.
Ve 12.kole 1.B.třídy sk.A Olomouckého KFS nastoupila proti
sobě mužstva Nezamyslic a Prostějova. Oba týmy s názvem Haná
si nic nedarovaly. Domácí se snažili hosty od počátku rozběhat a ti
jim opláceli stejnou mincí. Už v
6.minutě přihrál hostující Trnavský
volnému Zbožínkovi, ale jeho
střela pouze rozvlnila síť nad Buri-

2:1 (1:0)

ánkovou brankou. Stejně tak skončila hlavička domácího Musila po
centru ve 13.minutě. V 19.minutě
poslal hostující Zbožínek pasem do
souboje Světlíka, ale ten si míč
hodně předkopl a domácí bek byl
u míče dříve a zabránil mu v šanci.
O pět minut později se napřáhl "
nestor zadních řad " Hané Prostějov Jančiar a tvrdou střelou z 35
metrů protáhl brankáře Buriánka.
Následující dvě minuty uzamkli
hosté domácí na jejich poloviněa ti
se hodně zapotili. když vykopávali z brankové čáry
střelu Mašíka a střelu Cibulce stoper vyhlavičkoval
místo brankáře.Bohužel tyto
nevyužité šance stály prostějovské
hráče body. Ukázalo se ve fotbale
známé rčení nedáš, dostaneš !
Hosté se z defenzívy rychlým protiútokem dostali do blízkosti hostující branky a Holub otevřel skóre
zápasu. Hlavní arbitr zápasu, ale "
přehlédl" přihrávku mezi hráči Nezamyslic, která vlastně vystavila
Holuba do ofsajdu ?! Hosté opět

Jesenec prodloužil serii bez porážky, Derby v Plumlově skončilo po boji spravedlivou remízou

přehradní derby bez vítěze

Hodnocení trenéra Hané Prostějov Daniela Koláře:
Po katastrofální první půli jsme ve druhém poločase soupeře zatlačili a
přehrávali. Rozhodčí nám bohužel znovu neuznal regulérní gól a i tak
se nám podařilo vyrovnat. Poté, místo abychom soupeře " dorazili "
jsme polevili a po další sporné situaci jsme pár minut před koncem inkasovali rozhodující gól. Nezamyslice jsou pro nás asi zakleté.
zahrozili ve 42.minutě, kdy zahrával Mašík rohový kop a následná
hlavička
Koláře
orazítkovala břevno a odražený
míč hlavičkoval Cibulec mimo Buriánkovu branku. Kolikátá to už
byla zahozená šance hostí ? Ve
druhém poločase v 51. minutě

NAVŠTÍVILI JSME
vstřelili hosté po centru Zbožínka
Cibulcem regulérní
gol, ale pomezní Antoníček "jako
jediný " viděl ofsajd. V 57.minutě
se dostal s míčem mezi beky hostující Trnavský, ale jeho střelu Buriánek zneškodnil. Stejně tak i v
60.minutě chytil domácí gólman i
hlavičku Koláře. V 63.minutě se
hosté konečně dočkali. Rohový

kop Mašíka prodloužil Zbožínek a
Jančiar s přehledem k tyči vyrovnal na 1:1. Hosté neustále tlačili a
v 70.minutě byli blízko vedoucímu
gólu. Domácí brankář Buriánek
poprvé chyboval, když nevhodně
vyběhl proti Světlíkovi, který jej
obešel , ale z úhlu a za pomoci obránců Buriánek míč ještě vyrazil na roh. Stejný hráč hostí
byl vychytán se štěstím při
svém sólu v 85.minutě. Hostující hráči však zapomněli
na zadní vrátka a protiútok domácích zakončil střelou přes
vyběhnuvšího Hlávku střelec
zápasu Holub. Hosty může mrzet
to množství zahozených šancí a
také " zvláštní posuzování " arbitrů
zápasu. Vypadá to, že si Hanáci
pouze stěžují, ale když sudí pískají
rovinu, tak nejsou " žádné problémy ".

1.A TŘÍDA, skupina B
Program 12. kolo 1. A třídy skupiny B
25.10.2009 14:30 (neděle)

Momentka z podzimních bojů 1.A TŘÍDY, skupiny B.

Klenovice - Jesenec ((24.10. 14:30 SO Němčice nad Hanou), Plumlov - Mostkovice (24.10. 14:30 SO), Kojetín - Slatinice (24.10. 14:30 SO), Dub nad Mor. Náměšť (24.10. 14:30 SO), Troubky - Lipník, Čechovice - Brodek u Př., Opatovice
- Kožušany
Před týdnem se regionální týmy, které vyrazily k venkovním zápasům, mohly těšit
bodové rozdavačnosti svých hostitelů. Přitom všechny tyto týmy potřebovaly k zisku tří bodů shodně dva zásahy do soupeřovy sítě. Čechovice potřebovaly po nevýrazných výsledcích zabrat a to se jim také podařilo na hřišti v Kožušanech a napodobily tak své sousedy z Plumlova, kteří si přivezli plný bodový zisk ze Slatinic.
Trojlístek venku bodujících týmů doplnil Jesenec, který však k neradosti mostkovických uspěl na jejich hřišti. Posledním týmem hrajícím venku byly Klenovice,
které se však vrátily z Opatovic s předčasnou mikulášskou nadílkou podobnou rozmarům počasí posledních týdnů.
Uplynulý víkend jsme měli v našem zorném poli pouhé tři zápasy, a to z jednoduchého důvodu, protože na programu sobotního 12. kola byly hned dvě regionální derby. Plumlov povzbuzený výhrou ve Slatinicích hostil v derby „přes přehradu“
svého fotbalového souseda z Mostkovic. Mostkovicím se předchozí kolo, které měly vyplněné derbym proti Jesenci nevydařilo a i přes nespočet golových příležitostí
nakonec svému soupeři podlehly 1:2.
Druhý sobotní zápas byl také ve znamení derby, tentokrát však pouze v rozsahu
okresním, protože Klenovice a Jesenec od sebe dělí přece jen několik desítek kilometrů a aby jim těch kilometrů nebylo málo, domácí utkání klenovických se na podzim hrají ještě o nějaký kilometr dále v azylu v Němčicích nad Hanou. Klenovice
především musely hodit za hlavu debakl z Opatovic, jeseneckým by se určitě hodil
vítězný výsledek z předchozího derby ze hřiště Mostkovic.
Fotbalový víkend uzavřelo nedělní utkání Čechovic na domácím trávníku proti nepříjemnému celku z Brodku u Přerova.
SOBOTA

Začátek utkání nezamyslické a prostějovské Hané.

POJĎTE HRÁT ZA 1. SK!
Fotbalová přípravka 1. SK Prostějov má stále volná místa ve svém
kádru. Zájemci z řad malých fotbalových nadějí ročníku 1999 se mohou hlásit u trenéra Josefa Šteigla na telefonním čísle: 775 642 306,
nebo osobně počínaje každé pondělí, středu a pátek v 18:00 hodin na
fotbalovém stadionu ve Sportovní ul.

Rozšiřte řady mladých Jestřábů
Klub HK Jestřábi Prostějov hledá mladé hokejisty 5. - 8. třídy ročníků 1996 - 1999 k rozšíření
svých řad, z oblastí Uničovska, Kroměřížska, Blanenska, Boskovicka a Vyškovska.
Nabízíme účast v soutěžích Žákovských lig ČR pod vedením kvalifikovaných trenérů
a hokejový růst až do juniorské kategorie s následným uplatněním v soutěžích seniorů.

Kontakty:
Michal Janeček 774 377 361, Jaroslav Beck 728 343 633, Svatopluk Vařeka 732 331 709

Nábor do hokejových přípravek
Vážení rodiče,
hokejový klub HK Jestřábi Prostějov pořádá celoročně nábor nových hráčů do klubu.
Nábor se týká dětí od čtyř let, ale rádi také přivítáme také děti navštěvující základní školu, a to od 1. do 5. třídy.
Nebojte se přivést své dítě k nám. Nevadí, že neumí bruslit, pod vedením profesionálních trenérů je to naučíme.
A proč přivést dítě právě do HK Jestřábi Prostějov?
• Zapůjčíme vám kompletní hokejovou výzbroj, nic nemusíte kupovat.
• Tréninky probíhají v dnešní době již celoročně jak na ledě, tak na suchu. Zaměřujeme se na pohybovost a obratnost vašeho dítěte.
• V létě absolvují hokejisté soustředění.
• Vaše děti mohou navštěvovat hokejovou třídu na škole Melantrichova, jejíž rozvrh je upraven pro potřeby tréninků.
• Vaše děti již od 1. třídy hrají zápasy, zúčastňují se turnajů nejen u nás, ale i v zahraničí.
• Prostějov vychoval takové hráče jako Marek Černošek, Martin Richter, Petr Kumstát či Lukáš Krajíček.
• Dejte šanci vyniknout svému dítěti v nejrychlejší kolektivní hře na světě.
• Chceme, aby děti trávily svůj čas účelově, nikoliv vysedáváním doma u počítače a televize.
• Přijďte si vychutnat spolu se svými dětmi první zážitky z této krásné a rychlé hry.
• Nabízíme vašemu dítěti důslednou péči kvalifikovaných trenérů a výborné tréninkové podmínky.

Kontakty
• Jaroslav Beck 728 343 633

• Svatopluk Vařeka 732 331 709

• Michal Janeček 774 377 361

Oresvo Sokol Plumlov – Sokol Mostkovice 1:1 (1:1)

7. Plumlov
11
4
3
4
25:26
15
14. Mostkovice
11
1
3
7
8:17
6
Poslední výsledky obou týmů: Slatinice-Plumlov 1:2, Mostkovice-Jesenec 1:2
PLUMLOV - MOSTKOVICE 1:1
(o tomto utkání se dočtete podrobněji na jiném místě této stránky)
Sestava Sokol Oresvo Plumlov : Rec - Frýbort ml., Chmelař, Kiška Jiří, Bureš Daněček, Křupka, Ševcůj, Parák - Kiška Petr, Vanák (15. Klajner) Trenér : Pavel
Musil.
Sestava Mostkovic: Lukáš Hanák, M.Vojtíšek, V. Vojtíšek, Křištan (75. Cigr),
Šlambor, Hatle, Milar, Zapletal Kroupa (89. Kazda), Dadák (60. Škobrtel).Trenér: Jaroslav Karafiát.
13. Klenovice
11
2
2
7
16:37
8
11. Jesenec
11
2
7
2
18:19
13
Poslední výsledky obou týmů: Opatovice-Klenovice 8:0, Mostkovice-Jesenec
1:2

KLENOVICE - JESENEC 0:2 (0:1)
Sestava Klenovic: Horák - Rozehnal, Vodák,Všianski, Cetkovský T., - Fildán, Cetkovský R., Sázel, Fildán, Štěpánek (60. Křupka), - Labounek, Hejda Trenér:
Zdeněk Cetkovský. Sestava Jesence: Hradil Takáč, Burian, P. Tichý st., Horák
Blaha, Konečný, Čížek, Ullmann P. Tichý ml. (90. M. Laštůvka), J. Tichý. Trenér:
Jaroslav Ullmann.Tým Jesence povzbuzený výhrou v Mostkovicích, kdy nejen, že
prodloužil svou serii na 8 zápasů bez porážky, konečně naplno zabodoval a v dalším
derby zápase chtěl dosáhnout minimálně na bod. Klenovičtí ale měli plány velmi podobné a chtěli si napravit reputaci po drtivé porážce v posledním kole v Opatovicích.
Zápas začal daleko lépe pro hostující hráče, kteří se velmi brzy ujali vedení po standardní situaci. Tato rychlá branka poznamenala celé utkání, jesenečtí si dobře hlídali obranu, nepouštěli domácí do šancí a vyráželi k nebezpečným brejkům. Domácím
se příliš nedařilo využívat dobrých příležitostí ze standardních situací a tak se hostům
podařilo ve druhém poločase jeden z brejků proměnit a tím prakticky rozhodnout
zápas ve svůj prospěch a rozšířit svou serii bez porážky o další zápas.
Očima trenérů:
Jaroslav Ullman (Jesenec): Utkání se hrálo na opravdu perfektně připraveném
trávníku, průběh byl celkem vyrovnaný. Myslím si, že jsme zahráli dobře takticky
ze zajištěné obrany a nepustili klenovické do více než dvou šancí za celý zápas. Tři
body ve druhém zápase po sobě mne těší.
Zdeněk Cetkovský (Klenovice): Mrzí mne, že se nám nepodařilo uhrát začátek
zápasu bez obdržené branky, protože to pak mělo na průběh utkání rozhodující vliv.
Nevyužili jsme množství standardek a potom jsme z brejku inkasovali. Musíme se
ale dívat dopředu, příští týden nás čeká veledůležité utkání v Kožušanech.
NEDĚLE
9. Čechovice
11
4
2
5
11:10
14
5. Brodek u Přerova
11
5
3
3
25:24
18
Poslední výsledky obou týmů: Kožušany-Čechovice 0:2, Brodek u PřerovaTroubky 4:3,
ČECHOVICE - BRODEK U PŘEROVA 3:3 (1:1)
Branky Čechovic: 40. Bílý (PK), 70. Haluza, 82. Začal. ČK: 75. Bílý
Rozhodčí: Malaník J., Vedral R., Řezníček T.Sestava Čechovic: Švéda Gréza, Začal, Bilík T., Chmelík Prášil (60. Mach), Šteigl, Vinklárek, Bílý Horák, Haluza
(85. Hruda) Trenér: Jan Pešek
Oboustranně bojovné utkání na velmi těžkém terénu, kde se oba týmy střídaly ve vedení. Nejprve dotahovali domácí v závěru první půle proměněnou penaltou Bílého,
ve druhém poločase vyrovnával za domácí Haluza a osm minut před koncem se dokonce čechovickým podařilo jít do vedení, bohužel si však dvě minuty před koncem
nechali vyrovnat a tento stav vydržel až do závěrečného hvizdu a body si oba soupeři rozdělili.
Očima trenéra:
Podle vývoje utkání jsem s jedním bodem zklamaný, nikoho nepotěší vyrovnávací
gol pár minut před koncem. Soupeř hrál velmi agresivně, někdy až na hranici regulérnosti a zápas byl velmi vyhecovaný, což se projevilo čtvrthodinku před závěrečným hvizdem, kdy byli vyloučení dva hráči, každý na jedné straně. Kromě tří branek jsme měli ještě další tři golové šance, ale jejich proměnění je v poslední době naší velkou slabinou.

V přehradním derby se oba celky nakonec rozešly smírně, což vstřícněji přijaly fotbalisté Mostkovic.
Branky: 30. P. Kiška 35. Šlambor. ŽK: Kutný, J. Kiška, P. Kiška M. Vojtíšek. Diváků: 120.
Rozhodčí: Štefka Částečka,
Vlk.
Sestavy mužstev - Plumlov: Rec
Kutný, Chmelař, J. Kiška,
Křupka Bureš, Parák, J.
Frýbort ml., Ševcůj, - J.
Frýbort st., P. Kiška. Trenér:
Pavel Musil.
Mostkovice: Lukáš Cigr, Milar, M. Vojtíšek, V. Vojtíšek (39.
Jansa) - R. Hanák, Zapletal
Hatle, Křišťan (85. J. Hanák),
Šlambor, Dadák (81. Kazda).
Trenér: Jaroslav Karafiát.
V rámci 12. kola, I. A třídy, skupiny B, se v sobotu na hřišti v
Borkách odehrálo tradiční derby mezi mužstvy Plumlova a
Mostkovic. Hosté z Mostkovic
před týdnem v domácím pro-

středí, pod vedením nového
trenéra, podali solidní výkon.
Na zisk bodů to však nestačilo, a
tak zůstali v tabulce na posledním místě. Do Plumlova přijeli s
odhodláním uspět a udržet kontakt se vzdalujícími se soupeři.
Naproti tomu domácí po třech
prohraných utkáních v řadě, minulý týden zabrali a vydolovali
tři body ve Slatinicích. Tohle
vítězství chtěli v derby potvrdit
nejen proto, že před domácím
publikem již hodně dlouho neuspěli. Naposledy se totiž doma z
vítězství radovali před šesti týdny. Jenže bohužel ani tentokrát
zápas do vítězného konce nedotáhli.
Do utkání vstoupili o poznání
lépe domácí. Již ve 3. minutě
měl gól na kopačce P. Kiška, ale
brankář Lukáš jeho střelu k tyči,
vytěsnil na roh. V dalším průbě-

hu hry byla k vidění vyrovnaná
partie bez vyloženějších šancí.
V 17. minutě poslal míč od rohového praporku do šestnáctky
plumlovský Ševcůj, naběhl si na
něj J. Frýbort mladší, ale zakončoval nepřesně. Chvíli na to
vystřelil vysoko nad branku
opět J. Frýbort mladší tentokrát
po patičce od P. Kišky. Vzápětí
se na druhé straně řítil po kolmé
přihrávce před branku domácích Hatle. Vyběhnuvší gólman Rec byl u míče o zlomek
vteřiny dříve než hostující útočník a úspěšné zakončení akce
mu znemožnil. Stav utkání se
poprvé měnil po půl hodině hry.
Parák z pozice pravého křídla
přihrál P. Kiškovi, který vystřelil po zemi k vzdálenější tyči a
domácí vedli 1:0. Ovšem z vedení se příliš dlouho neradovali.
(Dokončení na str. 25)

OKRESNÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ, DOROSTU A ŽÁKŮ
Střelci branek, červené karty a tabulky střelců
II.třída
11.kolo:Hvozd-Určice B 1:6
(1:2), Švec - Rolný 2, Buřt, Kouřil, Mlčoch, Nakládal, ZdětínČechovice "B" 2:1 (1:1), Langer, Lenďák - Holinka, OlšanyBedihošť 4:0 (2:0), Hošák, Hošák, Sedláček, Soldán, , Němčice-Dobromilice 4:0 (1:0), Fialka, Francl, Hamala, Hruda, ČK:
Kučírek - ČK: Páleník, Otaslavice-Přemyslovice "A" 0:4
(0:1) - Bezslezina, Janeček, Slaviček, Tyl, Konice"B"-Držovice 1:1 (0:0), Navrátil - Zahradníček.
Kanonýři:
10 branek: Bureš Tomáš (Brodek u PV), 9 branek: Rolný Jaroslav (Určice B), Strouhal David (Přemyslovice "A"), 8 branek: Mohelník Jan (Konice"B"), 7 branek: Pospíšil Tomáš
(Protivanov
"B"),
Tyl Lukáš (Přemyslovice "A"),
6 branek: Bross Petr (Bedihošť), Zapletal Michal (Brodek u
PV), Šatný David (Držovice), 5
branek: Bílý Vojtěch (Hvozd),
Hošák Jaroslav (Olšany), Janeček Pavel (Přemyslovice "A"),
Kleisl Pavel (Němčice), Matoušek Ondřej (Dobromilice),
Vánský Jiří (Hvozd), Švec Miroslav (Hvozd), 4 branky: Hlavinka Martin (Zdětín), Kučera
Tomáš (Zdětín), Navrátil Miloš
(Konice"B"), Sedláček Roman
(Olšany), 3 branky: Chmelík
Bořek (Čechovice "B"), Dokoupil Bronislav (Otaslavice), Dokoupil Jakub (Držovice), Hlouš
Martin (Konice"B"), Holinka
Martin (Čechovice "B"), Horák
Martin (Čechovice "B"), Hruda
Radek (Němčice), Kaplánek
Martin (Brodek u PV), Kaprál
Zdeněk (Konice"B"), Kouřil
Petr (Určice B), Krejčí Michal
(Brodek u PV), Navrátil Jaro-

slav (Zdětín), Rozsypal Petr
(Otaslavice), Růžička Kamil
(Přemyslovice
"A"),
Trenz Miloslav (Protivanov
"B"), Vlachynský Daniel (Otaslavice), Vévoda Václav (Přemyslovice "A"), 2 branky: Bezslezina Jan (Přemyslovice "A"),
Buřt Tomáš (Určice B), Fialka
Petr (Němčice), Gerneš David
(Otaslavice), Hamala Michal
(Němčice), Hansl Petr (Olšany),
Hejbal Tomáš (Určice B), Hodulák Petr (Brodek u PV), Holinka Zdeněk (Olšany), Hrazdil
Dušan (Zdětín), Hruda Karel
(Čechovice "B"), Kaprál Lukáš
(Určice B), Knápek Miroslav
(Držovice), Konevič Petr (Čechovice "B"), Kouřil Jaroslav
(Určice B), Kučera Radek (Přemyslovice "A"), Lenďák Štěpán
(Zdětín), Macko Michal (Dobromilice), Matoušek Adam
(Dobromilice), Maťa Tomáš
(Zdětín), Neckář Radek (Němčice), Novák Michal (Bedihošť), Piňos Petr (Brodek u PV),
Souček Karel (Olšany), Vogl
Martin (Otaslavice), Zahradníček Petr (Držovice), Štefek
Vladimír (Bedihošť), Šťastný
Viktor (Držovice), Žouželka
Vladimír (Konice"B"),
III. třída
11.kolo: Přemyslovice "B"-Vyšovice 2:2 (0:0), Grulich, Rozsíval, ČK: Špaček - Krchňák,
Škop, Vícov-Horní Štěpánov
5:2 (3:0), Humpolíček 2, Bartoš,
Krutovský, Vlach - Khýr, Řehoř,
Čechy pod Kosířem-Kralice B
2:5 (2:1), Houb, Runtág - Soušek 2, Bukovec, Bukovec, Petržela, Smržice-Brodek u Konice 1:0 (0:0), Kotlár, OtinovesNezamyslice B 2:0 (1:0), Konečný, Škvára, Kostelec B-Pavlovice 6:1 (2:0), Merta 2, Čonka 2,

Menšík, Štěpánek - Svoboda.
Kanonýři:
9 branek: Konečný Lukáš (Otinoves), Soušek Richard (Kralice B), Vojtek Ondřej (Čechy
pod Kosířem), 8 branek: Houb
Pavel (Čechy pod Kosířem),
Tichý Petr (Jesenec B),
7 branek: Humpolíček Tomáš
(Vícov), 6 branek: Kotlár Robin (Smržice), Martinák Miroslav (Smržice), Menšík Tomáš
(Kostelec B), Piňos Zbyněk
(Otinoves), 5 branek: Koukal
Kristián (Vyšovice), Liška Pavel (Horní Štěpánov), Moravec
Zdeněk (Nezamyslice B), Čonka Jan (Kostelec B), 4 branky:
Bukovec Svatopluk (Kralice B),
Kvapil Jiří (Jesenec B), Malý
Stanislav (Brodek u Konice),
Matoušek Arnošt (Nezamyslice
B), Nevrla Tomáš (Vícov), Prokop Jakub (Kralice B), Runtág
Jan (Čechy pod Kosířem), Zdobina Radek (Vícov), Škvára Pavel (Otinoves), Řehoř Karel
(Horní Štěpánov), 3 branky:
Baďura Lukáš (Vyšovice), 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), Slavík Josef (Tištín), Strupek Jiří (Smržice), Škop Jiří (Vyšovice), Škop
Marcel (Vyšovice), Štěpánek
Radomír (Kostelec B), Žilka
Michal (Horní Štěpánov), Žoch
Michal (Vyšovice), 2 branky:
Bartoš David (Vícov), Burget
Luboš (Brodek u Konice), Emperger Přemysl (Pavlovice), Filgas Josef (Kostelec B), Kamenný Jiří (Horní Štěpánov), Koudelka Pavel (Brodek u Konice),
Krajíček Petr (Vyšovice), Kr-

chňák Martin (Vyšovice), Krutovský Miroslav (Vícov),
Kröner Petr (Přemyslovice "B"),
Kypr Bronislav (Vyšovice),
Merta Petr (Kostelec B), Máj
Martin (Nezamyslice B), Nejezchleba Milan (Otinoves),
Okleštěk Martin (Vyšovice),
Otčenášek Tomáš (Tištín), Petržela Lukáš (Kralice B), Pospíšil Dušan (Pavlovice), Pospíšil Jan (Kralice B), Pospíšil
Martin (Smržice), Svoboda Pavel (Pavlovice), Trnečka Jaroslav (Vícov), Tyl Erik (Jesenec
B), Vlach Karel (Vícov), Wagner Jan (Nezamyslice B), Zedníček Jaromír (Pavlovice), Škrabal Tomáš (Přemyslovice
"B"), Šulc Juraj (Smržice),
Čížek Vladimír (Jesenec B),
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),
IV. třída skupina B
Kanonýři:
6 branek: Hrdlička Viktor (Brodek u PV B), Kolečkář Petr
(Tvorovice), Múdrý Radek
(Vrahovice B), 5 branek: Dlouhý Kamil (Hrubčice), Duplinský Imrich (Biskupice), Simon
Petr (Biskupice), 4 branky: Belko Jozef (Němčice B), Úlehla
Martin (Tvorovice), 3 branky:
Bartošek Antonín (Němčice B),
Hemmr Luděk (Hrubčice), Hudeček Richard (Brodek u PV B),
Khýr Richard (Hrubčice), Krou-

pa Martin (Ivaň), Naniáš Patrik láš Daniel (Pivín),
Chlup
(Ivaň), Širila Jaroslav (Želeč), Vojtěch (Držovice), Stiller MaŠtěpánek Petr (Doloplazy),
rek (Protivanov), Zbořil Tomáš
(Mostkovice), 3 branky: Dostál
Okresní přebor dorostu
Josef (Pivín), Frélich Jiří (Bro11.kolo: Přemyslovice-Most- dek u PV), Hartl František (Likovice 0:6 (0:4) - Bureš 2, Voráč pová B), Jansa Petr (Mostkovi2, Škobrtal 2, Olšany-Lipová B ce), Jura Michael (Pivín), Ko2:1 (1:1), Mazal, Urban - Štindl, řínek Michal (Držovice), Mach
Němčice-Brodek u PV 11:1 Jakub (Brodek u Konice), Ma(4:1), Dopita 3, Slivka 3, Bosák koš Marek (Brodek u PV),
2, Fečo 2, Coufalík -Valný, Be- Mlčoch Jiří (Brodek u Konice),
dihošť-Protivanov 1:3 (0:0), Ošlejšek Stanislav (Lipová B),
Pospíšil - Komínek, Vičar, Vy- Popelář Martin (Lipová B), Rabíhal, Otaslavice-Držovice 5:9 tiborský Jiří (Mostkovice), Sed(3:6), Plachý 2, Gerneš, No- lák Dalibor (Protivanov), Vlček
váček, Vogl - Krčmář 7, Kame- Jan (Brodek u Konice), Voráč
níček, Kučera.
David (Mostkovice), Zifčák
Kanonýři:
Tomáš (Brodek u PV), Šigut
24 branek: Vozihnoj Luboš (Pi- Ondřej (Přemyslovice), Škobrvín), 19 branek: Šišma David tal Bedřich (Mostkovice),
(Pivín), 17 branek: Slivka Pavel (Němčice), 16 branek: FilOkresní přebor žáků
ka Stanislav (Pivín), Krčmář 11.kolo:Pivín-FKM Konice B
Petr (Držovice), 13 branek: 5:3 (3:2), Bartoník 3, Bartoník Bosák David (Němčice), Ne- Gottwald, Kováč, Plšek, Vlastckář Radek (Němčice), Rieger ní, Plumlov-Bedihošť 3:0
Roman (Otaslavice), Sedlák (1:0), Somr, Vysloužil - Vlastní,
Radek (Protivanov), 12 bra- Určice-Nezamyslice 3:3 (3:0),
nek: Kučera Michal (Držovice), Sapara 3 - Dostalík, Kratochvíl,
9 branek: Komínek Jan (Proti- Růžička.
vanov), 8 branek: Dopita Petr Kanonýři:
(Němčice), Nejedlý Daniel 18 branek: Milar Ondrej (Proti(Protivanov),
Růžička Jan vanov), 15 branek: Vozihnoj
(Brodek u Konice), 7 branek: Alois (Protivanov), 13 branek:
Fečo Pavel (Němčice), Hauer Kratochvíl Jakub (Nezamyslice),
Vincenc (Brodek u Konice), 11 branek: Hyžďál Roman (PiVáclavík Jan (Pivín), 6 branek: vín), 9 branek: Hangurbadžo
Frehar Pavel (Brodek u Koni- Adam (Nezamyslice), Prášil
ce), Kubíček Adam (Olšany), Adam (Klenovice), 8 branek:
Mazal Michal (Olšany), Pytela Bartoník Jan (Pivín), Matoušek
Martin
(Výšovice), Arnošt (Nezamyslice), Nejedlý
Walter Viliam (Mostkovice), Vít (Protivanov), Svoboda LuZeman Martin (Mostkovice), 5 káš (Protivanov), Zettel Michael
branek: Gerneš David (Otasla- (Bedihošť), 7 branek: Bartoník
vice), Liška Petr (Lipová B), Martin (Pivín), 6 branek: Khýr
Parůžek Jan (Otaslavice), Pla- Richard (Bedihošť), Přikryl Pachý Pavel (Otaslavice), Vogl vel (Nezamyslice), 5 branek:
Martin (Otaslavice), 4 branky: Dostalík Dominik (NezamysliAdámek Jan (Protivanov), Ba- ce), Křesala Martin (Plumlov),

Mudroch Tomáš (Protivanov),
Nejedlý Karel (Protivanov),
Tinka David (Bedihošť), 4 branky: Donát Jakub (Pivín), Ides
Daniel (Bedihošť), Kolařík Michal (Plumlov), Kováč Martin
(FKM Konice B), Zapletal Patrik
(Určice), Šmíd Pavel (Bedihošť), 3 branky: Bílý František
(FKM Konice B), Chlud Lukáš
(Pivín), Gottwald Michal (FKM
Konice B), Kolařík Michal
(FKM Konice B), Machač Petr
(FKM Konice B), Müller Patrik
(FKM Konice B), Plšek František (FKM Konice B), Sapara
Patrik (Určice), Sekanina Tomáš
(Protivanov), Suchánek David
(Klenovice), Svozil Vítězslav
(Nezamyslice), Vysloužil Martin
(FKM Konice B), Vysloužil
Martin (Plumlov),
Okresní přebor mladších žáků.
Kanonýři:
19 branek: Milar Ondrej (Protivanov), 17 branek: Liška Jiří
(Lipová), 7 branek: Jurník Lukáš (Přemyslovice), Nezval Robert (Smržice), Sekanina Tomáš
(Protivanov), Vaca Josef (Smržice), 6 branek: Cita Radovan
(Přemyslovice), Klement David
(Smržice), Nágl Lukáš (Mostkovice), 5 branek: Mirga Tomáš (Mostkovice), Nevřela Radek (Smržice), Tesárek Michal
(Smržice), Veselý Radovan (Lipová), 4 branky: Foret Pavel
(Mostkovice), 3 branky: Beneš
Miroslav (FKM Konice B),
Koutný Michael (Držovice),
Kovačevič Semir (Držovice),
Mazal Jan (Olšany), Otáhal Tomáš (Přemyslovice), Pros Michal (Olšany), Tabery Martin
(Mostkovice),
Vlček Josef
(FKM Konice B), Vybíhal
Adam (Protivanov), Śmída
Matěj (Držovice).
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Hanačky si se Slavií poradily ve čtyřech setech
VK Prostějov Slavia Praha 3:1 (14, 10, -22, 15)
Rozhodčí: Grabovský a Dočkal.
Čas: 94 minut. Diváků: 1300.
Sestavy Prostějov: Nováková,
Ljakuninová, Spalová, Nnamaniová, Valenteová, Ssuschkeová,
libero Tomanová Tomašeková,
Kučerová. Trenér: Miroslav
Čada. Slavia: Šourková, Němcová, Jonášová, Ďurianová, Kočiová, Mezerová, libero Steinerová Bízová, Kalužíková, Telipská, Hokešová. Trenér: Jiří Vojík.
Volejbalistky VK Modřanská
Prostějov se ve 4. kole extraligy žen poprvé představily domácím divákům. Před velice
hezkou návštěvou se před samotným utkáním konala za
laserové show představovačka domácích hráček a poté si
diváci poslechli českou hymnu. pak už se oba celky věnovaly pouze volejbalu.
V zahajovací sestavě Hanaček

EXTRALIGA ŽEN

se objevila už uzdravená Spalová a s obdrženou transferkartou
Nnamaniová, dále pak Nováková, Ljakuninová, Valenteová a
libero Tomanová. Do hry na domácí straně nezasáhla dlouhodobě zraněná Biksadská a nemocná Bramborová. Hostující
hrášky nastoupily v sestavě
Šourková, Durianová, Jonášová, Kočiová, Mezerová a libero

Extraliga volejbalistek - 4. kolo:
Olymp Praha - Ostrava 3:1 (-19, 17, 20, 20) Rozhodčí: Fink, Němeček. Čas: 90 min. Diváci: 150.
Prostějov - Praha 3:1 (14, 10, -22, 15) Rozhodčí: L. Grabovský,
Dočkal. Čas: 95 min. Diváci: 1300.
Šternberk - Liberec 3:1 (-20, 21, 21, 23) Rozhodčí: Z. Grabovský,
Vojtíšek. Čas: 101 min. Diváci: 250.
Předehrávka 6. kola:
Frýdek-Místek - Liberec 3:0 (20, 20, 22) Rozhodčí: Blažek, Pavelek. Čas: 73 min. Diváci: 250.

TABULKA EXTRALIGY ŽEN
1. Olymp Praha
2. Frýdek-Místek
3. Ostrava
4. Prostějov
5. Olomouc
6. Šternberk
7. Slavia Praha
8. Liberec
9. Brno
10. SCM-ČVS-JKY
11. Přerov

VOLEJBAL
Steinerová. Naše hráčky sice od
počátku udržovaly mírné vedení, ale přesto se vinou vlastních
nevynucených chyb (5:2, 5:5,
8:8, 12:8,13:11) do poloviny
prvního setu spíše hledaly. A to
až do doby, kdy se postavila na
podání za stavu 14:11 Soňa Nováková a pěti míči v řadě připravila Prostějovu rozhodující náskok. Za stavu 24:14 podala

24

4
4
4
3
3
4
3
4
2
3
2

3
3
3
3
3
1
1
0
1
0
0

1
1
1
0
0
3
2
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1
3
2

0
0
0
0
0
0
0
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0
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11:4
9:5
10:7
9:1
9:3
5:10
5:6
3:12
3:4
2:9
1:6

335:310
336:311
387:391
250:163
278:214
313:360
222:251
323:355
161:157
217:273
136:173

7
7
7
6
6
5
4
4
3
3
2

Příští utkání:
Světelná show před prvním domácím utkáním prostějvských volejbalistek.

Ogonna Nnamaniová v pátek obdržela transferkartu z USA a tak svým výkonem mohla v sobotním utkání přispět
k porážce pražské Slavie.

Američanka Nnamaniová tak
prudce, že soupeřkám už se nepodařilo míč vrátit přes síť zpět a
proměněný první setbol tak znamenal vedení v utkání - 25:14.
Po vyhrané první sadě se výsledková podoba opakovala i ve
druhém setu (2:0, 6:3, 8:5), po
technickém oddechovém čase
se k podání postavila Brazilka
Valenteová a sedmi podáními v
řadě skočilo skore na 14:6 a po
jediném bodu soupeřek vytrvala
na podání i Ssuschkeová, která
pěti body dopomohla k vedení
19:6. Zápas se v těchto momentech vyvíjel jednoznačně pro
domácí, které ve své aktivitě nepolevily a zajistily si tak pro sebe i druhou sadu v poměru
25:10.
Na úvod zkažený servis Soni
Novákové jakoby předznamenal vývoj třetího setu. Slávistky
si neustále udržovaly náskok
(0:2, 2:3, 5:8, 7:8, 7:11). Za stavu 7:8 se domácím zranila
Ssuschkeová a náskok soupeřek
se vyhoupl až na 9:14. K druhé-

mu technickému oddechovému
času tak prostějovské volejbalistky odcházely se ztrátou čtyř
míčů. Celkovým zpřesněním
hry servisem Tomašekové se
povedlo otočit z 15:18 na 19:18
a vypadalo to, že utkání bude brzy znát svého vítěze. Za stavu
22:21 pro domácí se povedl
slávistkám nevídaný obrat a čtyřmi vítěznými míči získaly premiérový set - 25:22.
Určité rozpaky přihlížejících se
začaly už od počátku čtvrtého
setu rychle rozplývat. Prostějovské hráčky získaly velmi brzy
dostatečný náskok (9:3), který
postupně navýšily až na 16:7,
zásluhou podání Valenteové a
Novákové, dobrými obrannými
bloky Spalové i hry v poli Tomanové. Po krátké ztrátě koncentrace, kdy soupeřky snížily na
18:12 přišel závěrečný tlak, jenž
znamenal potvrzení výsledku.
Čtvrtou sadu Hanačky vyhrály
poměrem 25:15 a tím i celé utkání 3:1 na sety a připsaly si třetí výhru v letošním ročníku.

5. kolo 29.10.2009
SCM-ČVS-JKY - Slavia Praha, Brno - Prostějov (26.10.2009),
Olomouc - Frýdek-Místek, Ostrava - Šternberk, Přerov - Olymp Praha
6. kolo 1.11.2009
SCM-ČVS-JKY - Olymp Praha NH, Šternberk - Přerov, FrýdekMístek - Liberec (23.10. 17:00), Prostějov - Olomouc (31.10.
17:00) , Slavia Praha - Brno

HLASY TRENÉRŮ:
Miroslav Čada, kouč VK Modřanská Prostějov: „Ve třech setech
jsme dnes zahráli poměrně dobře, se třetím setenjsem moc spokojený být nemohl. Tam holky dost chybovaly v útoku, neprosazovaly se
hlavně z kůlů, přidaly pět zkažených podání a tím si samy zadělaly
na zbytečné problémy. Přišla nervozita, pokračující potíže na smeči
a ztracená koncovka setu. Pak byla jen otázka času, kdy vývoj zase
otočíme a zápas dotáhneme k vítězství, což se i stalo. V každém
případě dnešní utkání ukázalo naše současné rezervy.“
Jiří Vojík, kouč Slavie Praha: „Do Prostějova se nejezdí vyhrávat
a většinou ani získávat nějaké sety. VK má tým s evropským jménem, proto jsme si říkali, že se pokusíme zlobit. Pokud by si domácí
nedali ve třetím setu oddech, samozřejmě bychom jej nevyhráli.
Výkon domácích v téhle sadě určitě ovlivnilo zranění do té doby dobře hrající Ssuschkeové, po kterém nějakou dobu hledali ztracenou
koncentraci. My jsme toho využili a jeden set urvali, ale jinak na soupeře evidentně neměli. Se ziskem jedné sady jsem však určitě spokojený.“
-pez-

Korfbalisté naplno bodovali s Havířovem
Jedno drama, jedno hladké vítězství a šest bodů
Před zhruba stopadesáti diváky
se poprvé otevřela domácí scéna
České korfbalové extraligy, soutěžního ročníku 2009/10 pro prostějovské korfbalisty. Po dvou
dvouzápasech na palubovkách
Znojma a Kolína, odkud si Prostějováci přivezli shodně po bodu
přivítali uplynulou sobotu na palubovce sportovní haly RG a ZŠ
města Prostějova na Studentské
ulici nováčka extraligy z Havířova. Přestože zejména první utkání bylo pro domácí favority
náročnější, než se očekávalo, tak
vše dopadlo podle očekávání a na
Hané tedy před zraky početného
publika i zástupců partnerského
klubu DOS-WK z holandského
Enschede zůstalo všech šest bodů
za dvě vítězství.

KORFBAL
ZÁPAS 1
SK RG Prostějov
- SK Slavia Havířov 16:14 (9:9)
Sestava a koše: Faltýnková 4,
Sequensová 4, Bednář 3, Lešanská 3, Uherka M. 2, Koldová, Snášel, Šnévajs
Domácí se ujali vedení košem z
dálky v podání kapitánky Faltýnkové, na což o chvíli později obdobným způsobem zareagovali i
hosté z Havířova. Hanáci pokračovali v dobrém výkonu a brzo
vedli již 4:1. Jenže pak individuální obranné chyby, pravděpodobně plynoucí ze snahy soupeře

ČESKÁ EXTRALIGA
úplně "vymazat", dostaly soka
opět do hry a zkušená mužská
část Severomoravanů, tři bývalí
členové reprezentačního kádru,
začala úřadovat a sérií pěti košů
strhla vedení na svoji stranu. Z utkání se stalo pro Prostějov možná
trochu zbytečné drama. Nebylo
se proto čemu divit, když v poločasové přestávce za stavu 9:9
trenér Hennie Baas důrazně promluvil Prostějovanům do duše.
I druhá půle pokračovala těsným
rozdílem a domácí diváci viděli
vskutku napínavé utkání plné důrazných soubojů. Havířov šel
nejdříve do vedení zásahem z

Příští utkání:
4. kolo
07.11.2009
SK RG Prostějov
- KCC Sokol
České Budějovice
TJ Znojmo MS YMCA
- VKC Kolín
08.11.2009
KC Slavia Havířov
- Korfbal Brno
blízkosti koše, ale pak proměnili
penaltoví exekutoři Prostějova
Uherka a Bednář trestné hody po
hrubých faulech na jejich mužské
kolegy Šnévajse a Snášela a domácí šli do vedení 11:10. Pak se v
druhém poločase začala projevovat převaha dívčí části domácích
nad svými soupeřkami ve větší
míře i ve skóre, když se do konce
utkání postaraly o zásahy dvakrát
Faltýnková a Lešanská a jeden
koš ke svým třem z prvního poločasu přidala i Sequensová. Havířov sice v průběhu ještě kontroval, ale na ohrožení prvního vítězství domácích to již nestačilo.
ZÁPAS 2
SK RG Prostějov - SK Slavia
Havířov 27:9 (9:3)
Sestava a koše: Faltýnková 6,
Lešanská 5, Bednář 4, Koldová
3 (50. Planičková 1), Šnévajs 3,
Uherka M. 3, Sequensová 1,
Snášel 1 (50. Tichý)

Přes nervozní průběh prvního utkání uhájili korfbalisté SK RG v prvním utkání vítězství 16:14.

Do druhého utkání nastoupil Havířov bez zkušených Vajdy a Vaculíka, který si na konci prvního
utkání poranil kotník. Hned z
prvního útoku domácích skórovala po průniku Faltýnkové ke
koši volná Koldová, na kterou po

I tito tři zatvrzelí fandové pomohli prostějovským korfbalistům k premiérovému vítězství v extralize v domácím utkání s Havířovem.
chvíli navázal střelou z dálky
Bednář. Havířov odpověděl z penalty, ale to také bylo na dlouhou
dobu vše, protože začala fungovat oproti prvnímu utkání
výrazně zlepšená obrana Prostějova. Právě domácí strhli v prvních 20-ti minutách kanonádu,
když téměř všichni hráči sestavy
skórovali a posunuli tak skóre na
9:1. Poté však lépe sehraná defenzíva Havířova a náhlá střelecká nemohoucnost domácích vedla k tomu, že až do přestávky již
padly jen dva koše v podání Havířova, poločas tedy 9:3.
Po přestávce, která byla ve znamení instrukcí k překonaní obrany v prostoru těsně před košem,
se opět rozjel domácí "košostroj",
kdy se podle předpokladů prosazovala především dívčí část družstva, ale tentokrát nezůstali po-

zadu ani muži Prostějova. O vítězi nebylo pochyb, a tak se v padesáté minutě dostali na hřiště i
členové širšího kádru domácích
Tichý a Planičková. Právě Planičková pak svůj pobyt na hřišti
ozdobila 26. košem domácích.
Po konečném výsledku 27:9 následovala děkovačka divákům,
kteří vytvořili v obou utkáních
fantastickou atmosféru, a také
společná fotka s fanoušky a s členy týmu starších žáků SK RG
Prostějov, který taktéž v sobotu
plně bodoval v utkáních proti vrstevníkům z Havířova a Brna.
Hodnocení Jana Mynaříka:
Máme šest bodů do extraligové

tabulky, takže úkol byl splněn.
Rozhodně ale nemůžeme být
spokojeni s obranou v prvním
zápase. Po utkáních předchozího kola ve Znojmě už víme,
jakou obranu jsme schopni
praktikovat, a to se nám musí
dařit v každém utkání bez
výjimky. Druhý zápas pak již
byl plně v naší moci. Havířov
svoji úrovní příjemně překvapil, jejich hra i dosavadní výsledky extraligy ukazují, že nás
čeká velmi vyrovnaný ročník.
Jsem rád, že jsme první domácí kolo zvládli a že jsme v
hledišti mohli přivítat takové
množství diváků.
zpracoval J. Mynařík, -pez-

V příštím vydání vám přineseme rozhovor s holandským trenérem partnerského klubu z Enschede, který čas od času usedne
na lavičku prostějovských korfbalistů.
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Mostkovice ani po výměně trenérů na body nedosáhly

ZÁPASOVÁ NABÍDKA
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE - SKUPINA D

Mohelnice "B" (31.10. 13:30
SO), Chválkovice - Hlubočky
(31.10. 14:30 SO), Červenka Bouzov (31.10. 13:30 SO), Příka13.kolo - 01.11.2009 14:00 (ne- zy - Slavonín, Bohuňovice - Moděle)
ravský Beroun, Drahlov - Lipová
Velké
Meziříčí
- (31.10. 13:30 SO)
Vikt. Otrokovice, Šardice - Pelhřimov (31.10. 14:00 SO), BlanII. Třída OFS Prostějov
sko - Konice (31.10. 14:00 SO),
Protivanov - Rousínov, Uherský
13.kolo - 01.11.2009 13:30 (neBrod - Napajedla (31.10. 14:00
děle)
SO Lapač- umělá tráva), BoskoFK Němčice nad Hanou - Sokol
vice - Rosice, Třebíč - Slovácko
Bedihošť, TJ Sokol Protivanov
B, Vyškov - Žďár n Sáz.
"B" - TJ Sokol Čechovice
"B"(31.10. 13:30 SO), Sokol KoKrajský přebor
nice "B" - FC Dobromilice, TJ
Sokol Držovice - Sokol PřemyOlomouckého kraje
slovice (31.10. 13:30 SO), Sokol
13.kolo - 01.11.2009 13:30 (ne- Otaslavice - TJ Sokol Brodek u
Prostějova(31.10. 13:30 SO), Soděle)
Kozlovice - Určice, Hněvotín - kol Olšany - FC Hvozd (31.10.
Bělotín (31.10. 13:30 SO), Dola- 13:30 SO), TJ Sokol Zdětín - TJ
ny - Leština, 1.FC Přerov - FK Je- Sokol Určice "B"
seník (31.10. 13:30 SO), Kralice
- Litovel (31.10. 13:30 SO), III. Třída OFS Prostějov
Šternberk - 1.HFK Olomouc "B"
(31.10. 13:30 SO), Ústí - Štíty, 13.kolo - 01.11.2009 13:30 (neMohelnice - Želatovice (31.10. děle)
13:30 SO)
Sokol Vícov - SK Jesenec "B", TJ
Pavlovice u Kojetína - TJ Haná
Nezamyslice "B", FC Kostelec na
I.A Třída skupina B
Hané "B" - TJ Jiskra Brodek u
KFS Olomouc
Konice (31.10. 13:30 SO), TJ
Otinoves - FC Kralice na Hané
13.kolo - 01.11.2009 13:30 (ne- "B",
TJ
Smržice
děle)
TJ Horní Štěpánov, Sokol Čechy
Kožušany - Klenovice, Brodek u pod Kosířem - FC Výšovice
Př. - Opatovice (31.10. 13:30 (31.10. 13:30 SO), Sokol PřemySO), Lipník - Čechovice (31.10. slovice "B" - TJ Sokol Tištín
13:30 SO), Náměšť - Troubky
(31.10. 13:30 SO), Slatinice DOROST
Dub nad Mor., Mostkovice - Kojetín, Jesenec - Plumlov
Krajský přebor dorost starší

I.B Třída skupina A
KFS Olomouc
13.kolo - 01.11.2009 13:30 (neděle)
Pivín Kostelec, Radslavice Hor.Moštěnice, Tovačov Lutín,
Újezdec Vrchoslavice (31.10.
13:30 SO),
Všechovice
Vrahovice, Haná Prostějov
Hustopeče (31.10. 13:30 SO),
Býškovice - Nezamyslice
(1.11.2009 10:15)

I.B Třída skupina B
KFS Olomouc
13.kolo - 01.11.2009 13:30 (neděle)
Velký Týnec - Černovír, Paseka -
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(01.11.2009 10:30), TJ Sokol
Držovice
TJ Jiskra Brodek u Konice
(01.11.2009 10:45), Sokol Otaslavice - TJ Sokol Protivanov
(01.11.2009 11:00 hřiště PROTIVANOV)

1. třída sk. „B“
13. kolo - 31.10.2009 11:15 (sobota)
Kozlovice - Želatovice (01.11.
10:30 NE), Radslavice - Opatovice (01.11. 11:15 NE), Chválkovice - Hlubočky (31.10. 12:15 SO),
Náměšť - Kostelec, Troubky Vrahovice (01.11. 10:30 NE), Bohuňovice
Tovačov, Určice - Nemilany

Krajský přebor
dorost mladší
13. kolo - 31.10.2009 12:15 (sobota)
Mohelnice - Vikt.Přerov (31.10.
11:15 SO Mohelnice - umělá
tráva), 1.HFK Olomouc "B" Černovír (01.11. 12:30 NE Hodolany), Litovel - FKM Konice, FK
Jeseník - Šternberk (31.10. 12:30
SO), Čechovice - Kralice, Nezamyslice - Lipník

ŽÁCI
Krajská soutěž žáci starší
13. kolo 31.10.2009
1.HFK Olomouc "B" - Černovír
(01.11. 10:00 NE), Nemilany 1.SK Prostějov "B" (01.11. 13:30
NE), Lipník - FK Jeseník (31.10.
09:00 SO), Uničov "B" - Šumperk "B" (31.10. 09:00 SO),
Šternberk - Vikt.Přerov (01.11.
09:00 NE), Hranice "B" - Mohelnice (01.11. 09:00 NE), 1.FC Přerov "B" - Nové Sady (01.11.
13:00 NE)

2. kolo - 31.10.2009 10:00 (sobota)
Mohelnice - Vikt.Přerov (31.10.
09:00 SO Mohelnice - umělá
tráva), 1.HFK Olomouc "B" Černovír (01.11. 10:15 NE Hodolany), Litovel - FKM Konice, FK
Jeseník - Šternberk (31.10. 10:15 Krajská soutěž žáci mladší
SO), Čechovice - Kralice, Nezamyslice - Lipník
13. kolo 31.10.2009
1.HFK Olomouc "B" - Černovír
(01.11. 11:45 NE), Nemilany Okresní přebor dorost
1.SK Prostějov "B" (01.11. 11:45
13. kolo - 31.10.2009 10:45 (so- NE), Lipník - FK Jeseník (31.10.
10:45 SO), Uničov "B" - Šumbota)
FC Výšovice - TJ Sokol Brodek u perk "B" (31.10. 10:45 SO),
Prostějova, FK Němčice nad Ha- Šternberk - Vikt.Přerov (01.11.
nou -TJ Sokol Mostkovice, Sokol 10:45 NE), Hranice "B" - MohelOlšany - TJ Sokol Pivín nice (01.11. 10:45 NE), 1.FC Pře(31.10.2009 11:00), Sokol Bedi- rov "B" - Nové Sady (01.11.
hošť - SK Lipová "B" 14:45 NE)

(Dokončení ze str. 23)
Posledním varováním byla
střela Dadáka z trestného kopu, kterou ještě stačila obrana
domácích odvrátit na roh. V
35. minutě se však prokličkoval Milar až na dostřel branky, byl faulován za což viděl
obránce Kutný žlutou kartu a
z následně rozehrané standartky Šlambor vystřelil přes
zeď tak šikovně, že míč skončil v síti a bylo vyrovnáno na
1:1. A před přestávkou dokonce mohly Mostkovice
strhnout vedení na svou stranu. Křišťan se na hranici
velkého vápna uvolnil a vypálil do šibenice. Gólman Rec
však míč na poslední chvíli
skvělým zákrokem vytěsnil
na roh. Do šaten tak odcháze-

li obě mužstva za nerozhodného
stavu.
Do druhého poločasu vstoupili více útočně naladěni domácí. Hned v 46. minutě přihrál J. Kiška od poloviny hřiště
J. Frýbortovi staršímu, ten ale
zakončoval hlavou nedůrazně. Mostkovice v této fázi
hry ohrožovaly branku domácích z brejků, nebo ze standardních situací. Krátce po
sobě tak musel několikrát
předvést své umění strážce
domácí svatyně Rec. Nejprve
po rohovém kopu sebral míč z
hlavy Šlambora, pak vyřešil
ošemetnou situaci včasným
vyběhnutím a do třetice vyrazil do zámezí Šlamborovu
střelu z bezprostřední blízkosti. V 61. minutě si míč

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.

pěkně zpracoval domácí
Křupka. Vystřelil, ale pouze
do prostoru kde stál připravený gólman Lukáš. Do nadějné
pozice se na druhé straně hřiště mohl dostat hostující Kazda, který však po centru do
brejku, zpomalil běh v obavě,
že se nachází v postavení mimo hru. Tato chvíle zaváhání
stačila gólmanovi domácích,
aby vyběhl a dostal míč pod
kontrolu. V 71. minutě domácí brankář po malé domů
nešťastně zakopl a mnoho ne-

scházelo, aby se míče nezmocnil dotírající Hatle. V
závěru utkání se po rohu P.
Kišky snažil neúspěšně stéci
branku hostí nůžkami Kutný
a hned po něm nevedla ke
změně stavu ani bomba Paráka. V poslední minutě Parák
přihrál J. Frýbortovi staršímu,
ten byl na hranici šestnáctky
faulován, píšťalka hlavního
sudího však k nevoli domácích hráčů i diváků zůstala
němá. Derby tak dospělo k
dělbě bodů.

HLASY TRENÉRŮ:
Pavel Musil (Plumlov): „Věděli jsme, že je to utkání o šest
bodů, proto jsme chtěli vyhrát a šli jsme za tím. Opticky jsme
měli navrch. Vytvořili jsme si hodně šancí a proměnili pouze
jedinou. Soupeři jsme umožnili skórovat po tom, co jsme vypustili souboj ve středu hřiště. Byl z toho trestný kop a vyrovnání. Výsledek utkání byl otevřený až do konce. My jsme museli myslet na obranu, neboť soupeř hrozil z brejků. Důležití
je, že jsme neprohráli.“
Jaroslav Karafiát (Mostkovice): „Po smolně prohraném
zápase v minulém kole na domácím hřišti s Jesencem jsme
dnes chtěli bodovat. Utkání mohlo skončit jakkoliv. Měli jsme
šance na vítězství, ale také jsme mohli prohrát. Nerozhodný
výsledek je spravedlivý.“

JEDNIČKA VÍKENDU
SOKOL PROTIVANOV
Protivanovským pravděpodobně zápasová pauza zaviněná
návaly sněhu na jejich hřišti předminulý týden prospěla. Za dalším utkáním zajížděli do jiných klimatických výšek a šířek, na
jih Moravy do Napajedel. Ta sice žádné zvláštní výkony v letošním ročníku v divizi nepodávají, ale přesto mohla protivanovské v případě vítězství přeskočit v tabulce a posunout je blíže k
samotnému spodku. Protivanov však tento zápas o šest bodů
zvládl a odvezl si odtud plný bodový zisk za výhru 2:0 a zase si
na čas může vydechnout a zároven pamatovat na to, že má o
jedno odehrané utkání méně.
BRAVO, PROTIVANOV!

PROPADÁK VÍKENDU
SOKOL KONICE
Chvíli jsi nahoře, pak dlouho dole. Tak by se dal opravit známý
slogan pro divizní fotbalisty Konice, kteří se stále nemohou
vzpamatovat ze své výsledkové mizérie. Ve víkendovém utkání
to příliš jednoduché neměli, protože na svém trávníku hostili lídra soutěže ze Šardic a nikdo nepočítal s tím, že se na tomto soupeři budou chtít chytit. Také se tak nestalo. Ale tým, který ještě
před několika týdny okupoval přední příčky tabulky zápas s vedoucím týmem naprosto nezvládl a v konečném účtování si vysloužil šest kousků ve vlastní síti při pouhém jednom vstřeleném.
S takovou hrou budou mít brzy v Konici krušnou zimu i na
umělém trávníku.
KONICE, TAK TAKHLE TEDY NE!

V boji o šest bodů se po posledním hvizdu rozhodčího rozdělily Mostkovice s Plumlovem stejným dílem.

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

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

13102
13 8 2
13 8 1
13 7 4
13 6 3
12 6 2
13 6 1
13 5 3
13 4 4
13 4 3
12 5 0
13 4 1
13 3 4
13 3 2
13 2 4
13 2 4

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

36:7
29:12
26:14
20:12
23:15
23:20
16:25
16:13
19:20
17:22
15:22
12:21
18:28
12:27
12:23
12:25

32
26
25
25
21
20
19
18
16
15
15
13
13
11
10
10

KFP Olomouckého kraje
12.kolo: Želatovice-Ústí u Hranic 0:2,
Štíty-Šternberk 4:2, Jeseník-Dolany 3:2,
HFK Olomouc B-Kralice 4:1, Určice-Mohelnice 0:2, Litovel-Přerov 3:0, LeštinaHněvotín 1:1, Bělotín-Kozlovice 1:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mohelnice
14102
Jeseník
13 9 3
Litovel
14 9 2
Kozlovice
14 7 4
Přerov
14 8 1
HFK Olomouc B 14 7 3
Ústí u Hranic 14 7 1
Kralice
14 6 2
Leština
14 5 4
Štíty
14 4 5
Dolany
14 5 2
Hněvotín
13 4 4
Určice
14 4 2
Želatovice
14 3 4

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

36:14
28:14
31:17
32:18
35:28
22:14
34:23
30:27
24:25
27:24
29:32
15:28
19:32
25:38

32
30
29
25
25
24
22
20
19
17
17
16
14
13

15. Bělotín
16. Šternberk

14 1 211 11:42
14 1 112 18:40

5
4

1. B třída skupina B
12.kolo: Černovír-Drahlov 3:2, LipováBohuňovice 1:0, Moravský Beroun-Příka1. A třída skupina B
zy 5:1, Slavonín-Červenka 3:0, Bouzov12.kolo: Klenovice-Jesenec 0:2, Plumlov- Chválkovice 4:0, Hlubočky-Paseka 6:1,
Mostkovice 1:1, Kojetín-Slatinice 3:0, Dub Mohelnice-Velký Týnec 3:8
n/M-Náměšť n/H 1:3, Čechovice-Brodek
u Přerova 3:3, Opatovice-Kožušany 5:1, 1. Bouzov
1211 1 0 36:10 34
Troubky-Lipník n/B 1:0
2. Bohuňovice
12 9 0 3 38:12 27
3. Moravský Beroun128 1 3 27:12 25
1. Lipník n/B
12 8 2 2 30:8 26 4. Hlubočky
12 8 1 3 26:16 25
2. Náměšť n/H 12 7 2 3 33:19 23 5. Černovír
12 7 1 4 28:12 22
3. Opatovice
12 7 2 3 31:19 23 6. Velký Týnec
12 4 5 3 24:20 17
4. Kojetín
12 6 3 3 30:15 21 7. Slavonín
12 5 1 6 25:17 16
5. Brodek u Přerova12 5 4 3 28:27 19 8. Lipová
12 5 1 6 20:19 16
6. Troubky
12 5 2 5 23:24 17 9. Mohelnice
12 4 1 7 27:33 13
7. Jesenec
12 3 7 2 20:19 16 10. Drahlov
12 3 2 7 22:33 11
8. Plumlov
12 4 4 4 26:27 16 11. Červenka
12 2 4 6 13:28 10
9. Dub n/M
12 5 1 6 23:25 16 12. Paseka
12 2 3 7 13:30 9
10. Čechovice
12 4 3 5 14:13 15 13. Příkazy
12 2 2 8 19:38 8
11. Slatinice
12 4 3 5 12:24 15 14. Chválkovice
12 1 3 8 7:45 6
12. Kožušany
12 3 1 8 14:32 10
13. Klenovice
12 2 2 8 16:39 8 2. třída OFS Prostějov
14. Mostkovice
12 1 4 7 9:18 7 12.kolo: Určice B-Držovice 0:1 (Zahradníček), Přemyslovice-Konice B 3:0 (Jane1. B třída skupina A
ček 2, Bezslezina (PK)), FC Dobromilice12.kolo: Haná PV-Nezamyslice 2:1, Vraho- Otaslavice 0:3 (Koudela, Vogl, Rozsypal),
vice-Újezdec 4:0, Hor. Moštěnice-Pivín Brodek u PV-Němčice n/H 9:4 (Bureš 4,
7:1, Lutín-Radslavice 3:1, Hustopeče-Vše- Hodulák 2, Zapletal, Soldán, Pinos - Svochovice 0:0, Vrchoslavice-Tovačov 2:4, bodník 2, Neckář, Kleisl), Sokol BedihošťKostelec n/H-Býškovice 2:1
Protivanov B 5:3 (Bross 2, Musil, Štefek,
Kresta - Pospíšil, Bílek, Šindelka), Čecho1. Hor. Moštěnice 12100 2 45:13 30 vice B-Sokol Olšany 2:4 (Nakládal, Horák
2. Haná PV
12 8 1 3 30:13 25 - vlastní, Handl, Souček, Hošák), FC
3. Lutín
12 7 1 4 26:18 22 Hvozd-Sokol Zdětín 0:3 (Hlavinka, Len4. Tovačov
12 7 1 4 23:17 22 dák, Navrátil)
5. Býškovice
12 7 1 4 22:16 22
6. Hustopeče
12 6 2 4 23:20 20 1. Přemyslovice 12 7 2 3 38:15 23
7. Kostelec n/H 12 6 2 4 18:22 20 2. Brodek u PV
11 6 4 1 37:18 22
8. Všechovice
12 6 1 5 21:18 19 3. Konice B
12 6 3 3 25:15 21
9. Pivín
12 6 1 5 20:22 19 4. Držovice
12 5 6 1 20:12 21
10. Vrahovice
12 5 0 7 14:25 15 5. Sokol Zdětín 12 5 4 3 21:18 19
11. Nezamyslice 12 3 2 7 15:21 11 6. Sokol Olšany 12 5 3 4 23:24 18
12. Radslavice
12 3 0 9 16:22 9 7. Určice B
12 4 5 3 22:15 17
13. Újezdec
12 2 1 9 11:35 7 8. Čechovice B
12 5 2 5 19:22 17
14. Vrchoslavice 12 1 110 9:31 4 9. Sokol Bedihošť 12 5 1 6 19:28 16

10.
11.
12.
13.
14.

Otaslavice
FC Hvozd
Protivanov B
Němčice n/H
FC Dobromilice

12 4 2
12 4 2
11 3 1
12 3 1
12 1 4

6
6
7
8
7

19:23
19:29
20:26
23:39
15:36

14
14
10
10
7

9. Ivaň

8 2 1 5 12:23

7

DOROST
DOROST starší Krajský přebor
1.kolo: Nezamyslice-Mohelnice-Mor. 0:2,
Kralice-Jeseník 4:1, Šternberk-Litovel 0:1,
Konice-HFK Olomouc 3:1, Černovír-Přerov
3. třída OFS Prostějov
12.kolo: Tištín-Pavlovice 2:2, Nezamyslice 2:1, Lipník - Čechovice nehráno
B-Kostelec n.H. B 5:2, Brodek u K.-Otinoves 3:7, Kralice B-Smržice 4:1, H. Ště- 1. HFK Olomouc 9 6 2 1 25:11 20
pánov-Čechy p/K 1:2, Výšovice-Vícov 1:1, 2. Mohelnice-Mor. 9 6 2 1 22:8 20
3. Litovel
9 6 1 2 25:14 19
Jesenec B-Přemyslovice B 7:2
9 5 1 3 26:14 16
1. Čechy p/K
12 9 0 3 33:26 27 4. Černovír
10 5 1 4 22:11 16
2. Kralice B
12 8 1 3 30:13 25 5. Šternberk
9 4 2 3 11:11 14
3. Vícov
12 7 3 2 27:15 24 6. Nezamyslice
4. Otinoves
12 7 2 3 31:16 23 7. Lipník nad Bečvou8 3 1 4 13:31 10
9 2 3 4 12:15 9
5. Výšovice
12 6 4 2 28:14 22 8. Přerov
9 3 0 6 14:19 9
6. Smržice
12 5 5 2 21:15 20 9. Konice
9 2 3 4 9:21 9
7. Nezamyslice B 12 6 1 5 28:24 19 10. Jeseník
8 2 0 6 11:22 6
8. Jesenec B
11 5 2 4 26:24 17 11. Kralice
8 1 0 7 10:23 3
9. Kostelec n.H. B 12 4 0 8 23:34 12 12. Čechovice
10. Tištín
11 2 5 4 13:16 11
11. Přemyslovice B 12 2 4 6 14:30 10 DOROST mladší Krajský přebor
12. Brodek u K.
12 2 2 8 15:28 8 1.kolo: Nezamyslice-Mohelnice-Mor. 0:6,
13. H. Štěpánov
12 2 1 9 17:34 7 Kralice-Jeseník 2:2, Šternerk-Litovel 1:0,
14. Pavlovice
12 1 4 7 16:33 7 Konice-HFK Olomouc 0:3, Černovír-Přerov
4:5, Lipník - Čechovice nehráno
1. Šternerk
9 7 1 1 22:8 22
4. třída OFS, sk. A
9 6 2 1 31:9 20
1. Kladky
7 5 2 0 18:1 17 2. Černovír
9 6 1 2 28:12 19
2. Haná PV B
7 5 0 2 26:10 15 3. Litovel
9 5 2 2 26:20 17
3. Rozstání
7 3 4 0 10:4 13 4. Jeseník
4. Krumsín
7 3 2 2 13:5 11 5. Mohelnice-Mor. 9 5 1 3 25:11 16
9 5 1 3 25:13 16
5. Ptení
7 3 2 2 12:13 11 6. Přerov
6. Otaslavice B
7 2 0 5 7:17 6 7. HFK Olomouc 9 4 2 3 31:11 14
8 4 1 3 14:14 13
7. Drahany
7 1 1 5 6:26 4 8. Lipník
9 3 1 5 16:18 10
8. Zdětín B
7 0 1 6 4:20 1 9. Kralice
10. Konice
9 1 0 8 4:26 3
11. Čechovice
8 1 0 7 5:32 3
4. třída OFS, sk. B
9 0 0 9 1:54 0
1. Vrahovice B
8 6 1 1 22:6 19 12. Nezamyslice
2. Hrubčice
8 6 0 2 25:8 18
3. Tvorovice
8 4 1 3 17:19 13 DOROST 1.A třída skupina B
4. Doloplazy
8 4 1 3 15:18 13 11.kolo: Želatovice-Určice 0:2, Nemilany5. Brodek u PV B 8 3 2 3 26:18 11 Bohuňovice 1:2, Tovačov-Troubky 0:0, Vra6. Želeč
8 3 0 5 12:22 9 hovice-Náměšť n/H 2:4, Kostelec n/H7. Němčice n/H B 8 2 1 5 15:22 7 Chválkovice 8:0, Hlubočky-Radslavice 3:0,
8. Biskupice
8 2 1 5 15:23 7 Opatovice-Kozlovice 0:1
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1. Bohuňovice
2. Tovačov
3. Náměšť n/H

11 9 2 0 37:6 29
11 9 1 1 40:8 28
11 9 0 2 48:20 27

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

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

11 7 3
11 7 0
11 5 2
11 4 1
11 4 0
11 4 0
11 3 1
11 3 1
11 1 5
11 2 1
11 1 1

1
4
4
6
7
7
7
7
5
8
9

36:14
31:17
34:20
18:29
20:33
13:42
21:37
14:33
12:27
18:36
11:31

24
21
17
13
12
12
10
10
8
7
4

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

Pivín
1111 0
Mostkovice
11 9 1
Němčice
11 9 0
Protivanov
11 7 1
Držovice
11 6 1
Brodek u Konice 10 6 1
Otaslavice
10 5 2
Lipová B
11 2 3
Olšany
11 2 1
Výšovice
92 0
Bedihošť
11 2 0
Přemyslovice 11 1 1
Brodek u PV 10 1 1

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

88:6 33
43:10 28
69:19 27
53:29 22
44:25 19
37:34 19
48:30 17
29:33 9
21:59 7
13:34 6
16:44 6
7:59 4
15:101 4

ŽÁCI
ŽÁCI starší Okresní přebor
3.kolo: Protivanov-Konice B 23:0, Vrahovice-Nezamyslice 0:5, Bedihošť-Určice 1:5,
Klenovice-Plumlov 1:1, Výšovice - Otaslavice nehráno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pivín
Nezamyslice
Protivanov
Plumlov
Určice
Klenovice
Konice B
Otaslavice
Bedihošť
Výšovice
Vrahovice

76 1
75 2
75 0
84 3
63 1
53 1
73 0
41 0
81 0
50 0
60 0

0
0
2
1
2
1
4
3
7
5
6

35:11
48:7
67:10
24:11
17:11
18:14
21:58
5:12
15:53
5:30
2:40

19
17
15
15
10
10
9
3
3
0
0
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Nástup do druhé půle rozmetl naděje jičínských mladíků
SOKOL KOSTELEC N/H - JIČÍN
Sestava a branky Kostelce: Kaláb, Varha - Grulich M. 1 , Jurka 5 , Grepl 3, Paták 7 , Chalupecký I. , Varhalík , Čech , Kosina 2 , Vymětal 2, Zajíček 3,
Chalupecký L. 1, Ševčík 1, Švec
Sedmičky: 1/1:1/2 Vyloučení:
4:1
Vývoj skore po pětiminutovkách:2:1, 3:3, 6:6, 8:8, 9:9,
12:9, 16:10, 19:12, 20:13,
21:15, 22:16
Po prohře na palubovce nováčka z pražského Chodova
chtěli svěřenci trenéra Juríka
pokračovat v dobrém výkonu z
posledního utkání na vlastním
hřišti s Napajedly. Soupeřem
jim byl mladý záložní celek extraligového Jičína. Domácímu
týmu chyběl na rozehrávce Varhalík, který se doléčoval ze
zdravotních problémů a tak na

25:21 (12:9)

jeho místě nastoupil Grulich.
Oba celky hráli v prvním poločase velmi důraznou obranu,
přes kterou se protivníkům
těžce procházelo a mnoho branek k vidění nebylo. Z hostujících hráčů domácí zlobil na

HÁZENÁ
pravém křídle Novotný, jenž
nastřílel za první poločas pět
branek z celkových devíti Jičína. Domácí se prosazovali zase z pivota, kde úřadoval Jurka a
také se na spojce dařilo Patákovi. Od stavu 8:9 v závěru prvního poločasu se dvakrát přesně
trefil Paták, kterého dvěma
brankami doplnil Zajíček a díky
těmto trefám a precizní obraně
šli kostelečtí házenkáři do šaten

1. LIGA

TABULKA 1. LIGY
1 Brno
2 Karviná j.
3 Bystřice A
4 Chodov
5 Litovel
6 Ostrava
7 Kostelec A
8 Náchod
9 Košutka A
10 Jičín
11 N.Veselí
12 Napajedla A

s tříbrankovým náskokem v
poměru 12:9.
Po změně stran nastala velmi podařená desetiminutovka domácích hráčů, dvakrát se z rychlých protiútoků trefil Grepl a jeden proměněný trhák přidal Kosina, Grepl přidal ještě jeden gol
ze hry a rázem při ubránění soupeřových střelců a zákroků domácích brankářů svítil v 35. minutě na ukazateli skore stav
16:10. Domácí mužstvo bránilo
až do padesáté minutě pomalu
bezchybně a nutili mladý kolektiv Jičína k nepřipraveným střelám. Za rozhodnutého stavu
kouč domácích Jurík trochu prostřídal sestavu a dal příležitost i
méně využívaným hráčům, což
v závěru znamenalo pro hosty
mírnou úpravu skore.

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

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

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

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

208:171
206:168
213:186
193:182
176:170
224:242
178:197
196:222
176:183
176:187
172:190
191:211

13
12
9
8
8
6
6
6
5
5
5
3

Obrana je základ. Důkladná obrana
kosteleckých (v modrém zepředu Paták,
Jurka, Vymětal, v pozadí Kosina) byla
strůjcem úspěchu v utkání s rezervou extraligového Jičína.

Výsledky 7. kola
Napajedla A - N.Veselí
Ostrava - Košutka A
Jičín - Bystřice A
Litovel - Náchod
Chodov - Kostelec A
Brno - Karviná j.

Prostějovští biatlonisté

26:27
31:24
29:29
31:23
31:23
33:21

se neztratili

Program 8. kola
Karviná j. - Litovel
Bystřice A - Brno
N.Veselí - Košutka A
Kostelec A - Jičín
Napajedla A - Chodov
Náchod - Ostrava

25.10. 13:00
25.10. 10:30
25.10. 16:30
25:21
25.10. 17:00
30:28
Příští zápasy

Program 9. kola
Jičín - Napajedla A
Brno - Kostelec A
Litovel - Bystřice A
Košutka A - Náchod
Chodov - N.Veselí
Karviná j. - Ostrava

8.11. 17:00
7.11. 17:00
7.11. 17:00
7.11. 17:00
8.11. 16:30
8.11. 18:30

Program 10. kola
N.Veselí - Náchod
Karviná j. - Košutka A
Bystřice A - Ostrava
Kostelec A - Litovel
Napajedla A - Brno
Chodov - Jičín

15.11. 16:30
15.11. 15:00
15.11. 10:30
15.11. 10:30
14.11. 00:00
15.11. 16:30
-pez-

Biatlonisté Prostějova mají
za sebou letní sezonu. Po
dílčích vynikajících úspěších
v regionálních závodech se v
rámci celorepublikové soutěže v letním biatlonu vůbec
neztratili. V konečném pořadí se umístily:
Muži A - 15. R. Večeřa (1.
výkonnostní třída), 26. J. Ratiborský, 31. P. Dvořák, 40. M.
Ratiborský, 53. A. Odehnal
Ženy A - 5. R. Coufalová (1.
výkonnostní třída), 14. Z. Stanová
Ženy B - 9. J. Neubauerová
Co se týká týmové soutěže,
družstvo Biatlonu Prostějov se
mezi 34 klasifikovanými umístilo na pěkném 9. místě. Nutno
k tomuto dobrému výsledku
dodat, že z důvodů nedostatku
finančních prostředků se
závodníci nemohli zúčastnit
vzdálenějších závodů, které se
také bodově započítávaly do
konečného umístění.
Kromě závodníků mají na tomto úspěchu podíl i trenér R. Večeřa, předseda oddílu A. Dušek

BIATLON

a člen vedení A. Bůžek. Vedení
oddílu se snaží získat hlavního
sponzora a tím vylepšit podmínky pro závodníky. Nyní se
jednotliví biatlonisté po
krátkém odpočinku a regeneraci začnou připravovat na zimní
sezonu, i když podmínky na
Hané nejsou ideální a rádi by se
zařadili mezi to lepší, co český
biatlon produkuje a chtěli by
navázat na úspěšnou letní sezonu.
„Jsme jediní v našem kraji, kteří drží tento sport v našem kraji
nad vodou.Věříme, že kraj i
město Prostějov budou k tomu
přihlížet při přerozdělování dotací na sport v kraji a ve městě,“
podotkl na závěr předseda oddílu Dušek.
Kontakt na biatlon klub (stát se
závodníkem nebo v případě
sponzorské podpory), předseda
oddílu A. Dušek tel. 607 646
820 nebo trenér R. Večeřa tel.
582 369 017.

Házenkáři Prostějova zbytečně zdramatizovali vyhraný zápas
Ke konci došlo i na boxerskou vložku
SOKOL II PROSTĚJOV - SOKOL JULIÁNOV
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Kamený - Chytil , Ordelt
2 , Raška , Jurík M. 2 , Černíček
10 , Bydžovský 3, Juráček 2 , Jurík T. 1 , Šestořád 3, Kosina 6
Vývoj skore po pětiminutovkách: 1:4, 3:6, 7:7, 11:9, 13:12,
15:13, 16:15, 18:18, 21:20,
25:21, 27:23
Vnetradiční čas v sobotu před polednem nastoupili prostějovští
házenkáři v hale ve Studentské
ulici proti brněnskému celku z
místní části Juliánov. Jejich soupeř byl před utkáním na desátém
místě tabulky se dvěma výhrami
a remízou ze sedmi odehraných

utkáních. V utkání tedy měli být
papírovými favority domácí
hráči.
Začátek utkání tomu ale vůbec
nenasvědčoval. Hosté se na rozdíl od domácích střelecky dovedli prosadit a vytvořili si v úvodu
vedení 4:0. Domácím spadla do
branky až jejich pátá střela v páté
minutě utkání, kterou snižovali
na 1:4. Postupem času se prostějovským házenkářům dařilo z
hostujícího náskoku pomalu
ukrajovat a tak se v polovině prvního poločasu podařilo vyrovnat
a vzápětí poslal Kosina z proskoku domácí do vedení 8:7 a ukončil čtyřbrankovou sérii do-

31:28 (15:13)
mácích. Od tohoto okamžiku se
už hostům nepodařilo jít ani jednou do vedení v utkání, jen několikrát vyrovnat a to bylo na jejich
psychice znát až do konce. Důkazem toho byl závěr první půle,
kde hosté nevyužili jednoduché
zakončení k vyrovnání, ale naopak domácí Kosina z rychlého
protiútoku 6 sekund před klaksonem poslal domácí do kabin s
dvoubrankovým náskokem v
poměru 15:13.
Skore po přestávce zůstávalo

2. LIGA
více jak dvě minuty nezměněné,
prvním střelcem byl stejně jako v
koncovce první třicetiminovky
domácí Kosina, který šikovně
obstřelil hostujícího obránce.
První desetiminutovka druhé půle se nesla ve znamení mnoha
technických chyb obou týmů a
když se hráči ke střelám dostali,
často nechali vyniknout soupeřovy brankáře. V 49. minutě zahodil za stavu 22:20 rychlý protiútok Kosina, na druhé straně hřiProstějovští házenkáři v poslední desetiminutovce prohospodařili pětibrankový náskok, přesto se na konci mohli
radovat z vítězství.

TABULKA 2. LIGY
1 Hustopeče
2 Zlín A
3 V. Meziříčí A
4 Maloměřice A
5 Prostějov
6 Ivančice
7 Bohunice A
8 H.Brod
9 Telnice
10 Juliánov A
11 Tišnov
12 SK Kuřim A

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

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

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

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

209:165
190:166
238:208
207:193
223:224
189:185
166:166
196:200
200:213
206:230
188:209
166:219

12
12
11
10
10
8
6
6
6
5
2
0

Příští zápasy

V utkání 7.kola 2. ligy házené mezi domácím Prostějovem a brněnským Juliánovem se jak je vidno ze snímku bojovalo o každý míč. foto: Z. Pěnička

Program 9. kola: Tišnov - Telnice 8.11. 17:00, Zlín A - Bohunice
A 7.11. 00:00, V. Meziříčí A - H.Brod 7.11. 15:00 , Juliánov A - Maloměřice A 8.11. 17:00, SK Kuřim A - Prostějov 7.11. 00:00, Ivančice - Hustopeče 7.11. 17:00
Program 10. kola: H.Brod - Bohunice A 14.11. 18:00, Telnice - Zlín
A 15.11. 17:00, Hustopeče -Tišnov 15.11. 10:30, Prostějov - Ivančice 14.11. 15:00
Maloměřice A - SK Kuřim A 15.11. 11:00, V. Meziříčí A - Juliánov
A 14.11. 15:00

ště byl vyloučený hostující hráč a
za nemístné připomínky nakonec
uviděl z ruky rozhodčího i červenou kartu. Domácí tým této situace využil nejlépe jak mohl a utrhl se v následujících minutách až
na stav 26:21. Zbývalo osm minut do konce a málokdo by si pomyslel, že si Prostějov bude chtít
utkání v závěru zkomplikovat.
Hosté ale neomylně proměnovali své sedmimetrové hody a jejich
brankář se blýskl několika dobrými zákroky, což v součtu znamenalo v čase 58:20 snížení na
rozdíl jediné branky - 28:27 a to
donutilo trenéra Krista vzít si oddechový čas. V tom svým
svěřencům patřičně domluvil a
jeho tým nakonec zvládl závěr
daleko lépe než hosté a nakonec
mohl slavit vítězství 31:28. Minutu před koncem vyhecovaného

utkání, nutno říci, že i za přispění
někdy velmi rozdílného posuzování zákroků rozhodčími, se po
faulu domácích na hráče Juliánova málem strhla hromadná rvačka, kterou se ale včas podařilo
zastavit. Výsledkem byly červené karty s pořadovými čísly 2 a
3 pro hostujícího brankáře a jednoho z domácích hráčů.
Antonín Krist (Sokol II Prostějov): I přes výhru to beru jako katastrofální výkon zejména po taktické stránce. Když vedete v
zápase o 5 branek necelých osm
minut před koncem, tak si vlastní
nedisciplinovaností a nedbalým
zakončováním nenecháte přece
zápas zdramatizovat. To se nám
přesně v závěru stalo. Rozhodující pro naši výhru byl golový trhák mezi 45. až 52. minutou a i
když soupeř stačil ještě snížit až

na rozdíl jedné branky, nakonec
jsme si po oddechovém čase dali
říct a utkání jsme dovedli do vítězného konce.
Výsledky 7. kola
Maloměřice A - H.Brod 30:23
SK Kuřim A - Telnice 26:29
Juliánov A - Hustopeče 20:29
Tišnov - Zlín A 21:25
V. Meziříčí A - Prostějov 29:28
Ivančice - Bohunice A 21:22
Program 8. kola
Bohunice A - Tišnov 25.10.
17:00
Telnice - Ivančice 25.10. 17:00
Hustopeče - SK Kuřim A 25.10.
10:30
H.Brod - Zlín A 25.10. 17:00
Prostějov - Juliánov A 31:28
Maloměřice A - V. Meziříčí A
29:24
-pez-
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Jestřábí loď se potápí
HK Jestřábi Prostějov - VSK Technika Blansko
Branky a nahrávky: 17. Holuša
(Duba), 20. Rak (Piluša) - 5.
Hrůza (Žalud), 22. Odehnal
(Šindelář), 32. Mifek (Pálka,
Látal), 35. Látal (Benýšek). Vyloučení: 7:9. Využití: 0:1. V
oslabení: 1:0. Průběh utkání:
0:1, 2:1, 2:4. Diváků: 800
Prostějov: Sedlář (Gleich) - Kučírek, Trojan, Spurný, Plzák,
Doseděl, Paška, Vajda Hlouch, Holuša, Duba - Piluša,
Stejskal, Kavulič, Rak - Bašnár,
Berčák, Bauer - Křesťan, Novosad
Technika Blansko: Novák (Jirkův) - Vlašín, Rajnoha M., Pazdera, Dufek, Pálka, Šindelář,
Žalud - Ulehla, Hrůza, Mifek Látal, Fischer, Tesař - Rajnoha
K., Veselý, Benýšek - Odehnal,
Kroupa, Tatar - Skácel
V sobotní podvečer zavítali na
prostějovský zimní stadion hráči
Techniky, kterým patřila před
tímto utkáním v tabulce desátá
příčka a také vizitka mužstva s

nejmizernější obranou v soutěži
Blansko je sice v tabulce na desátém místě, ovšem v počtu obržených branek mu patří příčka
první. Může se tak "pyšnit" nejhorší obranou v celé skupině
Východ. Prostějovští jsou na tom
zcela opačně, s dvaceti vstřelenými góly mají nejhorší útok.
Hostující celek zahájil utkání
náporem v našem obranném pásmu, ale k vážnější šanci se nedostal. Po devadesáti sekundách
hry se naskytla Jestřábům příležitost hrát přesilovou hru za nedovolené bránění Mifka, Stejskalova střela po buly šla pouze
do boční sítě, pozdější Kučírkovu střelu od modré zlikvidoval
hostující Novák svým betonem.
Těsně před koncem přesilové hry
se počet hráčů na ledě na chvíli
vyrovnal, když byl vyloučený
domácí Hlouch za hákování a po
pár sekundách tak začali přesilovou hru také hráči Techniky. Těm
stačilo třicet pět sekund k tomu,
aby se poprvé v utkání měnilo
skore, úspěšným střelcem byl

2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

Hrůza po přihrávce Žaluda. O
minutu později se nechal vyloučit hostující Veselý a domácí
hráli přesilovku číslo 2. Asi po
minutě napřáhl od modré Kučírek, puk se odrazil od Novákova ramene a orazítkoval horní tyčku. Chvíli po návratu Veselého
na led si neodpustil sekání další
hostující hráč Dufek a na řadě
byla naše třetí početní převaha.
Jestřábí přesilovka se odehrávala
převážně v rohu kluziště, Technika bez problému početní oslabení ubránila. Na druhé straně hostující Žalud prověřil pozornost
Sedláře, ten puk vyrazil ramenem. Ve 13. minutě svedli tvrdý
souboj u mantinelu Piluša s Rakem, puk nakonec putoval k
Sedlářovi, který ho rychle rozehrál do útoku, ale z rýsujícího
přečíslení nebylo nic. Jestřábi
předváděli v těchto momentech
o poznání lepší hru, než tomu bylo v minulých utkáních, ale stále
zaostávali o jednu branku za hostujícím mužstvem. Na začátku
14. minuty bylo v jeden okamžik

na ledě šest hráčů hostů a tak
jsme si zahráli čtvrtou přesilovku. Tak, jak nám nevyšla přesilová hra, ve které hostující Novák
nejprve semaforem vychytal Holušu a poté si poradil i s tečovanou střelou Pašky, o to více se zadařilo při vyloučení Raka ve
vlastním oslabení. Ve vlastním
oslabení ujel Lukáš Duba, poradil si s obráncem, předal volnému Holušovi a ten forhendovým
blafákem zasunul pod Novákův
beton a srovnává tak stav na 1:1.
Třináct sekund před klaksonem
znamenajícím konec první třetiny se Jestřábům podařilo skore
obrátit gólem do šatny. Pro prudkou přihrávku napříč středním
pásmem skočil rybičkou Jiří Piluša, poslal mezi obránci najíždějícímu Rakovi, který nakonec
natřikrát s trochou štěstí dotlačil
puk za čáru.
Po úvodním buly druhé třetiny
se Jestřábí letka uhnízdila v útočném pásmu Techniky. Domácí
hráči se tak soustředili na útok,
že vyhozený puk bez nějakého
úmyslu přihrát se dostal mezi
obránci na modré čáře k útočníkovi hostů Odehnalovi, který
se rázem ocitl v sám v samostatném úniku střelou k pravé tyči překonal brankáře Sedláře a
vyrovnal tak stav na 2:2. Na začátku 28. minuty Hlouch s Holušou unikali dva na jednoho, druhý jmenovaný zakončoval, ale
blanenskou klec minul. Po přežitém oslabení jsme se dostali do
přečíslení dva na jednoho, ale
místo zakončení se puk zamotal
mezi nohy našich útočníků. Ve
32. minutě dostali hosté možnost
hrát přesilovou hru a ty bývají

pro hosty na našem ledě opravdovou zbraní a nejinak se prezentovali v početních výhodách
i hokejisté Techniky. Nabízenou
příležitost využil Mifek, který
těsně před Sedlářem tečoval
střelu Pálky a znovu tak otočil
stav utkání ve prospěch hostů.
Vyrovnat se nám mohlo podařit
v přesilové hře. Snažil se o to
Kučírek, který tvrdě pálil od
modré a následně střílel Holuša z
mezikruží těsně nad horní tyč.
Nevyužité příležitosti se prostějovským hokejistům vymstily.
Přímo z trestné lavice si najel do
přečíslení společně s Látalem
Benýšek a zakončil tuto akci
čtvrtou brankou hostů a nálada v
hale klesla pod bod mrazu.
V poslední třetině se domácím v
přemíře snahy příliš nedařila
kombinace, hostům stačilo ke
spokojenosti pouze narušovat
kombinaci a podle toho tak hra v
posledních dvaceti minutách i
vypadala. Největší příležitost
změnit nepříznivý stav měli Jestřábi v šedesát šest sekund trvající dvojnásobné přesilovce.
Hlouchova rána od modré byla
jedovatá, Novák na ni nedosáhl,
ale mířila několik centimetrů mimo. Následně hosté vyhodili
Ke konci utkání se domácí kotel
přemístil do bezprostřední blízkosti hráčů za střídačky. ani jejich povzbuzování však nebylo
nic platné, stav utkání se už do
závěrečné sirény nezměnil a
Tím doslova ukázali, že za svým
klubem i přes dosavadní neúspěchy stále stojí. Bohužel pro hokejisté museli spolu s věrnými
fandy na stadionu spolknout další hořkou porážku. Proti nejhorší obraně v soutěži se prosadili
pouze dvakrát a to na urvání nějakých bodů nestačilo.

Hlasy trenérů:

Poslední golová radost prostějovských Jestřábů v zápase s blanenskou Technikou 13 vteřin
před koncem první třetiny. Od té chvíle stříleli branky pouze hostující hráči.

Vlastimil Odehnal st. (VSK Technika): Bylo vidět, že proti
sobě hráli týmy ze spodku tabulky. Začali jsme dobře, pak jsme
udělali dvě hloupé chyby. Prostějov není momentálně tým, který
by nás při svých problémech mohl prověřit.
Jaroslav Beck (HK Jestřábi Prostějov): Za stavu 2:1 to vypadalo, že ten zápas zvládneme. Leccos jsme změnili v tréninku, v
přístupu a říkali si, že tento zápas prostě musíme zvládnout. Neměl jsem pocit, že by hráči nechtěli hrát. Tři dny se na zápas chystali, že to chtějí zlomit. Opravdu snad ta parta byla tak neštastně
vybraná, že působí sebedestruktivně.

Výsledky 11. kola skupiny Východ
SHK Hodonín - HC Uničov 6:0
(3:0, 1:0, 0:0) Branky a nahrávky: 1. Jurásek (Vrba), 17.
Peš (Vrba, Krajčík), 18. Hoza
(Korotvička, Špok), 33. Vaškovič (Hollý), 52. Hollý (Vaškovič,
Haring), 59. Hollý (Haring, Šimeček). HC Bobři Valašské
Meziříčí - HC Orlová 2:7 (0:0,
0:0, 0:0) Branky a nahrávky:
21. Dvořák P. (Blažek, Matějný),
40. Lhotský (Matějný) - 2. Dušek, 11. Potočný (Škatula, Samiec), 20. Dušek (Kraft), 53. Škatula (Stránský, Samiec), 55. Kraft
(Samiec), 57. Grygar (Dušek),
60. Škatula (Rozum, Potočný).
HC Frýdek-Místek - HC ZU-

HC Orlová
HC Bobři Valašské Meziříčí
SHK Hodonín
HC Zubr Přerov
HC Nový Jičín
HC Uničov
HC Slezan Opava
VHK Vsetín
VSK Technika Blansko
HC Frýdek-Místek
HC Břeclav
HK Jestřábi Prostějov

BR Přerov 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)
Branky a nahrávky: 15. Kosteňák (Gelačák, Sztefek), 53. Machálek (Sztefek), 60. Sztefek
(Machálek) - 7. Hanák (Osina),
17. Hanák (Kotásek), 29. Faltínek (Ditrich, Pala), 46. Kolář
(Žibrita, Kohút), 57. Kolář (Sprušil, Ditrich). HK Jestřábi Prostějov - VSK Technika Blansko
2:4 (2:1, 0:3, 0:0) Branky a nahrávky: 17. Holuša (Duba), 20.
Rak (Piluša) - 5. Hrůza (Žalud),
22. Odehnal (Šindelář), 32. Mifek (Pálka, Látal), 35. Látal (Benýšek).
Opava - Břeclav, Nový Jičín Vsetín hráno po uzávěrce

11
11
11
11
10
11
10
10
11
11
10
11

54:29
46:31
55:29
33:24
36:29
38:43
29:40
21:27
32:43
29:43
21:37
22:41

28
24
23
20
20
16
16
13
11
8
8
5

Příští zápasy:
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
12. kolo (31. 10. 2009 sobota):
VSK Technika Blansko - HC Zubr Přerov, HC Frýdek Místek VHK Vsetín, HK Nový Jičín - HC Břeclav, HC Slezan Opava HC Orlová, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Uničov, SHK Hodonín - HK Jestřábi Prostějov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

43:16
47:23
38:16
45:27
37:21
28:17
35:28
41:43
27:38
20:48
16:54
11:57

13
10
10
10
9
8
8
6
4
4
2
0

50:12
50:33
40:19
51:32
32:26
31:23
48:53
26:32
35:49
24:43
32:63
32:66

14
12
10
10
8
6
6
6
6
2
2
2

40:11
35:11
50:21
44:24
40:32
33:24
25:19
24:23
17:34
19:49
30:55
4:58

13
13
10
10
8
6
6
4
4
4
2
0

65:9
32:16
20:12
26:20
22:22
31:35
30:28
26:30
28:49
11:38
15:23
16:40

12
10
8
8
8
8
7
5
4
4
3
3

Liga žáků 6.tříd skupina D po 7.kole
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

Liga žáků 7.tříd skupina D po 7.kole
7
7
7
7
7
6
6
6
6
7
7
7

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

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

0
0
2
2
3
3
3
4
4
5
6
7

Liga žáků 8.tříd skupina D po 7.kole
7
7
6
6
6
7
7
7
7
6
7
7

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

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

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

Liga mladšího dorostu skupiny východ po 9.kole
9
8
8
8
7
7
8
8
7
8
8

5
5
5
5
3
3
4
3
2
1
1

2
1
1
0
2
2
0
2
2
0
0

2
2
2
3
2
2
4
3
3
7
7

32:20
37:22
37:28
34:29
32:24
37:30
37:33
25:33
26:28
19:44
17:42

12
11
11
10
8
8
8
8
6
2
2

Liga staršího dorostu skupiny východ po 11.kole
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
8
7
6
5
6
6
5
5
4
4
4
2
0

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

0
3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
6
9
11

55:21
62:34
57:34
30:20
43:37
36:34
32:33
42:35
33:39
23:29
35:42
35:45
26:57
11:60

21
16
15
14
12
12
12
11
10
9
9
9
4
0

Liga juniorů skupiny východ po 11.kole

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

ZÁPASOVÁ NABÍDKA

Před zraky nejvěrnějších se prostějovským hokejistům nepodařilo bodovat ani s Technikou.
Uspějí konečně ve středu proti Frýdku-Místku?
2x foto: Z. Pěnička

10
10
10
10
10
10
11
10
10
11
10
10
10

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

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

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

72:12
51:27
43:35
31:27
46:25
40:30
30:45
29:50
36:44
28:37
23:35
25:57
23:53

19
14
14
12
11
11
11
9
7
7
7
6
4

Vytáhnou Jestřáby nahoru staronové tváře?
Kritické postavení prostějovských Jestřábů v tabulce 2. hokejové ligy nutí vedení klubu
společně s trenéry poohlížet se
po nových tvářích, které by oživily hru hokejového týmu, nacházejícího se momentálně na
samém dnu druholigové tabulky. Po odchodu zadáků Bučka
a Šafaříka se klub rozloučil
také s útočníkem Mockem.
Tým naopak vzal na střídavé
starty dvacetiletého obránce

Tomáše Trojana a o rok staršího Adama Faltera. S týmem
začal znovu trénovat Lukáš
Duba, který ze soupisky Jestřábů zmizel společně s obráncem Šafaříkem po domácí prohře se Vsetínem. Po převzetí
týmu Jaroslavem Beckem se
Duba minulý týden zapojil opět
do tréninkového procesu na
prostějovském ledě. „Vše se
řešilo vzájemnou dohodou
hráče a vedení klubu, já jsem k

tomu výhrady neměl,“ řekl ke znovuangažování exšumperského útočníka
prostějovský kouč.
První „staronovou“ tváří by
měl být Ján Skokan, které si hokejoví příznivci dobře pamatují ze soupisky týmu z minulé
sezony. Tento slovenský forward se ve čtvrtek zapojil do
tréninku Jestřábů a vidět bychom ho mohli už ve střede-

čním utkání proti Frýdku-Místku. Směnou s
Havířovem za odchozího Šafaříka by se mohl stát Petr Žajgla, o jehož příchodu na Hanou jedná
se severomoravským oddílem
vedení prostějovského klubu.
Pokud se obě strany nakonec
dohodnou, měl by se zapojit do
přípravy od tohoto týdne.
V sobotním utkání proti blanenské Technice se v drese Jes-

třábů objevil ze sousední Olomouci na střídavé starty Roman Spurný, kterého si řada
příznivců bude také pamatovat
z jeho dřívějšího působení v juniorce. Na střídavé starty byli z
Olomouce domluveni také Jiří
Paška a Dalibor Sedlář. U těchto hráčů, brankáře a obránce, se
však hledá řešení navzájem se
překrývajících soutěžních utkání olomouckého a prostějovského klubu.

26. října 2009

28

Krasobruslaři zahájili novou sezónu

Po krásném létu a teplém
podzimu přicházejí dny, kdy
se začínáme halit do svetrů a
prošívaných vest. Někomu
možná při hledání rukavic v
„zimních“ skříních padl pohled na lyže či brusle, které
čekají na svou chvíli. Avšak
pro ty, jimž učaroval zimní
sport natolik, že se mu věnují závodně, není ani v létě odpočinek. Mezi tyto sporty
patří i krasobruslení. Na novou sezónu je třeba se řádně
připravovat. Sestavit a pilovat nové soutěžní programy
a před prvními závody,
které se již rozběhly, je potřeba se pořádně „vyjezdit“.
Své o tom ví i Eliška Hubáčková, závodnice prostějovského klubu KRASObruslení a vicemistryně ČR v
kategorii mladší žačky z uplynulé sezóny. Přípravu zahájila
již v květnu, kdy dojížděla za
tréninkem do pražského klubu
USK Praha a připravovala se
pod vedením zkušených

trenérek Marty Havlové a Miroslavy
Procházkové.
Ve spolupráci s choreografkou Gabrielou Hrázskou sestavovala nový krátký program a volnou jízdu pro nadcházející sezónu.Celé léto
rovněž usilovně pracovala na
dvojitém axelu a prvním trojitém skoku. V srpnu pak absolvovala dvě intenzívní soustředění v Humpolci a Rokycanech. S novým krátkým programem se již představila i na
veřejnosti. 27.srpna vystoupila spolu s ostatními členkami
prostějovského oddílu na prostějovském zimním stadionu
při příležitosti jedné z akcí
prostějovského léta pro děti.
Krasobruslení je krásný, ale
samozřejmě i náročný sport
vyžadující pracovitost, odhodlání, smysl pro hudbu,
houževnatost, vytrvalost, sebekázeň a touhu vítězit.
Kromě toho všeho je to sport
i finančně náročný, a tak je na
místě poděkovat všem, kteří
svou podporou umožňují Eli-

Pozvánka pro děti ročník
narození 2004 a mladší!
Celý říjen pokračuje zápis do tenisové školy
při TK AGROFERT Prostějov!
Všichni zájemci jsou vítáni
každé pondělí a čtvrtek
v tělocvičně ZŠ Melantrichova
od 16h do 17h!!
Sportovní oblečení a obuv s sebou, během zápisu probíhají úvodní lekce. Tenisové rakety jsou
na zápise k dispozici!
Tenisová škola je organizována formou skupinového tréninku 2x týdne. Školné činí 400,-Kč
měsíčně. Kdo má zájem, ale nemůže k zápisu
přijít, má možnost se zapsat telefonicky na čísle
602 766 866 přímo u trenéra tenisové školy ing.
Ivo Müllera.

Výsledky Sálové kopané:
Chaloupka
Skalka
Ariston
Dubany
Kralice
Otinoves
Laškov
Vrbátky
Sexmeralda
Monsters
AC Roma
Sexmeralda
Čehovice

-

Brodek
Amatéři
Dřevnovice
Dobrochov
Abrahámek
Ohrozim
Katastrofa
Griffins
AC Roma
Čehovice B
Dynamo
Monsters
Dynamo

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

Změna rozlosování 3. ligy: 8.00 Čelčice - Smržice. 9.00 Víceměřice - Kobeřice. 10.00 Dukla - Kobeřice, 11.00 Čehovice Víceměřice, 12.00 Kobeřice - Dubany, 13.00 Zavadilka - Dubany.
28. 10. 2009 dohrávka 1. ligy od 9.00
na Husově náměstí v Prostějově.

E-MAILOVÁ ADRESA PRO VŠECHNY
SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE:

sport@vecernikpv.cz
Těšíme se na vaše názory týkající
se sportovního dění v našem regionu.
Sportovní redakce Prostějovského Večerníku

šce nerušenou a kvalitní přípravu. Hlavním partnerem je
marketinková společnost TK
Plus, která podporuje Elišku
celoročně. Díky Sdružení na
podporu mladých talentů v
krasobruslení, kde je Eliška
zařazena, podpořilo její přípravu v tomto roce i Město
Prostějov a Olomoucký kraj
svými příspěvky na soustředění a nový soutěžní program.
První závod této sezóny ve vyšší kategorii žaček se jel ve
dnech 17.-18.října v Ostravě.
V konkurenci 30 závodnic obsadila E.Hubáčková 5.místo,
kdy po krátkém programu byla dokonce na výborném 3.
místě. Na talentovanou
závodnici již brzy čeká i první
mezinárodní klání. Koncem
října se zúčastní závodů ve
slovenské Trnavě. A pak se již
naplno rozběhne Pohár ČKS,
jehož vrcholem bude na konci
února příštího roku Mistrovství ČR v krasobruslení. Elišce držíme palce a přejeme
hodně úspěchů.

Na snímku nadějná krasobruslařka Eliška Hubáčková, závodnice
prostějovského klubu KRASO-bruslení a vicemistryně ČR v kategorii mladší žačky z uplynulé sezóny.

