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Prostějovská policie zasadila další Anonym tvrdí: na radnici
vládne KORUPCE!

TVRDÝ
ÚDER
kriminálníkům z okolí Husova náměstí
Podruhé v krátké době zasadila prostějovská kriminální
policie tvrdý úder romskému
podsvětí, jehož členové bydlí
a kují své zločinecké pikle v
okolí
Husova
náměstí.
Zhruba před měsícem tady
byla po akční honičce zadržena trojice celostátně hledaných osob, minulé pondělí
pak naši kriminalisté společně
s policejní zásahovou skupinou z Brna pozatýkali na různých místech dalších sedm
osob.
Jednoho z Romů dokonce zakuklenci honili až do Vrahovic!
Do domu v Rozhonově ulici
policie vtrhla násilím, kdy beranidlem rozrazila domovní
dveře. Odtud pak strážci zákona
v poutech odvedli ženu, která se
dlouho vyhýbala nástupu trestu
vězením. K zatčení čtyř osob
došlo na čerpací stanici u Vyškova. To se naši romští spoluobčané z Husova náměstí
vraceli z Brna, kam v poslední
době podnikali zlodějské výpravy.
Pondělní policejní razie byla velice dobře utajena. Pachatelé neměli ani potuchy, že se okolo
nich svírá další past. "Šlo o naši
déletrvající akci, kterou jsme
zahájili už v září tohoto roku,
kdy naši specializovaní kriminalisté se zabývali případy krádeží, vloupání do motorových
vozidel, krádežemi aut a další
trestnou činností páchanou určitou skupinou osob. V září jsme
při akci na Husově náměstí zatkli tři celostátně hledané pachatele, z nichž dva později byli
stíháni vazebně, třetí na svobodě. Tyto osoby páchaly trestnou činnosti nejenom v
Prostějově, ale také v Brně, na

Nákup počítačů prověřuje ÚOHS i policie

Jednoho z Romů honili
zakuklenci po Vrahovicích

Vy š k o v s k u ,
Olomoucku a v
dalších okresech. Proto jsme
začali úzce spolupracovat s kriminalisty z Brna,
se kterými jsme
spojili své síly i prostředky a
zrealizovali jsme druhou akci,

ke které došlo minulý
týden v pondělí," řekl na úvod
Alexander Sekanina, vedoucí

Ilustrační foto

Územního
o d b o r u
Služby kriminální policie
a
vyšetřování
v Prostějově.
"Došlo k zadržení a prokázání
další trestné činnosti u dvou pachatelů, z nichž jeden byl zatčen
už v září, ale jak již bylo řečeno,
vyšetřován byl na svobodě. V
trestné činnosti ovšem pokračoval dál. Druhý ze zadržených
mužů má na svědomí sérii trestných činů majetkového charakteru. K jeho zadržení došlo po
delší honičce ve Vrahovicích
pod dálničním nadjezdem, kterému Prostějované říkají Myší
díra. V Prostějově pak byla ještě
zadržena žena bydlící v Rozhonově ulici, která se dlouhodobě
vyhýbala nástupu trestu vězením a dalšímu trestnímu stíhání.
Ano, mohu potvrdit, že k jejímu
zatčení došlo poté, co policisté
násilím pronikli do jejího bytu,"
řekl dále šéf prostějovské kriminálky. (Dokončení na str. 3)
K zatýkání pachatelů trestných
činů došlo na několika místech
v Prostějově a také na čerpací stanici u
Vyškova.

Dnes v Prostějovském Večerníku naleznete speciální inzertní přílohu

BURZA ŠKOL

Rodiče, máte přehled o tom, co jednotlivé střední školy a učiliště v regionu nabízejí vašim dětem?

Pak nepřehlédněte dnešní přílohu!

Hrůzostrašný karambol u Olšan
Nepozornost, zdravotní problém či mikrospánek? Ani
policie zatím neví, co bylo
příčinou hrůzostrašné nehody a následného těžkého
zranění řidičky středního
věku, která havarovala začátkem minulého týdne u
Olšan.
"V úterý po šestnácté hodině
jela sedmapadesátiletá řidička
osobním vozidlem Seat Toledo po místní komunikaci z
Olšan u Prostějova směrem
na Držovice. Z dosud přesně
nezjištěné příčiny přejela vo- Z hromady plechu vytahovali těžce zraněnou ženu hasiči

zidlem do protisměru a poté
vyjela na levé straně ve svém
směru jízdy mimo komunikaci, kde narazila do stromu.
Auto zůstalo stát v travnatém
příkopu. Řidička zůstala zaklíněna ve vozidle, odkud ji
vyprostili až za pomoci speciální techniky hasiči. Žena při
nehodě utrpěla těžké zranění
a byla převezena na urgentní
příjem Fakultní nemocnice
Olomouc," popsala nám nehodu Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
-mik-

Místostarosta Pavel Drmola považuje
celou kauzu za nafouknutou bublinu.
Nákup počítačů podle něho proběhl naprosto
transparentně.
Koláž PV Večerník
Záhadný anonymní dopis strhl minulý týden lavinu mediálního zájmu o podezřelý nákup počítačového vybavení pro naši radnici za více než tři
miliony korun. Podle anonyma ve městě vládne
podivný výběr dodavatelů informačních technologií a nezájem radních vyhlásit na tyto zakázky veřejné výběrové řízení. Případ sledují
nejen novináři, ale také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a dokonce i policie!
Dokončení na str. 2

VRAŽDU mu neprokázali
Před časem jsme informovali o
vraždě stavebního podnikatele
ze Skalky na Prostějovsku, kterého našli vloni uhořelého v
autě blízko lesa v Branné na
Šumpersku. Zároveň jsme také
jako první přinesli zprávu o
tom, že krajská policie už po
pár týdnech z tohoto závažného
činu obvinila mladého muže z
Pěnčína. Toho ale minulý týden

soud zbavil obvinění.
"Olomoucký krajský soud v úterý
zprostil kvůli nedostatku důkazů
pětadvacetiletého Zbyňka Fojtka z
Pěnčína na Prostějovsku obžaloby
z vraždy. Státní zástupkyně ho viní
z toho, že loni v srpnu nezjištěným
způsobem zavraždil devětadvacetiletého podnikatele z Prostějovska. Jeho tělo údajně odvezl do
lesa, kde jej polil benzínem a i s

vozidlem spálil. Soud ale Fojtka
potrestal ročním vězením za to, že
auto s mrtvým zapálil, což jako jediné obžalovaný přiznal. Rozsudek není pravomocný, na místě se
proti němu odvolala obžaloba," informoval média tiskový mluvčí
Krajského soudu v Olomouci. A
jelikož Zbyněk Fojtek už více než
rok strávil ve vazbě, měl by být
brzy na svobodě.
-mik-

2.listopadu 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Vymlouvali se

Krátce před třetí hodinou ranní
si hlídka všimla vozidla, které
vjíždí do zóny dopravním omezením. Strážníci při kontrole
oprávněnosti jízdy do zóny požadovali od řidiče doklady k
opravňující řízení vozidla. Řidič
se vymlouval, že neřídil, a že neví tedy z jakého důvodu hlídka
po něm tyto doklady požaduje.
Strážníky mu bylo sděleno, že
byl viděn jak řídí a je podezřelý
z dopravního přestupku. V tuto
dobu z předního místa spolujezdce vystoupila dívka, která
vozidlo obešla zezadu a dotázala se, v čem je problém a snažila
se hlídku přemluvit, že vozidlo
řídila ona. Na toto bylo dívce
sděleno, že hlídka dobře viděla,
kdo vozidlo řídil. Následně muž
doklady potřebné k řízení vozidla předložil. Během komunikace z řidičem byl z něj cítit alkohol, jeho chůze byla vrávoravá, proto se tedy hlídka rozhodla k provedení orientační dechové zkoušce ke zjištění alkoholu,
kterou řidič odmítl. Z důvodu
odmítnutí zkoušky ke zjištění
alkoholu byla na místo přivolána hlídka PČR, která si celou
věc dále převzala k řešení.

Řešil přestupek po svém

V šestnáct hodin jsme přijali telefonické oznámení na tísňovou
linku 156, že na sídl. Hloučela
se muž snaží z vozidla násilně
sundat technický prostředek k
zabránění odjezdu vozidla tzv.
botičku. Když muže oslovil
oznamovatel, začal se chovat
agresivně, nasedl do vozidla a i
s nasazenou botičkou začal ujíždět. Na místo byla vyslána hlídka, která pronásledovala řidiče
až do Domamyslic. Svou agresivní jízdou řidič vozidla ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Tato bezohledná
jízda byla zaznamenána na
městský kamerový systém.
Zběsilou jízdou se podařilo řidiči ujet. Hlídka se vrátila na sídliště, kde byla nalezena poškozená botička v trávě. Vzhledem
k tomu, že se zde jednalo o způsobení škody neznámým pachatelem, byla celá záležitost
předána Policii ČR.

Zadrželi hledaného

V ranních hodinách strážníci
prováděli kontrolní činnost zaměřenou na veřejný pořádek na
nádraží a v jeho blízkém okolí.
Během kontroly hlídka zjistila
muže, který odpovídá popisu
osoby hledané policií. Při ověřování totožnosti bylo zjištěno,
že muž je v pátrání, z tohoto důvodu byl předveden na služebnu Policie ČR, kde byl policistům předán.

Opilci s kočárkem

Po třiadvacáté hodině přijala
městská policie telefonické
oznámení, že ve vchodových
dveřích spí dvě podnapilé osoby
a to muž a žena a vedle nich se
nachází kočárek s dítětem. Hlídka na místě skutečně našla podnapilou dvojici s kočárkem.
Hlídka muže s ženou probudila.
Na dotaz, proč zde spí s dítětem
v tuto noční dobu, oba uvedli, že
se opili a chtěli si zde odpočinout a přitom usnuli. Vzhledem
k podnapilosti ženy bylo zřejmé, že se nedokáže postarat o
své dítě, a proto byla kontaktována pracovnice sociálně - právní ochrany dětí Městského úřadu Prostějov. Strážníci spolu se
sociální pracovnicí kontaktovali matku opilé ženy, která si dítě
vzala. Celou věc si převzala k
řešení pracovnice sociálně právní ochrany dětí.

A nedá si pokoj!

V odpoledních hodinách při
kontrolní činnosti na ulici Plumlovská si autohlídka povšimla
vozidla, které řídil řidič podezřelý ze spáchání dopravního
přestupku. Strážníci vozidlo zastavili na ulici Jungmanova, kde
zjistili, že vozidlo řídil devatenáctiletý mladík. Ten uvedl, že
nevlastnil řidičský průkaz a vozidlo mu půjčil kamarád, kterého moc nezná. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu
byla vyrozuměna Policie ČR,
která strážníky požádala o převezení mladíka na služebnu Policie ČR. Netrvalo ani tři hodiny
a mladíka opět hlídka přistihla
při řízení stejného vozidla, tentokrát na ulici B. Šmerala. Z důvodu podezření spáchání dalšího trestného činu byl mladík
znovu převezen na služebnu
Policie ČR.

Policie se zaměřila na cyklisty
Pokuty létaly za světla, jízdu po chodníku i alkohol
Po celý minulý týden byla k vidění spousta hlídek Policie ČR
na celém území města. Policisté se zaměřili na důsledné
kontroly cyklistů, což zejména
řidiči motorových vozidel určitě uvítali. V poslední době se
totiž silně rozmáhá nesvědomitost cyklistů, kteří jezdí po
silnicích za tmy bez rozsvícených světel, často je vídáme
jezdit mezi chodci po chodnících a nemluvě o tom, když se
má řidič auta vyhýbat cyklistovi, který si to štrikuje po silnici pod silným vlivem
alkoholu...
"Prostějovští policisté se zapojili
do krajské dopravně bezpečnostní akce probíhající ve dnech
21. - 30. října 2009. Preventivní
opatření bylo zaměřeno k zajištění bezpečnosti a plynulosti sil-

ničního provozu ve snaze snížit
nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti cyklistů. V průběhu
akce se policisté zaměřili zejména na dodržování pravidel
silničního provozu cyklisty výbava jízdní kol, požití alkoholických nápojů před
jízdou a podobně," sdělila Alena
Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. A jak
dodala, sice měla akce více působit preventivně, ale přesto létaly pokuty. "V době od 21. do
29. října 2009 bylo zjištěno 58
dopravních přestupků cyklistů.
V uvedeném období bylo celkem uloženo 16 700 korun na
pokutách. V průběhu akcí byli
zjištěni dva cyklisté, kteří požili
alkoholické nápoje před jízdou,"
vypočetla mluvčí naší policie.
-mik-

společenské centrum. Podle
slov místostarosty Vlastimila
Uchytila má tak firma Manthellan šanci konečně po letech
vrátit do centra města život, na
který jsme v minulosti byli
zvyklí. "Pokud celý projekt dopadne dobře, určitě to pro centrum bude znamenat velké

Zapeklitost

„Od pátku jsme nad tím seděli a v
neděli večer jsme to ještě neměli
vyřešené,“ popisoval muž celorodinné úsilí. Kdo by si ale myslel, že šlo o nějaké monstr dílo, asi
by se pletl. Taky záleží na tom,
jak se na to člověk dívá. Nešlo totiž o nic prostšího, než o domácí
úkol žáka páté třídy, který měl z
předepsaných 10 písmen poskládat slovo. Hlavy lámání na celou
noc prý z toho měla i paní učitelka. A pak že naše školství nespěje k vyšším metám.

su přesunu z Jesence do Ponikve.
Sic tudy nikdy nekráčeli a na svět
padala černočerná tma, podle letecké mapy na internetu měli za
červeným povozem zatočit. Co
ovšem pro případ, že auto někam
odfrčí, mapy neradí. Asi by to stálo zvážit podání žaloby na jejich
tvůrce.

Životní moudra

Kdo jinému jámu kope, nemusí
prý zákonitě do ní sám padat, ale
klidně může být u někoho třeba
na brigádě. A taky co můžeš udělat dnes, odlož bez jakýchkoliv
výčitek na pozítří a budeš mít dva
dny volna. Holt – co platilo kdysi, dnes už je úplně jinak. Klidně
Směrovka
se totiž může i stát, že co se v mlá„Za červenou škodovkou dopra- dí naučíš, ve stáří pak na to zava,“ předříkávali si trampové tra- jdeš…!
-MiH-

Patálie dvou řidičů kamionů,
jeden z nich od nehody ujel
Cyklisté byli minulý týden kontrolováni policisty takřka na každém rohu.
Rovněž na křižovatce ulic Mlýnská a Vodní.

Vrátí firma Manthellan život do centra?
V minulém čísle jsme informovali o tom, že zastupitelé
města obdrží od radních doporučení ke schválení prodeje pozemků v okolí současného
Společenského domu olomoucké firmě Manthellan. Ta
hodlá vybudovat na lukrativních pozemcích obří nákupní a

Vidìno - Slyšeno
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oživení. A to jak během stavby,
tak zejména po jejím dokončení. Projekt společnosti Manthellan má nespornou výhodu i
v tom, že dá práci spoustě
lidem a firmám z Prostějova. A
já osobně věřím, že nové obchodní centrum bude mít
kladný vliv na příliv zákazníků

do prostoru okolo náměstí.
Myslím si totiž, že spousta lidí
přestane dojíždět do supermarketů na okrajích Prostějova a
začne nakupovat právě ve
středu města. Uvidíme, to poznáme za pár let," přemýšlí o
budoucnosti
místostarosta
Uchytil
-mik-

Ke kolizi dvou kamionů došlo
hned na začátku týdne na silnici
u Vrchoslavic. Jeden z řidičů jel
velice riskantně, druhý se mu
snažil vyhnout a málem se přitom převrátil do příkopy. Zmíněný pirát silnic pak z místa
nehody ujel.
"V pondělí 26. října 2009 v 11.00
hodin jel dosud neustanovený řidič
s nákladním vozidlem s návěsem
po silnici ve směru od obce Vrchoslavice na obec Měrovice a v levotočivé zatáčce si nedostatečně najel
a levou zadní částí návěsu vjel do
protisměru, kde právě projížděl

dvaapadesátiletý řidič dalšího nákladního vozidla Scania s návěsem. Řidič se snažil s vozidlem
uhnout na krajnici, aby zabránil
střetu obou vozidel a při tomto manévru sjel z krajnice do příkopu
celou délkou vozidla i návěsu, kde
zůstal stát, neboť hrozilo převrácení celé soupravy. Následně poté
přivolal policii, neboť řidič, který
najel do protisměru, z místa dopravní nehody ujel," sdělila nám
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Způsobená škoda na vozidle byla
vyčíslena na 20 tisíc korun. -mik-

Anonym tvrdí: na radnici vládne KORUPCE!
(Dokončení ze str. 1)
Do médií, na ÚOHS i hospodářské kriminálce poslal dopis
neznámý člověk. Prezentuje se
jako žena, která dlouhá léta pracuje na Městském úřadě v Prostějově a už nemůže nečinně
přihlížet praktikám, za kterých
město vybírá dodavatele počítačových komponentů. Prý se
tyto prvky nakupují takzvanou
salámovou metodou a vybírají
se dodavatelé jen z úzkého
okruhu a stále titíž. Tento člověk nenašel odvahu se pod závažné obvinění podepsat.
Zatímco Úřad pro ochranu hospodářské soutěže už celou záležitost naplno vyšetřuje a vedení
města mu předalo veškerou dokumentaci, policie zatím vyčkává. "Mohu potvrdit, že i
nám byl zaslán tento dopis o
údajném podezřelém nákupu
počítačového vybavení, na
jehož základě provádíme šetření. V tuto chvíli se ale nemáme čeho chytit. Mohlo dojít
k pochybení, to ale ještě nemusí
znamenat, že došlo k trestnému
činu. Policie nyní počká na závěry vyšetřování Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže,"
sdělil Večerníku Alexander Sekanina, vedoucí prostějovské
kriminálky.
Anonymní dopis, na jehož základě zahájil vyšetřování případu Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže a od pátku
i prostějovská policie, uvádí
jako zodpovědnou osobu za podivný výběr dodavatelů místostarostu Pavla Drmolu. Ten byl
společně s Leo Schlattauerem,

Èerná kronika
Pokousal dítě!

Dne 23. října 2009 v odpoledních hodinách v obci na Němčicku došlo k pokousání nezletilého dítěte volně pobíhajícím psem rasy rotvajler. Pes na
dítě zaútočil v kočárku, když
bylo na procházce s matkou.
Ani majitelka psa v první chvíli nedokázala útoku zabránit,
dítě utrpělo středně těžké zranění a bylo převezeno do nemocnice. Majitelka psa je podezřelá z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti.

Straka v domě

V Prostějově - Vrahovicích se
neznámý pachatel vloupal do
rodinného domu, kde vše prohledal a odcizil obálku s finanční hotovostí 5 000 korun a
doposud přesně nezjištěný počet zlatých šperků v hodnotě
nejméně 15 000 korun.

Kradl u sportovců

Neznámý pachatel vnikl do
sportovního areálu na sídlišti
E. Beneše v Prostějově, vylo-

Milanem Tatarkovičem a Davidem Koudelkou členem komise, která na sedm zakázek
hledala dodavatele. Neveřejně,
jen na základě takzvaného poptávkového řízení. Večerník v
pátek oslovil právě Pavla Drmolu, který má kromě školství
a kultury na starosti informační
technologie na radnici.
Proč město více než třímilionovou zakázku rozdělilo na sedm
menších, aby se vyhnulo veřejnému výběrovému řízení, které
bývá transparentnější a veřejností lépe kontrolovatelné? Byl
to záměr s určitým úmyslem?
"Ale vždyť i Zastupitelstvo
města schválilo položky na dovybavení počítačové sítě takto
rozdělené a samostatné. Přece
už z logiky věci není možné
dávat dohromady například
software pro zabezpečení s nákupem konkrétního serveru
jako fyzického zařízení. Nebyl
přece důvod spojovat služby s
optimalizací celé počítačové
sítě na radnici. Dalšími samostatnými položkami pak byly
páskovací a zálohovací zařízení, rozšíření kapacity disků a
podobně. Takové nákupy se nespojují v jeden nikde a když se
zeptáte v jiných městech, tak
tam takové věci nakupují z
volné ruky a vůbec nedělají ani
poptávková řízení. A my se teď
stáváme terčem kritiky a obviňování i za okolností, kdy poptáváme u několika dodavatelů
a teprve potom vybíráme toho
nejvhodnějšího," namítl Pavel
Drmola. Rozkouskování zakázky za tři miliony a 125 tisíc

korun na sedm menších zákonitě svádí běžné občany k úvahám, že se tak stalo z jistých
úmyslů vyhnout se veřejné výběrové soutěži, na kterou by
bylo moc vidět... Copak by to v
jedné "hromadě" nedokázala
zajistit jedna jediná firma? "Ale
ano, určitě bychom to všechno
mohli nakonec koupit od jedné
firmy. Takto jsme ale měli možnost využít množstevní slevy,"
snažil se vysvětlit Drmola. "A
navíc, proč se vám nezdá třeba
podezřelé to, že v Prostějově se
teď například staví pět cyklostezek a každou z nich staví jiná
stavební firma? Vždyť to je to
samé! Tak proč se tyto stavby
nesoutěží rovněž dohromady?
Vidíte, také je to nesmysl,"
dodal místostarosta.
Pavel Drmola nepřipouští ani
to, že se z podobných praktik
vytváří korupční prostředí. "Nevidím na tom nic podezřelého.
Kdybychom ty věci koupili
přímo, nikdo by se tím nezabýval. A mohli jsme to udělat. My
se naopak snažíme o transparentnost a oslovujeme jednotlivé firmy. V tomto případě bylo
osloveno pět firem z Moravy.
Nevidím na tom nic, co by
vedlo k nějaké možnosti korupce," brání se Drmola.
Čtyři ze sedmi menších zakázek na dodávku počítačových
komponentů vyhrála jedna
firma. Večerník zjistil, že právě
místostarostu Drmolu a představitele této firmy pojí osobní
přátelství. "Proboha, vždyť já
znám snad všechny majitele
firem zabývajících se informač-

ními technologiemi. Sám mám
vzdělání podobného směru a v
několika firmách jsem i dříve
pracoval. Co je na tom podezřelého, to tedy nechápu," rozohnil se Pavel Drmola.
Prostějovský místostarosta nám
také sdělil svůj pocit ohledně
anonymu, který si stěžuje na
postup města při výběru dodavatelů počítačových komponentů. Nevěří, že ho psal někdo
z pracovníků radnice. "Ukažte
mi tu pracovnici, která to psala
a já vám budu věřit, že to je ona.
To říkáte vy, že nás udal někdo
z úřadu. Chápu vás, novináře,
vy toho člověka kryjete. Ale podobné podněty a domněnky už
tu byly před časem. Z podezřelých praktik nás obviňovali majitelé
firem,
které
v
poptávkovém řízení neuspěly.
Tito lidé nemohli přenést přes
srdce, že nebyli jako dodavatelé
vybráni a že byli neúspěšní. Co
se týká toho anonymu, říkáte,
že ho psala žena. Ale co když
ho psal některý ze zástupců neúspěšných firem? Ale je to jen
moje úvaha," pokrčil rameny
Pavel Drmola, který celou
kauzu považuje za nafouknutou
bublinu i ze strany novinářů.
Jak ale dopadne vyšetřování
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, to si už místostarosta není příliš jistý. "V
dnešním právním státě nejsem
přesvědčen vůbec o ničem," pokrčil na závěr rameny Pavel Drmola, místostarosta Prostějova.
Celou kauzu bude Prostějovský
Večerník i nadále sledovat.
-mik-

mil plastovou výplň dveří od
skladu a poté se dostal až do
prostor sport-baru. Zde z barového pultu odcizil finanční hotovost 1 500 korun v mincích.
Poškozením zařízení však
způsobil škodu dalších 19 000
korun.

hání obviněného bude vedeno
vazebně, neboť je stíhán i pro
další trestnou činnost.
Kriminalisté zahájili trestní
stíhání i dalšího stejně starého
muže z Prostějova pro trestné
činy krádeže a neoprávněného
držení platební karty. V měsíci
září v prostorách autobusového nádraží na ulici Janáčkova
v Prostějově využil nepozornosti poškozené a odcizil její
kabelku s věcmi. Žena přišla o
své doklady, platební kartu,
dva mobilní telefony a peněženku s finanční hotovostí.
Škoda v tomto případě činí
4000 korun.

nu prohledal a odcizil finanční
hotovost, cigarety různých
značek, cukrovinky, dobíjecí
karty do telefonu a jiné věci.
Škoda na odcizeném zboží
přesahuje částku 25 000 korun. Poškozením prodejny
vznikla další, doposud nevyčíslená škoda.

Dvojitý zásah

Kriminalisté zahájili trestní
stíhání čtyřiadvacetiletého
muže z Prostějova pro trestný
čin krádeže. V minulém týdnu
využil nepozornosti poškozené ženy a na parkovišti před
obchodním domem na ulici
Okružní v Prostějově vnikl do
jejího otevřeného vozidla
Opel Astra a odcizil kabelku s
peněženkou, dva mobilní telefony a osobní doklady. Ženě
tak způsobil škodu 3 400 korun. Pachatel na počátku tohoto týdne vnikl také do volně
přístupné místnosti soukromé
firmy na ulici M. Pujmanové v
Prostějově a odcizil zde volně
odloženou peněženku s finanční hotovostí, stravenkami
a osobními doklady poškozené ženy. V tomto případě způsobil škodu 1 540 korun. Stí-

Škodovka je fuč

Neznámý pachatel před domem na ulici Waitova v Prostějově odcizil zaparkované
vozidlo Škoda Fabia combi a
odjel s ním neznámo kam.
Majiteli způsobil krádeží auta
škodu za více než 90 000 korun.

Vybílil obchoďák

Doposud neznámý pachatel se
vloupal do objektu nákupního
střediska v obci Ptení, prodej-

Trest za neopatrnost

Na ulici Svatoplukova v Prostějově se neznámý pachatel
vloupal do kabiny nákladního
vozidla Volkswagen Crafter,
ze kterého odcizil pánskou koženou kabelku s finanční hotovostí, platebními kartami, digitálním fotoaparátem a dalšími věcmi. Škodu majitel odhaduje na více jak 50 000 korun.

Drobné a hodinky

Neznámý pachatel po přelezení plotu do zahrady vnikl na
dvůr u rodinného domu v obci
Stařechovice, poté se vloupal
do domu a odcizil finanční hotovost 60 korun v drobných
mincích a pánské náramkové
hodinky. Majiteli vznikla škoda v celkové výši 1 080 korun.

Nechybělo moc a kamion se málem celý převrátil do příkopy. Druhý z řidičů
z místa zbaběle ujel.

Zloději leželi v křoví
Strážníci městské policie v součinnosti se státními policisty zadrželi začátkem týdne vykradače
aut přímo na místě činu na ulici
Šárka. Tedy lépe řečeno o kousek
dál. Tři lumpové se před dopadením ukrývali v křoví vedle parkoviště.
"Krátce po třiadvacáté hodině bylo
přijato telefonické oznámení na tísňovou linku 156, že skupinka mladíků se na ulici Šárka pokouší
vykrást vozidlo. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka, kterou zde
čekal oznamovatel. Strážníkům
ukázal dvě zaparkovaná vozidla,
kde se měli pohybovat mladíci.
Viděl, jak se tři muži snaží vloupat
do vozidla. Když si mladíci všimli,
že je spatřil oznamovatel, z místa
utekli," popsala nám chvíle těsně po
příjezdu strážníků na místo Jana
Adámková z Městské policie v Prostějově.
Strážníci brzy zjistili, že jedno z vo-

zidel má odmontovaná zadní kola a
vypáčené víčko od nádrže. Na místo
byla tedy přivolána i hlídka Policie
ČR. "Spolu se státními policisty
jsme pak zjistili, že opodál zaparkované další vozidlo bylo odemknuté.
Policisté ČR poté našli v jeho zavazadlovém prostoru kanystry s benzínem, klíče na kola a různé nářadí.
Bylo patrné, že tímto autem přijeli
zloději i s vybavením k vloupání do
vozidel," sdělila Jana Adámková. A
jak dodala, všichni tři výtečníci byli
brzy nalezeni kousek od místa, kde
se pokusili krást. Všichni leželi schováni v křoví s přáním, že je policisté
nenajdou. To se ale zmýlili. "Strážníci se vydali na prohlídku okolí, při
které nalezli v křoví na zemi ležet tři
osoby. Při ověřování jejich totožnosti
bylo zjištěno, že na jednoho muže
bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
Celá záležitost, včetně tří mužů, byla
předána Policii ČR," uzavřela Jana
Adámková.
-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...
Josef Přidal 1923 Prostějov
Alois Ulrich 1919 Prostějov
Božena Nevrlá 1940 Olšany
Anna Matasová 1919 Prostějov
Jan Koupa 1953 Želeč
Marie Březinová 1928 Kralice na Hané
Josef Pilař 1915 Prostějov
Miroslav Jančík 1923 Prostějov
Vojtěch Slouka 1942 Prostějov
Květoslava Veselá 1931 Prostějov
Eva Bradáčová 1944 Prostějov

Libuše Sedláčková 1925 Slatinky
Miloslava Dostálová 1921 Vrbátky
František Balcařík 1921 Prostějov
Josef Novák 1955 Vrahovice
Josef Dostál 1926 Ondratice
Ludmila Kiršbaumová 1926 Kostelec
Marie Vaňková 1927 Křenůvky
Marie Rösslerová 1933 Prostějov
Františka Vinklerová 1927 Prostějov
Václav Černý 1947 Ptení
Libuše Bednářová 1924 Smržice

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 2. listopadu 2009
Zdeněk Dvořák 1942 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Radomil Večeřa 1952 Čehovice 14.00 kostel Čehovice
Středa 4. listopadu 2009
Zdeňka Špičáková 1924 Kostelec na Hané 10.00 Obřadní síň Prostějov
František Petrásek 1940 Čechovice 10.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Feichtingerová 1930 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Vincenc Růžička 1921 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Ondřej Žůrek 1934 Vrbátky 12.40 Obřadní síň Prostějov
Karolina Zajacová 1930 Prostějov 13.00 Obřadní síň Mlýnská
Čtvrtek 5. listopadu 2009
Alois Vyskočil 1946 Malé Hradisko 14.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Alois Střelák 1934 Čechy pod Kosířem 15.00 kostel Čechy p/K
Pátek 6. listopadu 2009
Jiřina Jahodová 1939 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Josef Dokoupil 1948 Malé Hradisko 14.00 OS Malé Hradisko
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Svítící přechod u erotického klubu

Roman Struž: Udělal jsem humbuk Proboha, kdo takový nesmysl schválil?

Roman Struž z Prostějova se snažil ve Hvězdné pěchotě uspět, ale při jeho zpěvu bohužel Palo Habera práskal hlavou o stůl...
Prostějov měl zastoupení v letošní Česko Slovenské Superstar. Své štěstí zkoušel alespoň
ve Hvězdné pěchotě Roman
"Finn" Struž. Ani tady ovšem
jeho dunivý hlas neobstál.
Přesto se z pěvecké soutěže
vracel se vztyčenou hlavou.
"Ne, nepostoupil jsem do dalšího kola Česko Slovenské Superstar, ale splnil jsem co jsem si
předsevzal, udělal jsem humbuk,
pobavil a šokoval spoustu lidí,
udělal ze sebe magora před
dvěma státy a královsky se pobavil," vyznal se ze svých pocitů

na svých internetových stránkách Roman
"Finn" Struž z Prostějova.
Roman se odvážně postavil
člem k porotě a spustil svoji oblíbenou píseň. "Představil jsem
se jim, vyptávali se na pár blbostí a pak jsem měl spustit, tak
jsem spustil. Bál jsem se, že to
pokazím jako na předkole, kdy
jsem si tuhle písničku nasadil
moc vysoko a nedozpíval ty
výšky, ale nakonec se mi to povedlo. Zazpíval jsem to dobře.
Slečna Jandová mi na to řekla,
že za tohle by mě na metalovým

koncertě vypískali, pan Habera
se tvářil, že by raději zalezl pod
stůl, aby mě nemusel poslouchat, Hejma mi řekl, že to není
ono a pak se mě slečna Rolinsová zeptala, jestli to nemůžu
zazpívat tvrději, tak jsem to zazpíval tvrději. A v tom pan Habera praštil hlavou o stůl,"
popsal nám svoji anabázi v Hvězdné pěchotě Česko Slovenské
Superstar Roman Struž.
Prostějovský Večerník má s metalovou hvězdou a hrdinou z
Hvězdné pěchoty domluvený
rozhovor na příští týden. -mik-

OBRAZEM

Prostějovská radnice se rozhodla investovat tři miliony
korun do vybudování šesti
svítících přechodů pro chodce. Proč ne, jde podle našeho
názoru o rozhodnutí dobré,
vždyť zkušenosti ze zahraničí jasně hovoří o tom, že stejná bezpečnostní zařízení zachránila desítky lidských životů. Jenomže jeden z těchto
blikajících přechodů má být
podle plánů postaven mezi
hřbitovem a bor..., tedy pardon, erotickým klubem! A
my se ptáme, koho takový
nesmyslný luxus za půl milionu korun napadl a jak mohl být vůbec schválen?
Podle všeho o tom rozhodlo
vedení odboru rozvoje a investic, které již z výběrového řízení vybralo konkrétní stavební
firmu. Přechody se tak začnou
co nevidět stavět. Včetně toho
v Brněnské ulici u hřbitova. Je
tady ale opravdu svítící přechod nezbytný? Neměl by být
raději postaven v centru města,
kde silnice přechází a v ohrožení je tak tisíckrát víc lidí? Odbor rozvoje a investic ale své
rozhodnutí obhajuje. "Jedná se
o přechod frekventované ulice
- výpadovky směrem na Brno,
kde projede denně asi šest tisíc

Nový svítící přechod má být postaven mezi hřbitovem a erotickým klubem v Brněnské ulici. Proč zrovna tady, má
to smysl?
vozidel. Příjezd do města od
Žešova svým rovným úsekem
a řídkou zástavbou působí dojmem, jako by se ještě nejednalo o obec. Nasvětlený přechod
působí jako psychologická bariéra „pozor, už jsi v obci„. Bude vybudován přímo před míst-

ním hřbitovem, tedy v místě,
které svádí k nepozornosti.
Brněnská ulice je rovněž místem častých dopravních nehod
a v blízkosti přechodu je
umístěna rovněž zastávka městské hromadné dopravy, kde
panují zmatky při vystupo-

Které přechody budou nasvětleny?
přechod v blízkosti křižovatek Plumlovská - Zahradní
přechod v těsné blízkosti křižovatek Vrahovická - Českobratrská
přechod před městským hřbitovem na ul. Brněnská
přechod před domem dětí a mládeže na ul. Vápenice
přechod na křižovatce ulic Plumlovská a Březinova
přechod na křižovatce Olomoucká - Šafaříkova /Lužická

vání," citovala nám vyjádření
kompetentních úředníků Jana
Gáborová, tisková mluvčí Městského úřadu v Prostějově.
Nechápavě hlavou však kroutili i někteří z prostějovských
radních a podle všeho se výběr
míst pro nasvětlené přechody
bude ještě konzultovat. Vždyť
uvědomuje si někdo, že svítící
přechody se budují hlavně pro
bezpečnost chodců ve večerních a nočních hodinách? A
kolik si myslíte, že od večera
do rána přejde silnici mezi
hřbitovem a erotickým klubem? Proto se nám zdá rozhodnutí odboru rozvoje a investic jako nesmyslné. Tady
zřejmě někdo vyhodil půl milionu z okna...
-mik-

Prostějovská policie zasadila další TVRDÝ ÚDER...

Kdo je ženská a kdo chlap?Velice zajímavou akci s názvem DEN NARUBY uspořádali na Základní škole E. Valenty v
Prostějově. Úkolem žáků bylo namaskovat se a obléct takovým způsobem, aby se rázem z dívky stal chlapec a naopak z
dospívajícího jinocha sličná krasavice. Do převlékací mánie se zapojil dokonce i pedagogický sbor. No pane učiteli, vás bychom tedy v převleku ošklivé babky skutečně nepoznali! A co vy naši čtenáři, poznáte ze snímku, kdo je ženská a kdo chlap?
Ale pozor, zdání klame!
-mik-

Víte, kde jsou? Volejte policii!

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po dvou mužích.
V prvním případě se jedná o neplatiče alimentů, druhý hledaný je
odsouzený zloděj, který se skrývá
před nástupem do vězení.
FRANTIŠEK TOMIGA se narodil 16. srpna
1947 a trvalé
bydliště má hlášeno na Masarykově náměstí
číslo 41 v Kralicích na Hané. Na
hledaného vydal Okresní soud v
Olomouci příkaz k zatčení pro

Pohledem shora
Pohledem shora

trestný čin zanedbání povinné
výživy. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 58 do 59 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči, šedohnědé krátké a
řídké vlasy s čelní pleší, hnědošedé
vousy a nosí knír i bradku.
JAROSLAV BITTNER se narodil
31. srpna 1965 a
trvalé bydliště
má hlášeno ve
Vodní ulici číslo
11 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Okresní
soud v Olomouci příkaz k dodání

do výkonu trestu odnětí svobody
pro trestný čin krádeže. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 44 do 50
let, měří 183 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči, hnědé
středně dlouhé a řídké vlasy s čelní
pleší.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326. -mik-

FOFRSTUDENT

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ož o to, mi netitulovaní jsme nejspíš z obliga. Jak se ale zdá, v noci se asi brzy
začnou odkopávat ti nadprůměrně inteligentní, kterým k získání vzdělání a
kýženého titulu stačí mnohem kratší cyklus, než je to u těch ostatních, patrně trošičku hloupějších. Západočeská univerzita je v průšvihu a co hůř, v nemilé
šlamastyce se ocitla právnická fakulta, která by naopak měla vychovávat strážce
spravedlnosti. Jací ale můžou být, když se zdá, že nejeden z vlivných absolventů si pro svůj titul sem přijel jak pro housku do krámu? Jak se budou dívat na ty poctivé, kteří sice studium řádně dokončí a zakončí, přesto ale razítko plzeňské alma mater bude pro ně spíš stigma než doporučení? Jak se budou moci
bránit oni nějakému vzhlížení skrz prsty? Ono se ale taky zdá, že na právech v Plzni byli spíš trochu nešikovní, než že by dělali něco zrůdnějšího oproti jiným školám. Ty případným fofrstudentům nabízí zcela legálně specifické programy, v nichž si každý může vybrat podle gusta a rychlovýroba titulovaných zde
probíhá prakticky nenapadnutelně. Souvisí to spolu sice jen velmi vzdáleně, ovšem i zde by asi stála za
úvahu forma naplnění nějakých obecných standardů, jak by asi měla být státní maturita, aby stejné tituly
z různých škol byly kvalitativně srovnatelné. Daná úroveň by neznamenala strop, ale minimum, a to co
byla škola schopna dát navíc, by bylo jenom plus. Jasně že. Dělo se to vždycky, i za oněch časů rozvinutěsocialistických se o leckom vědělo, že k udělení akademického titulu mu stačila diplomka, kterou by byl
schopen sesmolit průměrně bystrý žák na měšťance, o výrobě právníků pro procesy v 50. letech ani nemluvě. Ale to snad probůh ani nesrovnávejme. Jenomže ono se to přímo nabízí. Co s tím?

C

(Dokončení ze str. 1)
Čtveřice osob romské komunity byla kriminalisty z Brna
zatčena ve chvíli, kdy se vracela z loupežné výpravy z
Brna. Snažili se ujet, ale policejní Passat byl rychlejší a
strážci zákona velmi razantní.
"Zatčení této skupiny mělo
souvislost s naší akcí, ale provedli ho brněnští kriminalisté.
Jednalo se o pachatele, kteří se
v Brně vloupávali do motorových vozidel. Zatčeni byli tři
muži a s nimi i pohřešovaná nezletilá dívka, která utekla z dětského domova," sdělil nám k
této akci Alexander Sekanina.
Sečteno a podtrženo, v pondělí
bylo policií "jednou ranou" zatčeno pět zlodějů, jedna žena
vyhýbající se vězení a zadržena
byla i mladá dívka na útěku z
dětského domova. To všechno
po pečlivě naplánované akci
během několika málo desítek
minut. V krátké době jde tak již
o druhou úspěšnou akci prostějovské policie. "Muži, které
jsme v pondělí zatkli, mají na
svědomí zhruba dvě desítky
krádeží a podobné majetkové
trestné činnosti. Konkrétně tato
skupina většinou vykrádala
auta u supermarketů či na dalších parkovištích a zároveň
pak zneužívala platební karty.
Těch trestných činů může být
ale daleko více, zmínění muži
se několika krádeží účastnili
společně," dodal na vysvětlenou Alexander Sekanina.
Kritici policejní práce našim
strážcům zákona delší čas vytýkali, že nečinně přihlížejí
tomu, jak běžné občany takřka
denně okrádají lidé z menšinové komunity. Šuškalo se dokonce i něco o tom, že policisté
tu a tam nad nějakým prohřeškem Romů přimhouří obě oči,
aby se nestávali terčem obviňování z rasismu. Nedávné
akce ale s naprostou rozhodností ukázaly, že i policie na
okresní úrovni umí a má prostředky k tomu, aby s podobnými lumpy a parazity
společnosti pořádně zatočila.
Vedení policie asi podobné
věty neuvítá, ale podle našeho
názoru - konečně byla na hrubý
pytel přišita hrubá záplata! Co
jsme za poslední měsíce
slýchávali v redakci stížností!

Na to, jak jsou lidé naprosto
bezostyšně okrádáni Romy za
bílého dne na náměstí, u supermarketů, přímo v obchodech a
na jiných místech. Postupně se
dozvídáme také o tom, že značnou část vyloupených vozidel
mají na svědomí také Romové
z Husova náměstí. Samozřejmě, všechna trestná činnost
nelze svádět pouze na tuto část
obyvatelstva a ani my nechceme být obviňováni z rasismu. Ale co je moc, toho je
příliš a rovněž my jsme rádi, že
policie se vší rozhodností zakročila a pozatýkala spoustu
osob z romského podsvětí. "Je

to především zásluha pracovníků oddělení obecné kriminality Policie ČR v Prostějově,
kteří se zmíněnou trestnou činností pachatelů zabývají. My
ve vedení policie jsme tu pak
od toho, abychom těmto kriminalistům vytvářeli podmínky k
práci. Musím přiznat, že jsem
rád, když slušným lidem v
tomto městě tímto můžeme poslat jasný vzkaz, že jsme tu
skutečně na jejich ochranu a
máme takové policisty, kteří se
s podobnými kriminálními
živly umí vypořádat a dohnat je
k odpovědnosti za své činy. Je
fakt, že v poslední době jsme v

Prostějově registrovali nárůst
trestné činnosti, kterou jsme
prostě museli zastavit," uvedl
na závěr Alexander Sekanina,
vedoucí Územního odboru Služby kriminální policie a vyšetřování v Prostějově.
Při dvou posledních policejních
raziích proti zmíněným kriminálníkům zafungovala skvěle
také souhra policie, státního zastupitelství a soudu.
Pokud se u soudu podaří prokázat vina pachatelů z jejich
rozsáhlé trestné činnosti, hrozí
jim mnohaleté vězení. Bude
tedy v Prostějově aspoň pár
roků klid?
-mik-
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Projekt Bezpečná města slaví páté narozeniny
Jedním z vůbec prvních členů se stalo město Prostějov

Chodci, kteří jsou při přecházení silnice v bezpečí, řidiči,
kteří dodržují povolenou rychlost – to jsou hlavní cíle projektu Bezpečná města. Jeho zakladatelem se v roce 2004 stala
společnost Czech Radar. Obcím a městům po celé České republice nabízí možnost, jak
účinně bojovat proti porušování dopravních předpisů v jejich ulicích. Není přitom nutné
investovat miliony do měřících
zařízení. Radary za zhruba dva
a půl milionu korun si mohou
pronajmout.
Jedním z prvních členů projektu
Bezpečná města se stalo město
Prostějov. První stacionární radar
zde na dodržování silničních pravidel dohlíží už od konce roku
2005. Tehdy v prosinci zachytil

3021 hříšníků. Celkem 234 z nich
projelo frekventovanou křižovatkou na červenou. Přesně o tři roky později tentýž měřič vyfotil
pouze 114 motoristů, tedy o téměř neuvěřitelných 96 % méně.
„Po dobré zkušenosti s měřičem
na Vápenici jsme společně s policií vytipovali dalších deset lokalit. Zařízení jsme nechali nainstalovat především tam, kde se nacházejí přechody pro chodce, kudy chodí děti do školy, a tam, kde
řidiči nejčastěji překračují povolenou rychlost. Během necelého
roku jejich provozu se nám podařilo snížit počet přestupků o více
než polovinu,„ spočítal místostarosta Vlastimil Uchytil.
Dobré zkušenosti se zlepšením
bezpečnosti na silnicích mají například také v Pohořelicích.

Před pěti lety vstoupil Prostějov do celostátního projektu Bezpečná
města a podepsal se společností Czech radar smlouvu o spolupráci.
Rychlost řidičů zde kontroluje jeden měřič na Vídeňské ulici.
„První čísla máme z března 2008.
Během necelého měsíce (měřilo
se až od 6. 3.) radar zaznamenal
4110 přestupků. Z toho téměř tři
stovky řidičů jely rychleji než 80
km/hod. Letos v září klesl jejich
počet o 85%, téměř srovnatelně
se snížil i celkový počet přestupků. Projekt tedy rozhodně naplnil
naše očekávání,„ podotkl starosta
Pohořelic Josef Svoboda.
„Jsem velmi rád, že mohu říct, že
se náš projekt Bezpečná města
ukázal jako velmi úspěšný. Ve
všech městech, která se do něj zapojila, se nám během několika
měsíců podařilo výrazně snížit
počet přestupků. Velkou výho-

dou stacionárních radarů je, že
mohou pracovat 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu. Ukazuje se totiž, že řidiči jezdí slušně pouze
tehdy, když jim skutečně hrozí za
porušení předpisů sankce. Nepřiměřená rychlost je přitom
příčinou téměř poloviny všech
dopravních nehod,„ zdůraznil
výkonný ředitel společnosti
Czech Radar Michael Šturm.
Do Projektu Bezpečná města se v
průběhu pěti let už zapojila téměř
dvacítka měst z celé České republiky. Ta si kromě měřících zařízení pronajímají také software pro
snadnější a rychlejší zpracovaní
přestupků, mohou také využít administrativně právní podporu.
-mik-

Aktuální statistika počtu
přestupků - ZÁŘÍ 2009

Velebené i proklínané. Stacionární radary ovšem v Prostějově výrazně dokázaly snížit počet přestupků
spáchaných nesvědomitými řidiči.

Celkem v září tohoto roku porušilo v Prostějově dopravní předpisy 2 684 řidičů, tedy asi o 16,5
% méně než v srpnu (3218). O
10 % se snížil také počet motoristů, kteří jeli více než
80km/hod (srpen 230, září
208). Řidiči bohužel stále nerespektují znamení stop na semaforech, na červenou projelo v
září 313 řidičů, v srpnu jen o

jednoho více. Nejvíce se zlepšila situace na ulici Dolní, počet
přestupků zde během jednoho
měsíce klesl o 46 % (srpen 297,
září 160).
"Hříšníkem rekordmanem" byl
řidič, který se projel ulicí Kojetínská rychlostí 151 km/hod (v
srpnu to bylo na stejné ulici 175
km/hod).
Zdroj: Městský úřad Prostějov

Teplo pro domácnosti bude levnější
Domovní správa Prostějov,
jakožto výrobce a prodejce
tepla pro zhruba pět tisíc domácností v Prostějově, sníží
od 1. ledna 2010 zálohovou
cenu tepla o zhruba 30 Kč/Gj.
Již dlouhodobě se zabýváme
možností úspor tak, aby cena
tepla byla pro konečného odběratele co nejnižší. Rovněž se
snažíme, aby odběratelé, většinou bytová družstva, stále

dávali přednost dálkovému vytápění před budováním vlastní
kotelny. Podle našich kalkulací
je návratnost takovéto investice
více než diskutabilní. Při splnění všech zákonných podmínek
pro provozování vlastní kotelny, jako jsou revize, cejchování, obsluha, vychází úspora z
domovních kotelen v současné
době cca na 40 korun za měsíc
na jeden byt. To vše za předpo-

kladu, že nedojde k nějaké neplánované havárii. Navíc do
budoucna lze předpokládat, že
dodavatel plynu zvýší rozdíl v
ceně plynu pro velkoodběratele
a maloodběratele, kam patří domovní kotelny. Dalším důvodem, proč zůstat připojený na
centrální vytápění, je stále aktuální možnost budoucího přechodu na jiný zdroj. V Prostějově je zpracován záměr na vý-

stavbu paroplynové elektrárny,
která by byla za určitých podmínek schopna dodávat odpadní teplo do stávající sítě za
výrazně nižších cen. My samozřejmě tento vývoj sledujeme a
jsme připraveni ke spolupráci.
Z výše uvedených důvodů se
snažíme udržet cenu tepla na
konkurenceschopné úrovni.
Pro příští rok se nám podařilo
sjednat výhodnou cenu plynu a

rovněž jsme snížili některé
stálé náklady. Je výhodou, že
město a jeho zástupci jako jediný majitel naší společnosti, má
rovněž zájem na udržení stávající sítě a ne na vytváření krátkodobých zisků. Důsledkem
toho je, že zálohová cena tepla
bude levnější o cca 30 Kč/GJ.
Vladimír Průša, ředitel
Domovní správa Prostějov
s.r.o.

Léčbu rakoviny prsu ovlivňuje psychika
Rakovina prsu, což je souhrnné označení pro nádorové
onemocnění prsních žláz, je
nejrozšířenější formou rakoviny u žen. Je to u nich zároveň
druhá nejčastější příčina smrti při nádorových onemocněních. Touto nemocí ve světě každoročně onemocní zhruba
milion žen, v České republice
je jich více než šest tisíc. Nejčastěji se týká pacientek po
padesátce, nicméně může se už
vyskytnout také u dívek kolem
dvaceti let.
„Počet nově diagnostikovaných
případů má vzestupnou tendenci, díky zavedení pravidelných
mamografických prohlídek a
moderní léčbě se však odborníkům v nynější době daří zcela
vyléčit přibližně až dvě třetiny
všech pacientek,„ říká vedoucí
lékařka centra MUDr. Lucie
Krpcová ze Screeningového
mamografického centra prostějovské nemocnice, která je členem skupiny Agel.
Aliance žen s rakovinou prsu
přitom poukazuje na zjevný fakt,
že výsledky léčby nádorových
onemocnění prokazatelně ovlivňuje psychická pohoda. Až tři
čtvrtiny nemocných žen, které se

nemoci nepoddaly, totiž žijí nejméně o deset let déle než ty, co
rezignovaly a propadly trvalé
depresi.
Pro úspěšnou léčbu je podle odborníků proto zcela zásadní, aby
měla pacientka vůli s nemocí bojovat, nevzdávala se a ani nepotlačovala projevy vlastních emocí. Nesmírně důležitá je v této
souvislosti komunikace s blízkými a také ošetřujícím lékařem.
Nemocná potřebuje mít jistotu,
že jí někdo naslouchá a má o ni
zájem.
"Žal je normální reakce a rodina
by se to měla snažit pochopit.
Pacient se cítí být jiný a ostatní se
ho kvůli jeho nemoci mohou
stranit. Je normální, že nemocný
bude častěji plakat. Potlačení
emocí a vnější nevzrušenost naproti tomu nejsou známky statečnosti. Příhodná je u pacientek i
pomoc psychologa," upozorňuje
MUDr. Lucie Krpcová.
Vedle psychiky je pro vyléčení
samozřejmě stěžejní brzké odhalení nádoru. Až 90 procent pacientek, u nichž je nádor objeven
včas, může být totiž současnými
léčebnými postupy vyléčeno.
Základem prevence je vedle dodržování vhodné životosprávy

Ilustrační foto
samovyšetřování prsu a pravidelné preventivní prohlídky na
mamografu.
„Nejjednodušší metodou včasného záchytu karcinomu prsu je
jeho samovyšetřování. Jak je
zřejmé z názvu, vyšetřování si
žena provádí sama, a to pravidelně každý měsíc. Ženy, které
se samovyšetřováním začínají,
by si měly po dobu jednoho mě-

síce vyšetřovat prsy každý den.
Jen tak se naučí znát geografii
vlastních prsů. Nejlepší období
pro samovyšetřování je druhý
nebo třetí den po skončení menstruace, kdy jsou prsy bez napětí. Pro ženy, které nemenstruují,
je vhodný kterýkoliv snadno zapamatovatelný den. Podrobnější
informace mohou ženy získat
také na stránkách Aliance žen s

rakovinou prsu,„ dodává MUDr.
Lucie Krpcová.
Středomoravská nemocniční,
člen skupiny Agel, zve všechny
zájemkyně na Den otevřených
dveří Screeningového mamografického centra Nemocnice
Prostějov, který se bude konat
ve středu 4. listopadu od 8.00
hodin. Více informací čtěte na
str. 12 dnešního vydání. -red-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 2. 11. DO 8. 11. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za
bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 14. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY se koná za
bezmračné oblohy v pondělí a ve čtvrtek v 18. 30 hodin a ve středu v 17. 30 hodin. V pondělí bude Měsíc ve 20. 14 hodin v úplňku. KLUB GEMINI přivítá svoje i nové členy ve věku od 10
do 20 let ve čtvrtek v 16. 30 hodin.
KLUB HVĚZDÁRNÍČEK přivítá svoje i nové členy ve věku do
10 let ve středu v 16. 30 hodin.
Pohádku MARTIN A HVĚZDA lze shlédnout ve středu v 15. 30
hodin. Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
CO POZOROVAL UŽ GALILEO GALILEI a STRHUJÍCÍ
SNÍMKY Z VESMÍRU lze shlédnout na začátcích výše vypsaných pozorování.
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Na Prostějovsku se slavil HALLOWEEN

Duchové poletovali v nemocnici
Hospitalizované děti si Halloween pořádně užily

Nemocné děti hospitalizované
v Nemocnici Prostějov, která
je členem skupiny AGEL,
oslavily v úterý svátek Halloween. Zábavný program, který zahrnoval zpívání, výrobu
drobných předmětů, jež se k
tomuto svátku váží i další aktivity, pro malé pacienty připravily studentky prostějovské Střední zdravotnické školy.

"Několikrát ročně se ke každé
příležitosti snažíme hospitalizovaným dětem zpříjemnit jejich
pobyt v nemocnici. Svátek Halloween také neslavíme první
rok, ale pravidelně k této příležitosti s dětmi vyrábíme drobné
předměty pro tento svátek typické," popisuje primář dětského oddělení prostějovské
Nemocnice MUDr. Josef Tenora. Dětské oddělení Nemoc-

(například rodiče, prarodiče) s
dítětem do věku šesti let (hrazeno pojišťovnou). Za poplatek
je umožněn pobyt na nadstandardním pokoji.
Titulek tohoto článku sice zavání
senzací, ale podstata je kapku
prozaičtější. Žákyně prostějovské Střední zdravotnické školy
totiž právě v úterý připravily pro
své malé pacienty předčasné
„halloweenské„
odpoledne,
které se samozřejmě neslo ve
znamení menšího strašení, ale
dále také ve znamení her a kvízů,
které děvčata připravila v rámci
takzvaného zaměstnávání nemocných, což je jedna z dovedností, kterou se učí v odborných
předmětech a psychologii. "V loňském školním roce na toto téma
dokonce žákyně vypracovaly velice úspěšnou práci ve Středoškolské odborné činnosti pod
názvem „Kdo si hraje, nezlobí„,
se kterou zabodovaly i v celostátním kole," řekla nám Ivana
Hemerková, ředitelka Střední
Budoucí sestřičky ze Střední zdravotnické školy se snažily při hallozdravotnické školy v Prostějově.
weenském odpoledni rozptýlit děti hospitalizované v nemocnici.
A jak dodala, děvčata by ráda
svoji práci letos rozšířila, a to na
nice Prostějov pečuje o děti od a rodiče). V souladu se Zdravot- základě právě takovýchto nově
miminka do 19 let. Dětské od- ním řádem je využívána hospi- získaných zkušeností, jako byla
dělení nabízí i ambulance aler- talizace doprovodné osoby celá „halloween party„. -redgologickou, endokrinologickou,
nefrologickou, gastroenterologickou, kardiologickou a ambulanci pro děti poruchami
metabolismu lipidů. Oddělení se
zapojuje do projektu DaR (děti

Strašidelná světýlka v Klenovicích
Malí pacienti si za pomoci studentek SZŠ dokázali vyrobit drobné
předměty tolik typické pro svátek Halloween.

Halloween na ZŠ Dr. Horáka
Koncem října se pravidelně
paní učitelka Helena Kaprálová z 1. stupně Základní
školy v Klenovicích na Hané
převléká za čarodějnici a ve
třídách, kam chodí učit ang-

lický jazyk, na ni čeká spousta Kdo vyrobil nejveselejší a nejmalých princezen, čarodějnic a strašidelnější dýni? Porota
duchů. Proč? Protože slaví Hal- měla těžkou úlohu, všechny
děti z klenovické "základky"
loween.
se při Halloweenu snažily
Celou hodinu stráví mezi souzvítězit.
těžemi, tancem a hrami, kde je
třeba ukázat, co z cizího jazyka
děti umí. Ti, co toho ukázali nejvíc, jsou pak odměněni sladkostí.
Souběžně v tomto období probíhá soutěž o nejstrašidelnější,
nejveselejší a nejoriginálnější
dýni. Tady pomohli rodiče, nejen
s výrobou, ale mnohdy i s dopravou obrovské dýně do školy. Celkem se sešlo přes padesát dýní
různých tvarů, barev a velikostí.
Porota měla velmi těžkou práci a
i když vybrala některé dýně, které
obdržely diplom, tak si myslí, že
pochvalu a ocenění si zaslouží
všichni a tak se také stalo. -red-

Novopečení prvňáčci na Základní škole Dr. Horáka v
Prostějově se v úterý spolu se
svými učitelkami proměnili v
čaroděje, strašidla, černé
kočky a jiné příšerky, aby si
tak připomněli svátek Halloween.
Celé dopoledne děti zpívaly, recitovaly, tvořily, hrály rozmanité

„helouvínské„ hry, plnily
zábavné úkoly, pochutnávaly si
na sladkostech a strávily i černou hodinku u rozsvícených
dýní, které jim pomohli vytvořit
jejich obětaví rodiče. Podle rozzářených dětských tvářiček bylo
poznat, že hravé vyučování se
našim malinkým líbí nejvíce.
Mgr. Eva Vlková
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REGION
Města i venkov zasypaly dýně

Malé i velké, kulaté i šišaté, vyřezávané, zdobené i poskládané
do fantastických sestav se dýňové koule pohádkově rozzářily
do posledního říjnového dne.
Svátek dýní se stal v poslední
době symbolem převzatého
svátku halloweenu jako předvečera svátku Všech svatých.
Tento prastarý zvyk rozžíhání světýlek ve vydlabané dýni jako
ochrana obydlí před duchy zemřelých má dnes spíš zábavný charakter, je to povyražení pro děti i
dospělé. A když nic jiného, pak se
báječně zužitkuje úroda ze zahrádek, neboť dýně dávají každoročně dostatek plodů. Proto se stal
svátek dýní populárním a získává
si v mnoha podobách stále větší
Bílá paní lákala do plumlovoblibu.
ského zámeckého sklepení
V Mořicích pojali halloween děti i dospěláky.
pěkně po hanácku. HELOUDÝŇ
pořádají už desítku let a vyřezat a malé i velké a obsadily zámecké
ozdobit dýni se stalo takřka pres- sklepení. V sedmi vstupech si protižní záležitostí mnoha mořických hlédly oživlé sklepy zámku čtyři
domácností. Však také všechny stovky zvídavých návštěvníků.
rozzářené oranžové koule a kou- Čekalo je pravé peklo, doupě
ličky na zápraží a římsách rodin- upírů, rytíř v brnění připravený sených domů, v zahradách a na tnout hlavu všem zlobidlům co se
dvorcích pečlivě hodnotí porota pořádně netřesou strachy, vodník
dětí i dospělých.
a celá plejáda nejrůznějších
„Projdeme průvodem celou obcí - skřetů. Na šlechtické sídlo Lichdům od domu. Hospodyňky s tenštejnů si odskočila i pověstná
dětmi se předhánějí v nápadech, v Perchta alias Bílá paní.
počtu naaranžovaných dýní i ve „Nečekali jsme takový zájem.
způsobu provedení. To je zase in- Ještě před týdnem jsme se rozhospirativní pro ostatní, prostě je to dovali, jestli akci nezrušíme. Pak
prima zábava pro děti i dospělé,„ se najednou začaly rezervace jen
vysvětlila Zdenka Loučková, hrnout, každou hodinu projde zákterá je duší podobných akcí v meckým sklepením padesátiMořicích.
členná skupina. Halloween na
Hodnocení nebylo letos nikterak zámku pořádáme poprvé, letos
jednoduché. Mořice ozdobila vychytáme chyby a příští rok už
stovka rozzářených dýňových budeme o něco chytřejší,„ řekla
krasavic a cenu si určitě zasloužila Martina Dostálová z pořádající
každá z nich.
obecně prospěšné společnosti
„Zámek Plumlov„. Sychravý podPlumlovský zámek ožil o po- zimní den prozářilo na plumlovsledním říjnovém dnu nejen dý- ském zámku nejen sluníčko a
ňovým svátkem, ale také rejem plamínky v dýních, ale také Halstrašidel. Z děr a koutů vylézaly loween Disco v Kamenném sále a
pohádkové bytosti a příšerky voňavý svařáček.
-jp-

Kraj přispěje na
kosířskou rozhlednu
Olomoucký kraj poskytne Mikroregionu Kosířsko 130 tisíc
korun na vypracování projektové dokumentace připravované
rozhledny na Kosíři. Na posledním říjnovém zasedání o tom
rozhodli členové Rady Olomouckého kraje. „Na Kosíři rozhledna stála již v letech 1927 až
1939, tehdy šlo o dřevěnou
stavbu vysokou dvacet šest
metrů,“ uvedl první náměstek
hejtmana Michael Fischer. Obce
z okolí nyní chtějí vybudovat
novou stavbu, tentokrát zděnou.
Náklady odhadují na 11 miliónů
korun.
-red-

V Přemyslovicích se na pár dní otevřelo divadlo zázraků Nové Sportovně relaxační centrum

„NĚKTERÉ OBRAZY MÁM ROZDĚLANÉ I NĚKOLIK LET,“ přiznává J. J. Knýbel
THEATRUM MIRACULORUM. Divadlo zázraků. Tak se
jmenovala výstava obrazů, na
níž se autorsky podíleli umělci z
občanského sdružení Kolumbus.
Vernisáž měla minulou neděli v
Přemyslovicích, pro zájemce
byla otevřena do středy. Divadlo
zázraků se odehrávalo ve světě
surrealismu.
Možná trochu úvodem k samotnému sdružení Kolumbus. To sdružuje uživatele a ex-uživatele
psychiatrické péče. Ve své náplni
má několik programů, s nimiž jezdí
do léčeben a nemocnic, snaží se
svojí prací zároveň smazat stigma,
které je s psychiatrickou péčí spojováno. Sdružení má svoje sídlo v
Ústí nad Labem a mimo další svoje
aktivity se také podílí na pořádání
výstav výtvarných děl uživatelů
psychiatrické péče, mimo jiné je
také účastníkem Komunitního plánování Olomouckého kraje.
Důvodem, proč se výstava výtvarných děl, zastřešená o. s. Kolumbus, ocitla v Přemyslovicích, není
vůbec nahodilý. Jejím protagonistou se totiž stal Jan Jakub Knýbel,
původem Brňák, který se ovšem
před časem do Přemyslovic přestěhoval. „Bydlím tady asi dva
roky. V Brně jsem přišel úplně o
všechno a díky známým jsem
mohl využít tuto možnost,“ vysvětluje mladý umělec, jak se
vlastně ocitl na tomto místě. „A
jaká je to změna? Změna je to obrovská, když člověk vyrůstá ve
velkém městě, nebo spíš větším
maloměstě, jako je Brno, kde funguje všechno úplně jinak, než na
vesnici,“ usmívá se a dodává: „Je
tady klid a svoboda, člověk se nemusí vůbec ničeho bát!“
Přesto však přiznává, že zatímco
pro jeho život to byla změna velmi
markantní, vědomě se do jeho
tvorby nijak nepromítla, alespoň
ne nějak výrazněji. „To, co dělám,
vzniká jakoby v jiném prostředí,
než žiji, přichází to odjinud, než z
mého těla,“ přibližuje výraz svých
obrazů. Je absolventem Střední
školy uměleckých řemesel v Brně.
Tím vlastně naplnil to, k čemu
směřoval už od dětství. Od roku
2000 se začal věnovat olejomalbě

a výběr z ‚olejů‘ prezentoval právě
na výstavě v Přemyslovicích.
Sám sebe by nechtěl někam řadit,
z pohledu jiných ale jeho obrazy
zapadají do surrealismu či magického symbolismu. „To je věc, jak
mě vidí ostatní. Sám se vědomě ničemu nepodřizuji ani nikam nesměřuji. Osobně bych svůj styl asi
nijak nepojmenoval. Netuším, co
bude za rok,“ říká. Svoje obrazy, či
spíš to, jak vznikají, spíš charakterizuje jako vnitřní dialog. Používá
spousty esoterních symbolů, a jak
říká, bylo by asi skvělé, kdyby
myšlenky, respektive spojené symboly, které do obrazů vkládá, byly
stejně srozumitelné i pro ty, kdo se
na obraz dívají. Nicméně přiznává,
že v některých fázích musí občas
sám přemýšlet o tom, co na plátně
vzniká. „Všechno ale je pak zakončeno tím, že obraz je hotový a
můžu ho podepsat. Jsou však
plátna, která mám rozdělaná už několik let a čekají na svůj čas,“ přiznává malíř J. J. Knýbel.
Jistá časová neurčitost má také
zdůvodnění v tom, že jejich názvy
jsou většinou latinské, stejně jako
název celé výstavy. Podle Jana Jakuba Knýbla to má svoje opodstatnění. „Latina je univerzálním
jazykem, který je srozumitelný bez
ohledu na časové údobí. To chci
vložit i do obrazů, aby byly srozumitelné teď a tady, bez ohledu na
to, ve které se ocitnou době,“ vysvětluje J. J. Knýbel. Naše povídání také docela symbolicky vyšlo
akorát na jednu cigaretu, kterou
během něj stihl autor vykouřit, a
její vmáčknutí do popelníku uzavřelo náš rozhovor.
Oproti J. J. Knýbelovi to měl další
autor podílející se na ‚divadle zázraků‘ do Přemyslovic přece jenom
o kousek dál. Pochází z Teplic v
Čechách, a i když je naprostý samouk, malířství má už tak nějak v
genech. Co do zastoupení, měl na
výstavě největší podíl. „Přivezl
jsem 40 grafik a 20 pastelových obrazů,“ přibližuje mladý autor rozsah své expozice. Už jenom toto
číslo naznačuje, že je výtvarníkem
velmi ‚pilným‘. Jeho největší samostatná výstava představila 180
jeho děl a jenom od léta to byla v

V Drahanech oživili rybník
Koncem léta proběhla kolaudace
obnoveného rybníka v Drahanech. Městys získal na revitalizaci
vodní nádrže dotaci, která umožnila především odbagrování
bahna ze dna rybníka, rekonstrukci hráze a další práce potřebné k oživení biocentra.
Rozpočet na projekt „Obnova nádrže„ předpokládal náklady přes 2
miliony korun. Především bylo
nutné odbagrovat vrstvu bahna,
která z rybníka vytvořila páchnoucí
díru. Kromě odbahnění pak byly
provedeny další práce, jako oprava
hráze, zabudování nového stavidla
a také vytvoření kamenných ost-

dofinancovali z vlastních prostředků. Oživení rybníka bylo jedním z kroků pro zlepšení životního
prostředí v Drahanech. Na břehy
dosadíme zeleň a vodní nádrž se
stane důležitým biokoridorem a odpočinkovou zónou,„ uvedl starosta
městyse Drahany Milan Marek.
Drahanský rybník byl a snad zase
bude široko daleko vyhlášen recesistickou akcí „Drahanská lávka„.
V minulých letech byla tato lávka
pojmem stejně jako „Zlatá vařečka„
růvků a mělčin pro vodní rostliny a či jiné akce, při nichž se spojily síly
živočichy.
místních spolků a jejich výsledkem
„Na projekt jsme získali dotaci ve byla skvělá zábava pro děti i dovýši 1,7 milionů korun, zbytek jsme spělé.
-jp-

a školka zlepší vybavenost Nezamyslic

Městys Nezamyslice získal finanční podporu z evropských
fondů na realizaci dvou rozsáhlých investičních akcí, které přispějí ke zlepšení života obyvatel
a zabezpečení dostatečné občanské vybavenosti. Je to jednak rekonstrukce sokolovny s dostavbou haly pro sportovní účely
a jednak výstavba mateřské
školy. Finanční částka zhruba 76
milionů korun z dotačních titulů
Regionálního operačního programu pokryje devadesát procent předpokládaných výdajů.
Vybudovat kulturní a společenské
centrum v Nezamyslicích a zajistit dostatečnou kapacitu v předškolním zařízení se stalo jednou z
priorit vedení městyse. Ten se v
poslední době rozrostl díky nové
zástavbě v obytné zóně Trávníky
o čtyřicet rodinných domů, což je
nárůst téměř o dvě stovky obyvatel. Na jedné straně je takovýto
rozvoj pro každou obec či město
přínosem, na druhé straně s sebou
nese zvýšené nároky na zabezpečení občanské vybavenosti, k
nimž dostatečná kapacita mateřské školy a nabídka volnočaso-

vých aktivit rozhodně patří.
„Právě tato skutečnost byla hnací
silou při vzniku obou projektů.
Zajistit dostatek míst pro předškoláky v mateřské škole a vybudovat odpovídající a důstojné
centrum k využítí pro kulturní,
sportovní a společenskou činnost.
Měli jsme štěstí a získali dotace
takřka současně, což však je na
druhé straně zátěží při realizaci a
dofinancování obou náročných
projektů,„ uvedl starosta Nezamyslic Jiří Doubrava.
Objekt sokolovny ze čtyřicátých
let minulého století sloužil potřebám kulturního i sportovního života městyse a především žákům
základní školy jako tělocvična.
Budova však byla příliš vytížena a
neodpovídala již současným potřebám ani hygienickým podmínkám. Nový projekt oddělil část pro
kulturní využití, ke kterému bude
sloužit rekonstruovaná původní
stavba, a sportovní činnost, pro
kterou bude vedle stávající budovy
dostavěna nová hala. Ta bude také
denně využívána jako školní tělocvična žáky základní školy, která je
hned naproti.

Nové sportovně relaxační centrum
nabídne možnosti pořádat současně kulturní i sportovní akce a
stane se důstojným stánkem městyse Nezamyslice. Podle starosty
je slavnostní otevření naplánováno
na září příštího roku při příležitosti
tradičních nezamyslických Svatováclavských slavností. V několikadenní exhibiční přehlídce se budou
prezentovat všechny místní sportovní i zájmové kluby a sdružení,
na novém divadelním jevišti se
představí oblíbení ochotníci z

Mořic i další amatérské ansámbly.
K výstavbě nové mateřské školy
(MŠ) přivedla vedení městyse nedostatečná kapacita míst ve stávajícím objektu. Rozpočet na
výstavbu MŠ činí zhruba 21 milionů korun.
„Stávající budova už navíc nevyhovovala dnešním náročným podmínkám a normám, proto
zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě
nového objektu. Nová MŠ se staví
v těsném sousedství základní školy
v centrální části. Projekt zohled-

ňuje citlivě barevnost a členění
jednotlivých částí v souladu se zadáním, že budova bude určena pro
děti. Výstavba nového objektu
byla zahájena v březnu letošního
roku a její dokončení a kolaudace
je podle harmonogramu naplánováno na začátek roku 2010,„ vysvětlil
starosta.
Výstavbou
mateřské školy, rekonstrukcí sokolovny a dostavbou tělocvičny
vzniknou v centru Nezamyslic architektonicky zajímavě řešené objekty.
-jp-

Tři sestry na Visací zámek: Další vstupenka má majitele!
Původem Brňák, nyní už dva roky žije v Přemyslovicích. Jan Jakub Knýbel je v uměleckém světě znám také pod
jménem Ignatianus.
Přemyslovicích už jeho pátá výstava, ať přímo autorská nebo společná s jinými umělci. „Je to velmi
dobrá relaxace. Nejde o záměr tolik
malovat, ale množství fantazie potřebuji ze sebe dostat na papír a z
nápadů se prostě vykreslit. Přitom
ukázat lidem, co jinak nevidí,“ popisuje Radek Deák.
I on se představil především surrealismem a symbolismem, nicméně
svoji tvůrčí cestu vidí dál směrem k

art brut, stylu představující syrové
umění. Jak sám ale říká, nikdy nekopíroval něčí styl, spíš jde o to, co
ho osloví, nikoliv že by se vědomě
začal přizpůsobovat, aby se do daného stylu ‚trefil‘. A co vlastně z
velkého množství grafik a obrazů
na výstavu dovezl? „Obrazy jsou z
poslední doby, grafiky jsem vybíral podle studených barev, které
jsou na nich použity. Ty jsou zároveň příznačné i pro moje současné

tvůrčí období. Dohromady to
vlastně představuje to, čím by se
dala charakterizovat moje současnost,“ dodává Radek Deák.
THEATRUM MIRACULORUM
se tedy uzavřelo. Nabídlo to, co
zase až tak běžně k vidění není. Zároveň také potvrdilo, že surrealismus jako takový je přiřazován k
první polovině minulého století, to
ovšem neznamená, že nemůže být
zajímavý i dnes.
-MiH-

Zase jsme o týden blíž. Společné vystoupení punkových legend Tři sestry a Visací zámek
začíná být vzhledem k datu stále
aktuálnější. Na pódiu Společenského domu se objeví v sobotu
14. listopadu od 20 hodin. A udělejte si víc času, kapely slibují
čtyřhodinový nářez.
Skalní fanoušci obou skupin pomalu nakročili do středního věku,
a na to, jak v x-té kopii slyšeli z
kazeťáku třeba legendární Traktor
od ‚Visáčů‘ nahraný na některém
z jejich takřka ilegálních vystoupení, který mimochodem dodnes
nechybí na žádném z jejich koncertů, nebo jakým pokladem byla
první deska Tří sester, už dnes
vzpomínají ve spojení s útržky ze
svého pubertálního věku a docela
je třeba i mrzí, že u potomků se
svojí nostalgií zůstávají leckdy nepochopeni. Stejně, jako je samotné
nechával chladným zápal jejich
rodičů pro dechovku, případně
třeba Simonku s Chladilem.
Tak už to prostě je. O to víc se
může hodit příležitost ukázat pro
změnu dnešním pubescentům, že
na hudbě jejich mládí opravdu
něco a že ani dnes rozhodně ne-

jemuž dali podtitul ‚punk´s not
děd!‘.
Impulsem k tomu, aby se na společnou šňůru vypravili, bylo uvedení do Beatové síně slávy –
‚ikony‘ Tří sester Lou Fanánka
Hagena jako osobnosti a Visacího
zámku mezi kapelami. To je také
samozřejmě odpověď na otázku,
kterou jsme položili minulý týden
s příslibem výhry další volné vstupenky na tento koncert. Takže výhercem se protentokrát stává
Šárka Ratiborská, J. Kučery 4,
Prostějov. I nadále platí, že vstupenku si vyzvedne až před koncertem u vstupu do sálu po
předložení průkazu totožnosti. A
těm, co nevyšly předešlé dva pokusy, nabízíme ještě jeden, ale už
poslední. Nyní se zeptáme, jaká
že písnička provází Visací
zámek téměř od prvopočátku
jejich vystupování a dodnes ji
nevynechají na žádném koncertě? Odpovídejte opět do pátečTři sestry a Visací zámek nejen na společné fotce, společně se také objeví na pódiu Společenského domu v Proního rána a jméno posledního
stějově.
výherce uveřejníme příští týden.
Pokud ale nechcete ponechat nic
mizí v propadlišti hudebních dějin. ské anamnéze zapsané už celé mýšlet na vejmínek. To kone- náhodě, vstupenky jsou v předPunkoví matadoři Tři sestry a Vi- čtvrtstoletí koncertování, což roz- ckonců chtějí dokázat i společným prodeji už nyní, takže není třeba
sací zámek mají ve své muzikant- hodně neznamená, že by měli po- turné OLD PUNX TOUR 2009, na nic čekat.
-MiH-

Venóšova slezina: POPRVÉ V KLADECKÉ HOSPODĚ
Na programu je samozřejmě také světová premiéra
Na blížící se Jubilejni Venóšovu
slezinu jsme už před časem upozorňovali. Nyní však nastal už
ten pravý okamžik zbystřit pozornost. Letošní ‚Venóš‘ je už na
spadnutí, hosty na svoje jubilejní
kratochvíli sezval na tuto sobotu
od 17 hodin do Kladecké hospody, která se dějištěm této slavnosti stane vůbec poprvé.
O tom, kde se vzala – tu se vzala
Jubilejni Venóšova slezina, jsme se
už několikrát zmiňovali. Letos je
to už třetí ročník, tak snad jenom
malé připomenutí, proč vznikla.
Tak jak další akce, které se v Kladkách během roku odehrávají, má i
‚Venóš‘ nepřehlédnutelně recesistický náboj. I v tomto případě za
ním neomylně najdeme občanské
sdružení Říman, potažmo Alenu a
Josefa Bartošovy, kteří mají v
tomto ohledu v Kladkách už leccos
‚na svědomí‘. Římanskými gladiátorskými hrami počínaje a třeba
právě ‚Venóšem‘ konče. Pokud
pomineme spoustu dalších nápadů,
které se vylíhnou a čekají na tu
pravou chvíli, aby se představily
světu…
Jubilejni Venóšova slezina byla
poprvé sezvaná před dvěma roky s
dovětkem, že stejně nikdo ve skutečnosti neví, kdy byla dědina založená, tak proč to neoslavit třeba
právě teď… Kvůli tomu byla také
slezina nazvaná jubilejní, protože
nebylo vyloučeno, že by mohlo jít
o kulaté výročí. Tato myšlenka
‚Venóše‘ provází i nadále. Jednou
to přeci vyjít musí! „První slezina
byla skutečně směrovaná k mož-

Princ Bojaja se s publikem rozloučil na divadelním festivalu v Konici. Nešťastný šafářův dvoreček si s hlaholáckou absurditou předchozích představení určitě nic nezadá.
nému výročí založení Kladek a s
historickým označením Malý
Řím,“ popisuje Josef Bartoš první
dějství této akce. Nemohli samozřejmě chybět ani římská legie
ROMA VICTOR z Litovle a podávaly se také dobové nápoje. Svůj
nevšední výklad vzniku Kladek
nabídl tehdy také Živňácké hlahol
s divadelní hříčkou Jak to tenkrát
v Kladkách bylo, ale možná taky
nebylo.
To bylo jenom malé ohlédnutí ke
zrodu kladeckého Venóše. Tuto so-

botu už bude mít svoje třetí dějství
a poprvé se přesune také ze sálu
zdejší ubytovny do Kladecké hospody, která se otevře pouze k tomuto účelu a jak podotýká Josef
Bartoš, nese to s sebou také trochu
nostalgie, protože je to nejspíš letos
také poslední příležitost, kdy bude
Kladecká hospoda otevřená. „Využili jsme možnosti přesunout akci
do větších prostor. Pořádali jsme
tady i poslední dva ročníky Kladeckého kosa a myslím, že je to
důstojné prostředí i pro tuto akci,“

poznamenává J. Bartoš, který jako
rozený Kladečák zároveň také
chápe, že je to pro místní tak trochu i ‚srdeční záležitost‘.
A co vás tedy čeká, pokud se rozhodnete v sobotu do Kladek vyrazit? Jako první bod ‚jednání‘ je
vyhlášení Kladecké nakládačky,
která samozřejmě, jak už z loňského Venóše známo, neznamená
žádnou wrestlingovou show, ale
soutěž o nejlepší nakládané
okurky, jejichž vzorky posoudí a
vyhodnotí odborná porota. Hned

na to čeká slavnostní odhalení kladeckého pokladu. O co půjde, to se
můžeme jenom dohadovat, ale
téměř s jistotou můžeme říct, že se
o něj muzea nejspíš nepoperou…
Pak už přijde na řadu v pořadí už
třetí světová premiéra, kterou u
této příležitosti uvede divadelní
sekce osvětového paktu Živňácké
hlahol. Nejnovější divadelní kus
nese název Nešťastný šafářův dvoreček. „Jaký bude Nešťastný šafářův dvoreček? No, to kdybychom
sami věděli. Jak všechno nakonec
dopadne, je vždycky velkou neznámou i pro nás, takže prozrazovat něco předem vlastně ani nejde.
Není totiž vůbec co, a vůbec není
jisté, jestli by to byla nakonec
pravda,“ konstatují Hlaholáci a přitom ujišťují, že vůbec nejde o nějaké mlžení, ale holý fakt. A jak
dodávají, nikdy není u jejich představení jisté, jestli světová premiéra nebude nakonec také
derniérou.
Takže pokud někdo nechce přijít o
možnost být u toho, tak si každopádně musí rezervovat podvečer 7.
listopadu, na kdy je Jubilejni Venóšova slezina naplánovaná. Kdo
ví, jestli se podobná příležitost
ještě naskytne. Začátek je v 17
hodin v Kladecké hospodě, hudební rámec ‚Venóšovi‘ dodá MARASD JAAM a celým programem bude provázet nenapodobitelný Láďa ‚Sovjet‘ Rus. Na posilněnou si můžete dát srnčí guláš a
zalít to třeba kvasničákem, což se
vám, pokud zůstanete doma, nejspíš nepoštěstí.
-MiH-
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Charita Konice vyhlásila
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

Dvakrát ročně, vždy na jaře a na
podzim, vyhlašuje Charita Konice humanitární sbírku materiální pomoci. Nyní je
naplánovaná na tento týden.
Sbírku humanitární pomoci vyhlásila Charita Konice na úterý a
středu tohoto týdne (3. – 4. listopadu). Darované šatstvo můžete
přinést po oba dny vždy od 8 do
16 hodin do sídla Charity na Zahradní ulici v Konici. Sbírá se ošacení pro všechny věkové
kategorie a organizátoři sbírky
prosí všechny dárce, aby byl darovaný materiál zabalen v pevně
převázaných krabicích přibližně
velikosti krabic od banánů. Hmot-

nost jedné krabice by neměla přesáhnout 15 kg.
Vzhledem k nákladnosti přepravy
sbírky do humanitárního skladu a
následně k příjemcům materiální
pomoci zároveň Charita Konice
prosím o finanční příspěvek ve
výši 3 Kč na 1 kg šatstva.
Současně se sbírkou v sídle Charity budou místně vyhlášena
sběrná místa v některých obcích
konického děkanátu, který je zároveň oblastí působnosti Charity Konice. Z jednotlivých míst pak bude
materiál do Konice dopraven.
Organizátoři sbírky děkují všem,
kteří nezůstanou lhostejní k utrpení bližních.
-MiH-

OBRAZEM

Druhá konická drakiáda a zase nic
moc nefoukalo. Na státní svátek ve
středu 28. října připravilo MC Srdíčko
a SDH Konice 2. Srdíčkovou drakiádu,
ale vítr byl opět tak trochu proti.
I tak se sešlo na Březském vrchu
kolem dvou desítek větroplachů,
kteří to chtěli, tu více, tu méně ús-

pěšně, alespoň vyzkoušet. Přece
jenom se nakonec podařilo alespoň
na několik okamžiků nechat draky
vzlétnout. Nějaká ta sladkost ale
byla pro všechny, kteří nezůstali
doma a dorazili.
Snad příští rok už to bude se vší parádou. MiH-
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Miloslav Vlček se zapojil do brigády v Javoříčku
V sobotu 31. října se předseda
Sněmovny Miloslav Vlček (na
snímku) zúčastnil brigády v Javoříčku, jejímž cílem bylo odstranění náletových dřevin ze
základu budovy hotelu. Ty mají v budoucnu sloužit jako pietní místo. Javoříčko, ležící nedaleko Litovle, na samém sklonku války 5. května 1945 vypálily jednotky SS a zavraždily zde
38 mužských obyvatel.
Pane předsedo, co je hlavním
cílem této akce?
Jedná se o jednu z etap zapadající
do komplexní úpravy celého areálu. V současné době probíhá rekonstrukce samotného památníku a přilehlého okolí. Jsem rád,
že mohu se svými přáteli obci v
této věci pomoci, protože mám k
tomuto místu osobní vztah. Dne
2. května 2010 zde proběhne pietní akt k připomenutí 65 let od
vypálení obce a mým přáním je,
aby se návštěvníkům mohlo nabídnout něco nového, jako jsou

například právě odkryté základy
hotelu.
Mluvil jste o osobním vztahu k
tomuto místu. Můžete být
konkrétnější?
Můj vztah má dvě roviny. V prvé
řadě považuji za povinnost připomínat si tragédie typu Javoříčka, protože jen tak můžeme
zabránit jejich opakování v budoucnosti. Rád bych, aby byly
tyto vzpomínky zachovány i pro
příští generace. Na druhé straně
je pravda, že mám k Javoříčku i
silný osobní vztah, protože mezi
zavražděnými bylo 7 mých
příbuzných.
Má vaše snaha o udržení odkazu Javoříčka i další roviny?
Mimo pomoci při úpravě samotného pietního místa se snažím přispět k rozšíření tématu i
putovní výstavou „Zapomenuté
Javoříčko“ zpracovanou ve spolupráci s Památníkem Lidice,
která by měla být na jaře příštího
roku představena i v prostějovském muzeu.
-bp-

Přehrada zatím nevydala rybí poklad
Avizovaný a veřejností se zájmem očekávaný výlov Plumlovské přehrady v sobotu 31.
října se nekonal. Důvod? První
zkušební výlov nedopadl podle
očekávání a tak bylo vyzvednutí šupinatého pokladu odloženo.
Zda je možné při současné hladině v nádrži zahájit odlov rybí
obsádky či zda je nutné s odlovem počkat na nižší hladinu, měl
ukázat zkušební odlov. Ten
proběhl podle plánu v úterý 27.
října s žalostným výsledkem.
„První zkušební výlov nedopadl
podle očekávání a v sítích skonči-

lo jen nepatrné množství ryb. V
řádu čtyř desítek kilogramů. Proto bude termín posunut, což záleží na rozhodnutí komise a na dalším snížení hladiny vodní nádrže. Termín zahájení postupného
transferu ryb zveřejníme dopředu
vydáním tiskové zprávy,„ uvedla
tisková mluvčí Povodí Moravy
Jana Kučerová.
Záchranný transfer ryb z Plumlovské přehrady bude odstartován po vyhodnocení klimatických a bezpečnostních podmínek. Sportovní rybáři tak mohou dál v klidu nahazovat udičky,
chytání ryb je povoleno.
-jp-

Rybáře láká vidina parádního úlovku i zima nezima

Dozvuky léta na výstavě fotografií ve Špalíčku
Horké letní slunce a šumění mořských vln si mohou v těchto podzimních dnech užívat návštěvníci
restaurace a kavárny Ve Špalíčku.
Prostějovští fotografové Ivo
Snídal a Josef Franc se rozhodli
prodloužít léto alespoň pohledem
na písečné pláže zalité sluncem a
zákoutí lužních lesů u Lanžhotu.
Ivo Snídal vystavuje snímky zachycující neopakovatelné kouzlo
jižní Moravy v restauraci Na Špalíčku. Výstava nazvaná Pohansko zpestří interiér restaurace a
zlepší apetit strávníků až do 12. listopadu. Fotografie přibližující
krásu ostrova Malorka pak najdou milovníci dobré kávy v atriu

kavárny Ve Špalíčku.
„Na Malorce jsem fotil letos koncem prázdnin. Chci se podělit o
své čerstvé dojmy ještě začerstva.
Snad návštěvníkům snímky předají alespoň kousek toho jižního
teplíčka,„ vysvětlil svůj záměr
Josef Franc. Výstava nazvaná
Hřejivé doteky léta přibližuje
úžasný západ slunce, krajkoví
zpěněných vln na skaliskách,
zátiší palem i prosluněné pláže.
Fotografie budou vystaveny až
do 16. listopadu.
-jp"Tak na takovouhle nebeskou modř a svěží zeleň si
počkáme půl roku," tvrdí Ivo Snídal.

Soutěž o volné vstupenky
do OLDIES KLUB - DISCO ALFA
OLDIES KLUB – DISCO
ALFA pro Vás připravil
soutěž o volné vstupenky
na víkedovou párty DISCO
ALFA.
Soutěžní otázka zní:
Ve kterém roce získal Karel
Gott poprvé Zlatého slavíka?
a/ 1963
b/ 1973
c/ 1983
Odpovědi zasílejte do pátku
6. listopadu 2009 na adresu
Prostějovského Večerníku,
Olomoucká 10, Prostějov, telefonujte na č. 582 333 433
nebo zasílejte na e-mail: in-

zerce@vecernikpv.cz. Nahlaste prosím Vaše tel. číslo.Všechny soutěžící, kteří
správně odpoví, odměníme
vstupenkami, věnovanými
OLDIES KLUBEM - DISCO ALFA.Vstupenky budou
připraveny u vstupu na DISCO.
-in-

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
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 kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v
kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167.
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
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.
Program MC Cipísek
Bude zima, bude mráz aneb lampionová cesta za panem myslivcem - úterý 10.11. Sraz 16.45
před Mateřským centrem - Sídliště svobody 6. Lampiony a dobroty pro lesní zvířátka s sebou!
Seminář znakové řeči pro batolata - úterý 24.11. 13.00 - 15.00
v MC Dvořákova, přihlášky v
MC.
Kurz předporodní přípravy a těhotenské cvičení 3.11. kojení,10.11. problémy při kojení,
17.11. novorozenec, 24.11. masáže kojenců a nošení dětí v šátku, úterý 15.00 - 16.00 cvičení,
16.00 - 17.00 kurz. MC Dvořákova Informace a přihlášky v

KUPÓN č. 44
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

MC.
Informace o všech aktivitách na
www.mcprostejov.cz,
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.
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.
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.
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.
Společenský dům Prostějov,
s.r.o. Komenského 6,
spolupořádá přednášku
WELLNESS A ZDRAVÁ
VÝŽIVA.
Přednáší: Marie Jeřábková –
Čermáková, středa 11. listopadu 2009 v 17. 00 hod.
Předprodej: 582 333 003,
produkce.sdpv@centrum.cz,
www.sdpv.cz
Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
- tvořivá dílna - keramika: Tvoříme pro radost - pondělí 2. listopadu 2009 od 16:00 do 18:00
hod. Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov.
Akce pro veřejnost - Den otevřených dveří – ČSOP slaví 30.
narozeniny v úterý 3. listopadu. prostory ČSOP na Husově nám.
67, Prostějov. Dopoledne ukázky ekologických výukových
programů pro školy (nutno se
předem objednat), odpoledne
ukázky aktivit a odborných programů pro širokou veřejnost. Informační panely o aktivitách pro
širokou veřejnost.

„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
2.11. pondělí – od 14.30 hod.
Rehabilitační cvičení pro zlepšení tělesné kondice a zraku probíhá každé druhé pondělí.
3.11. úterý – od 13.45 hod. Podzimní Oblastní shromáždění členů OO SONS Prostějov v přednáškovém sále Národního domu, 1. patro.
5.11. čtvrtek - od 8.00 hod. Tvoření z keramické hlíny (každý
druhý čtvrtek) v dílně ČSOP
IRIS na Husově nám. č. 67.
5.11. čtvrtek – od 11.00 hod. Zájmový klub – vznikl z iniciativy
členů. Jde o přátelské setkávání
v naší klubovně. Můžeme si zahrát Showdown, šachy a karty
pro nevidomé, či jen tak pobesedovat o všem možném při čaji
nebo kafíčku. Probíhá každý
čtvrtek.
6.11. pátek – od 7:00 do 8:00h
Rehabilitační plavání TyfloCentrum PV - pí Znojilová zve
členy SONS a TC na rehabilitační plavání pro nevidomé v Městských lázních, které probíhá
každý týden v pátek. Plavčík vždy připraví jednu, či dle potřeby
i více plaveckých dráh, vyhrazených pro nevidomé plavce.

Fit klub Linie, Újezd 3.
DALŠÍ KURZ SNIŽOVÁNÍ
NADVÁHY začíná v neděli
8.11.v 17.30. Cvičení, poradenství, sestavení jídelníčku. DALŠÍ VELKÁ ZUMBA PARTY
v Mystic music clubu na Plumlovské ul. v pátek 6. listopadu od
20.00 hod. Akce na listopad:
SPEENING jen za 60 Kč. Přijďte a vyzkoušejte něco jiného!
Školička bruslení pro děti od
tří let, s možností postupu do
krasobruslařského oddílu: úterý
3.11.2009 od18.30 - 19.30, sobota 7.11.2009 od 8.45 - 9.45 hodin.
Více na
www.kraso-prostejov.wbs.cz
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Kino Metro 70
Pondělí 2. listopadu:
14.00 Bolt, pes pro každý případ
Rodinný film USA
17.30 Bejvalek se nezbavíš
Americká romantická
komedie
20.00 Lištičky
Koprodukční filmové
drama
Úterý 3. listopadu:
17.30 Bejvalek se nezbavíš
20.00 Lištičky
Středa 4. listopadu:
17.30 Bejvalek se nezbavíš
20.00 Lištičky
Čtvrtek 5. listopadu:
17.30 2 Bobule
Volné pokračování úspěšné
komedie
20.00 2 Bobule
Pátek 6. listopadu:
17.30 2 Bobule
20.00 2 Bobule
Sobota 7. listopadu:
17.30 2 Bobule
20.00 2 Bobule
Neděle 8. listopadu:
17.30 2 Bobule
20.00 2 Bobule
Kinoklub
DUHA
Kinoklub
DUHA
Pátek 6. listopadu:
17.30 Veni, vidi, vici
Česká romantická komedie
20.00 Veni, vidi, vici
Sobota 7. listopadu:
15.00 Perníková chaloupka
Pásmo pohádek
17.30 Veni, vidi, vici
20.00 Veni, vidi, vici

PODZIMNÍ SLAVNOST
Zveme Vás na tradiční podzimní
slavnost v pátek 6.11.2009, která začne lampionovým průvodem a bude zakončena výstavkou dětských prací v budově 1.
stupně naší školy. Sraz všech
účastníků průvodu bude v 17.00
hod. u samoobsluhy ve Vrahovicích. Přijďte s lampionem i bez
něj, moc se na Vás těšíme a
věříme, že nebudete litovat
chvilek strávených s námi.
ZŠ Prostějov,
ul. V.Majakovského 1.

Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 4. listopadu:
13.00 Kronika rodu Spiderwicků
Rodinný film
Pátek 6. listopadu:
18.00 Harry Potter a Princ dvojí
krve
Dobrodružný, fantasy

Správná odpověď z č. 42: Na snímku je budova ZŠ Melantrichova. Vylosovaným výhercem se
stává paní Zdeněk Majer, Finská 9, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 10. listopadu 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme
v pondělí 16. listopadu 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX
PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

Městské
divadlodivadlo
Městské
Čtvrtek 5. listopadu:
19.00 ŘÍMSKÉ NOCI
Divadlo v Řeznické Praha
Sobota 7. listopadu:
8.30 HANÁCKÝ SKŘIVAN
pořádá BOM MUSIC
Divadlo
PointPoint
Divadlo

Apollo
13
Apollo
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Pátek 6. listopadu:
21.00 PIO SQUAD LIVE
Exclusive by TITTY
TWISTER NIGHT
Sobota 7. listopadu:
19.00 HUDBA PRAHA
rezervace

Sobota 7. listopadu:
17.00 Halloween party
Strašidelné odpoledne plné děsivých skečů, hororových soutěží,
ďábelského tance a pekelné hudby
si připravili členové Divadla Point,
Pointík I. a Pointík II. Vstup v masce zdarma. Občerstvení zajištěno.
Simetrix
Simetrix
Pátek 6. listopadu:
DJ Martin Čapka
Sobota 7. listopadu:
DJ Aleš Drapač (Doctor)

Berani - 21.3.-20.4. Dostane se k vám spousta zajímavých informací, které lehce budete moci využít kuu svému prospěchu. Ale pozor,
nikoliv zneužít! Pokud se naskytne možnost, podělte se o zisk.
Býci - 21.4.-21.5.Nečeká vás dobrý týden. Nejprve se sice bude zdát,
že všechno zvládnete hravě, ale už v úterý přijdou komplikace. Najednou si vůbec nebudete vědět rady a jeden průšvih bude střídat jiný.
Blíženci - 22.5.-21.6. Už několik dní nejste ve své kůži a takzvanou
blbou náladou nakazíte i mnoho ostatních. Nebude proto divu, že výsledky vaší práce budou stát za starou belu. Radši zmizte z očí šéfovi.
Raci - 22.6.-22.7. Dáváte si zbytečně moc úkolů a pak z toho máte
zamotanou hlavu. Přitom nemusíte nikam spěchat, nikým nebudete
tlačeni. V klidu si vše rozmyslete a jednejte pomalu a s rozvahou.
Lvi - 23.7.-23.8. Vaše smysly budou otupeny, proto se nepouštějte do
žádných závažných věcí. Dokonce se tento týden nebudete mít ani o
koho opřít, neboť ve vaší blízkosti nebude ten pravý člověk.
Panny - 24.8.-23.9. Rádi se bavíte, takže v tom klidně můžete pokračovat i nadále. Jenom s tím rozdílem, že nesmíte zapomenout na
několik povinností, které jste minulý týden zanedbali. Například zaplatit nájem.
Váhy - 24.9.-23.10. Budete pozváni na oslavu, což se vám ale nebude příliš zamlouvat. Společnost totiž nebude podle vašeho gusta, ale
musíte to za každou cenu překousnout. Ty lidi budete potřebovat.
Štíři - 24.10.-22.11. Past kolem vás se uzavírá, někdo má na vás pořádně spadeno a vyhrožuje pomstou. Jestli se chcete vyhnout nemilým okamžikům, buďte maximálně ve střehu. A to i v rodinném kruhu.
Střelci - 23.11.-21.12. Od nadřízených dostanete úkol připravit profesionální přednášku o styku s klienty. Nikoliv ale pohlavním! Takže
si vše pečlivě připravte a nelítejte pořád po firmě s koštětem a hadrem v ruce!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Nejste žádní lakomci, takže se rádi rozdělíte o finanční částku, kterou uprostřed týdne vyhrajete v loterijní
hře. Musíte si však něco nechat, čeká vás platba důležitých věcí.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Pokud máte děti, nepřemlouvejte je k něčemu,
co samy nechtějí udělat. Nechte jim volný prostor, tím víc můžete být
potom překvapeni. V závěru týdne si potom dejte pozor na peníze.
Ryby - 20.2.-20.3. Měli byste více sportovat, což by vám prospělo
jak na zdraví tak na celkové pohodě a vyrovnanosti. Pochopitelně si
nesmíte vybrat sport, který vás fyzicky zničí. Ale pohyb potřebujete
jako sůl.

2.listopadu 2009

10

Vítejte na světě

Kateřina Ondrůšková

Stellan Jedlička

Karolína Kopečná

26. 10. 2009, 50 cm/3,20 kg
Prostějov

24. 10. 2009, 48 cm/2,80 kg
Prostějov

26. 10. 2009, 48 cm/3,10 kg
Prostějov

Agáta Burešová

Michal Šulc

Kristýna Macourková

27. 10. 2009, 47 cm/3,00 kg
Plumlov

26. 10. 2009, 50 cm/3,40 kg
Laškov

26. 10. 2009, 49 cm/3,05 kg
Kojetín

Petra Kvapilová

Adam Havlíček

Lenka Nesvadbová

27. 10. 2009, 48 cm/2,75 kg
Konice

25. 10. 2009, 48 cm/2,80 kg
Lutín

28. 10. 2009, 50 cm/3,60 kg
Prostějov

Adam Martinek

Ondřej Novotný

Blíží se přehlídka
MATEŘINKA 2010
Ve středu 24. března 2010 se od
15.00 hodin v Městském divadle v
Prostějově uskuteční 11. oblastní
kolo přehlídky Prostějovská MATEŘINKA. Festival je zařazen do
seznamu akcí akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zároveň je vyhlášen
metodickou akcí pro učitelky mateřských škol.
Cílem projektu je přispívat k rozvoji
osobnosti dítěte předškolního věku s
důrazem na tvořivost, aktivitu, citlivost vůči druhým lidem i vůči životnímu prostředí. Pomáhat upevňovat
význam rodiny jako nenahraditelného
pilíře lidské společnosti a napomáhat
rozvoji vzájemné spolupráce mezi
školou a rodinou. Vytvářet prostor pro
výměnu zkušeností a odborných poznatků mezi pracovníky v oblasti
předškolní výchovy a zároveň pomo-

ci zvýraznit pozici předškolního školství v rámci celkového výchovně
vzdělávacího systému v České republice. MATEŘINKA je určena pro děti
od 3 do 7 let a délka vystoupení by neměla přesáhnout 5 minut. Hudební,
pohybová, dramatická či jiná vystoupení mohou být koncipována i jako
společná s rodiči, sourozenci,
případně s jinou skupinou dospělých
nebo starších dětí. Fantazii se meze
nekladou. Záštitu nad festivalem převzalo Ministerstvo školství mládeže a
tělovýchovy, Česká komise pro UNESCO a zastupitelé města Prostějov.
Přihlásit se můžete do konce kalendářního roku 2009 telefonicky na čísle 724 101563, emailem skolka@quick.cz nebo písemně na adrese
Speciální mateřská škola, Mozartova
30, 796 01 Prostějov.
Jachník Tomáš, organizátor

25. 10. 2009, 51cm/3,40 kg
Prostějov

26. 10. 2009, 50 cm/3,20 kg
Prostějov

06:05
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo II (8)
07:00- Teleshopping
07:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:20- Pět holek na krku (4)
07:50- Chůva k pohledání III
08:20- M*A*S*H (253)
08:50- Knight Rider III (6)
09:55- Policie Hamburk I (11)
10:50- To je vražda, napsala XII
11:50- Policie - New York XI
12:45- M*A*S*H (254)
13:20- Sabrina
13:50- Čarodějky I (16)
14:50- Médium I (11)
15:50- Julie Lescautová IV (5)
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 lže?
21:20- Jak se staví sen
22:25- Myšlenky
zločince III (7)
23:25- Přešlapy (6)
00:30- Wolffův revír III (11)
01:30- Volejte Věštce
03:10- Sinan Toprak II (8)
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05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kvarteto
10.25 - Kultura.cz Brno
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Přes nový práh
12.25 - Případ pro
ombudsmana (9/16)
12.40 - Taxík
13.15 - Zábavná škola
05:59
- Opera nás baví (8/10)
Snídaně
13.35 - Hennings Haus (1/5)
s Novou
13.50 - Divoké slepice a láska
08:35 Směr jih (57)
15.35 - Mississippi
09:30 Stupeň 6
16.30 - Dobrodružství vědy
11:15 Tescoma s chutí
a techniky
11:20 Lenssen & spol. (150)
17.00
Gambrinus
liga
11:50 Můj přítel Monk III (3)
12:45 Ženatý se závazky (221) 19.45 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
13:15 Walker, Texas Ranger V
14:10 Odložené případy II (22) 20.00 - Zprávy z domova
a z domovů 1989
15:05 Superman IV (1)
20.15 - Zapomenutý
16:05 Beze stopy IV (9)
svět komunismu (1/3)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
21.10 - Neznámí hrdiSportovní noviny
nové21.35 - Krásný ztráty
Odpolední Počasí
22.05 - Neskutečné historky
17:35 Kriminálka Las Vegas V 22.40 - Události, komentáře
18:30 Ulice (1481, 1482)
23.20 - Minuty z Mezipater
19:30 Televizní noviny
23.25 - Q
Sportovní noviny
23.55 - Film point
Počasí
00.55 - Smetanova
20:00 Česko Slovenská
Litomyšl 2009
SuperStar
01.50 - Knižní svět
20:55 Víkend
02.05 - Báječná léta bez opony
21:40 Dr. House V (9)
02.20 - Vzkaz Pavla Brázdy
22:40 Námořní vyšetřovací
02.35 - Máte slovo
služba IV (17)
03.20 - POKR
23:35 Americký ninja
03.45 - Československý
01:15 Novashopping
filmový týdeník
01:40 Bujné fantazie (10)
03.55 - Evropské hudební
02:10 Áčko Stereo
kořeny
02:50 Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame,
pojď si hrát (8/78)
09.00 - Mata Hari
10.40 - Film o filmu Nebe,
peklo... zem
10.55 - Jean-Michel Cousteau:
11.50 - Krásy evropského
pobřeží:
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - McLeodovy dcery II
14.35 - Doktorka Quinnová IV
15.25 - Simpsonovi XX (8/21)
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 - 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
20.00 - Vyprávěj (10)
21.00 - Na cestě po Malawi
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (33/40)
22.25 - Thelma a Louise
00.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.40 - Politické spektrum
01.05 - Sex ve městě VI (5/20)
01.35 - McLeodovy dcery II
02.20 - Události v regionech
02.45 - Události v regionech
Brno
03.10 - Události v regionech
Ostrava
03.35 - Regiony ČT24
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.25 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

22:20
22:55
01:15
01:35
02:15
02:45
04:05
04:55

21:25

20:00

17:35
18:30
19:30

05:59
08:35
09:30
11:20
11:50
12:45
13:15
14:10
15:10
16:05
17:00

05:00
Novashopping
Snídaně s Novou
Směr jih (58)
Osudy
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk III (4)
Ženatý se závazky (222)
Walker, Texas Ranger V
Odložené případy II (23)
Superman IV (2)
Beze stopy IV (10)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Las Vegas V
Ulice (1483, 1484)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (143)
Kriminálka
Miami VI (11)
112
Krvavá volba
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Tajný závod
DO-RE-MI
Novashopping

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Kavárnička dříve
narozených
10.00 - Je to jen hračka?
10.15 - Pan Princ trucuje
10.40 - Věra Vlková
11.00 - Návštěva u Radovana
Lukavského
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery II
14.20 - Doktorka Quinnová IV
15.05 - Tip a Tap (19,20/26)
15.20 - Zábavná škola
15.40 - Věda je zábava III
16.05 - Tykadlo
16.25 - Zpívánky
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - 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
20.00 - Letečtí stíhači v boji II.
20.50 - Všechnopárty
21.40 - Krotitelé dluhů (22/28)
22.05 - Pravěk útočí (9/13)
22.55 - Na moll...
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Vltava v obrazech
00.05 - McLeodovy dcery II
00.50 - Chcete mě?
01.05 - Poklady světa
01.20 - Rajské zahrady (5/13)
02.05 - Události v regionech
Brno
02.30 - Události v regionech
Ostrava
02.55 - Regiony ČT24
03.45 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.35 - Křesťanské umění na
Moravě

Úterý
02:05
02:35
03:20
04:05
05:00

112
Tajný závod
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping
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Ètvrtek

05.00 - Pod
pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Malý svět
dona Camilla
10.45 - Co neodnesl čas (5/9)
06:05
11.30 - Experiment
- Teleshopping
profesora Rousse
06:20- Scooby Doo I
12.00 - Zprávy
06:40- Párty s kuchařem
12.30 - Sama doma
07:10- Teleshopping
13.30 - McLeodovy dcery II
07:20- Pět holek na krku (6)
07:50- Chůva k pohledání III 14.15 - Doktorka Quinnová IV
15.00 - Zašlapané projekty
08:20- M*A*S*H (255)
15.20 - Byl jednou jeden
08:50- Knight Rider III (8)
objevitel (19/26)
09:50- Policie Hamburk I (13)
15.45 - Medúza
10:50- To je vražda, napsala
11:45- Policie - New York XI 16.15 - Šikulové
16.30 - Kouzelná školka
12:40- M*A*S*H (1)
17.00 - AZ-kvíz
13:15- Sabrina
17.25 - Stop
13:40- Čarodějky I (18)
17.30 - Bydlení je hra
14:40- Médium I (13)
15:40- Julie Lescautová IV (7) 17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
17:40- Minuty regionu
18.25 - Černé ovce
18:00- 5 proti 5
18.40 - Duety ...kolem dokola
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
18.45 - Večerníček
Počasí
18.55 - Šťastných deset
19:35- Chůva k pohledání III
a Šance milion
20:00- Přešlapy (7)
19.00 - Události
21:20- TOP STAR magazín
19.35 - Branky, body, vteřiny
22:25- Sběratelé kostí III (9)
19.50 - Předpověď počasí
23:25- Žralok II (10)
20.00 - Slečna Marplová
00:25- Wolffův revír III
21.40 - Máte slovo
01:25- Volejte Věštce
22.30 - POKR
03:15- Výklad snů
23.00 - Losování Šťastných
04:15- Vraždy v Kitzbühelu
deset a Šance milion
04:55- TOP STAR magazín
23.05 - Temná minulost (1/2)
00.40 - McLeodovy dcery II
01.25 - Řím (9/12)
02.15 - Pětka v Pomeranči
02.45 - Hledání ztraceného
času
03.05 - Události v regionech
05.00 - Auto Moto 03.30 - Události v regionech
Styl
Brno
05.30 - Správy
03.55 - Události v regionech
STV
Ostrava
05.59 - Dobré ráno
04.20 - Regiony ČT24
08.30 - Panorama
04.45 - Úraz není náhoda
09.10 - Věda v Evropě
09.20 - Babylon
09.50 - Toulky za uměním
10.05 - Síla umění
11.00 - Svět zázraků
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
05:59
12.25 - Černé ovce
Snídaně
12.45
Reportéři
ČT
v obrazech (40/86)
s Novou
13.25 - Návštěva v ZOO
15.40 - Svět zázraků:
13.35 - Věříš si?
08:35 Směr jih (60)
Riskantní natáčení
14.00 - Záhady Toma Wizarda 09:30 Venkovská lékařka
16.05 - Síla umění: Caravaggio
14.15 - Věda je zábava III
11:20 Tescoma s chutí
05:59
16.55 - Služby v našich
14.40 - Tykadlo
11:45 Můj přítel Monk III (6)
Snídaně
15.00 - Chcete mě?
službách plus
12:40 Ženatý se závazky
s Novou
15.20 - Přežít! (7/10)
17.15 - Skoro jasno (10/13)
13:10 Walker, Texas Ranger
16.15
Deset
století
08:35
Směr
jih
(59)
17.30 - Praha, město věží
14:05 Nováčci (2)
architektury
09:30 Stupeň 6
17.50 - Divnopis
15:10 Superman IV (4)
16.30 - Kam s nimi II
11:10 Tescoma s chutí
18.00 - Klíč
16.45 - Ondřejova
16:05 Beze stopy IV (12)
11:40 Můj přítel Monk III (5)
18.30 - Babylon
filmová škola
17:00 Odpolední Televizní
18.55 - Zprávy v českém
12:35 Ženatý se závazky
16.55 - Úraz není náhoda
noviny
17.05
Diagnóza
znakovém jazyce
13:05 Walker, Texas Ranger
Sportovní noviny
17.25
PORT
19.05 -Angličtina - Extra (21/30) 14:05 Nováčci (1)
Odpolední Počasí
17.50 - Přidej se
19.30 - Medúza
15:10 Superman IV (3)
17:35 Kriminálka Las Vegas
18.05 - Nedej se
20.00 - Zprávy z domova
16:05 Beze stopy IV (11)
18:30 Ulice (1487, 1488)
18.30 - Hledám práci
a z domovů 1989 (2/12) 17:00 Odpolední Televizní 18.55 - Zprávy v českém
19:30 Televizní noviny
20.15 - Utrpení
znakovém jazyce
Sportovní noviny
noviny
mladého Boháčka
19.05 - Redaktion D (11/13)
Počasí
Sportovní noviny
19.20 - The Lost Secret (11/11) 20:00 Ordinace v růžové
21.45 - Rodinné křižovatky
Odpolední Počasí
19.30 - Pětka v Pomeranči
22.10 - Báječná léta bez opony
zahradě 2 (144)
17:35 Kriminálka Las Vegas 20.00 - Zprávy z domova
22.30 - Události, komentáře
21:25 Kriminálka
18:30 Ulice (1485, 1486)
20.15
Ta
naše
povaha
česká
23.10 - Minuty z Mezipater
Las Vegas VIII (11)
20.35 - Liga mistrů
19:30 Televizní noviny
23.15 - Bez bázně
22:20 Mr.GS
23.50
Minuty
z
Mezipater
Sportovní noviny
00.15 - Žít
22:50 Anakonda
00.00 - Kam tě den zavede
Počasí
02.40 - Zapomenutý svět
01.40 - Divadlo žije!
00:35 Kriminálka
20:00
Comeback
(6)
komunismu (1/3)
02.10 - Notes
Las Vegas (12)
20:40 Dům snů (8)
02.50 - Ondřejova
03.30 - Sváteční slovo
01:20 Novashopping
21:55 Zákon a pořádek)
filmová škola
03.35 - Cesty víry
01:40 Paškál
22:50 Dokonalý gentleman
03.05 - Pod lampióny
03.55 - Křesťanský magazín
02:40 Babeta
01:00 Kriminálka Las Vegas
03.55 - Haló, tady Orchestr
04.15 - Po hladině: Hmat
04:05 DO-RE-MI
01:45 Novashopping
a balet ČST
04.30 - Skoro jasno
05:00 Novashopping

Støeda

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Grandsupertingltangl
09.30 - Televarieté
10.35 - Pražský písničkář (4/5)
11.25 - Chvíle pro písničku
11.40 - Podivuhodné
odpoledne Heleny a Petra
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery II
14.15 - Doktorka Quinnová IV
15.00 - Byl jednou jeden
objevitel (18/26)
15.25 - Game Page
15.50 - Nová dobrodružství
Černého Bleska
16.15 - Vynález
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - 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 - Pošta pro tebe
21.00 - Příběhy slavných
21.55 - Na stopě
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Řím (9/12)
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV 23.25 - Rána z milosti
00.35 - Film o filmu Nebe,
05.59 - Dobré ráno
peklo... zem
08.30 - Panorama
00.55 - McLeodovy dcery II
09.10 - Kosmopolis
01.40 - Události v regionech
09.40 - Retro
02.05 - Události v regionech
Brno
10.10 - Náš venkov
02.30 - Události v regionech
10.30 - 168 hodin
Ostrava
11.00 - Dobrá rada nad zlato
03.00 - Sabotáž
11.35 - AZ-kvíz
03.25 - Tajné akce StB (33/40)
12.00 - Kluci v akci
03.40 - Regiony ČT24
12.25 - Černé ovce
04.05 - Kultura v regionech
12.40 - Hřiště 7
04.30 - Evropský manuál
04.50 - Krásy evropského
14.55 - Fokus ČT24
pobřeží
15.20 - Vltava

06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem
Scooby Doo I (1)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Pět holek na krku (5)
07:50- Chůva k pohledání III
08:20- M*A*S*H (254)
08:50- Knight Rider III (7)
09:55- Policie Hamburk I (12)
10:50- To je vražda, napsala XII
11:50- Policie - New York XI
12:45- M*A*S*H (255)
13:20- Sabrina
13:50- Čarodějky I (17)
14:50- Médium I (12)
15:45- Julie Lescautová IV (6)
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 (8)
23:35- Spravedlnost (8)
00:30- Wolffův revír III (12)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:00- Vraždy v Kitzbühelu (1)
04:45- Svět 2009
05:10- Autosalon

3. 11. 2009

12.50 - Jabloňová panna
13.40 - Bludiště
14.10 - Vynález
14.30 - Interpelace poslanců
16.05 - Království divočiny:
16.30 - Návštěva v ZOO
16.40 - Bílá místa
17.00 - Skutečný život
virtuálních světů
17.55 - Zločin jménem Katyň
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Game Page
19.30 - Kultura.cz
20.00 - Zprávy z domova
20.15 - Opozice z periferie
21.10 - Historie.cs
22.00 - Zašlapané projekty
22.20 - Vzkaz Jana Pirka
22.40 - Události, komentáře
23.20 - Minuty z Mezipater
23.25 - Persepolis
00.55 - Nigel Kennedy:
01.55 - Krušné domovy
02.10 - Klášter v Oseku
02.25 - Krajina tajemství
02.45 - A růže přivezte také
03.10 - Příběh fresky
03.25 - Kolektivní dům
03.35 - Moldavské nádraží
03.55 - Dvaasedmdesát jmen
04.10 - Deset století
architektury
04.25 - Existenciální
blues Josefa Kainara
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Sobota

06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem
Scooby Doo I (4)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Pět holek na krku (8)
07:50- Chůva k pohledání III
08:20- M*A*S*H (2)
08:50- Knight Rider III (10)
09:50- Policie Hamburk I (15)
10:45- To je vražda, napsala
11:45- Policie - New York XI
12:40- M*A*S*H (3)
13:15- Sabrina mladá čarodějnice
13:40- Čarodějky I (20)
14:40- Médium I (15)
15:40- Julie Lescautová IV (9)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva
k pohledání III (21)
20:00- Dannyho parťáci
22:35- Kokain
01:05- Úkol zabíjet
02:50- Volejte Věštce
04:35- Vraždy v Kitzbühelu

05.00 - Přes
nový práh
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Zpívánky
06.00 - Let 29 (21/30)
06.20 - Co vyprávěl strom
06.30 - Kocour Vavřinec
06.35 - Podivná přání
06.45 - Sezame, pojď si hrát
07.10 - Garfield a přátelé
07.35 - Všechna rána světa
07.50 - Biblická pátrání
08.10 - Max Minsky a já
09.45 - Ovečka Shaun
09.55 - Kuchařská
pohotovost
10.25 - Podivný pátek
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny:
13.35 - Chcete je?
13.40 - Mezi námi zvířaty
14.10 - Evropský manuál
14.25 - Film o filmu Zoufalci
14.45 - Jalna (10/16)
15.30 - Sladká země mého
dětství
17.15 - Taxík
17.45 - Pachuť smrti (4/6)
18.40 - Zpívánky
05.00 - Kam s nimi 18.45 - Večerníček
05.15 - Skoro jasno 18.55 - Šťastných deset
05.30 - Správy STV
a Šance milion
05.59 - Dobré ráno
19.00 - Události
08.30 - Panorama
19.35 - Branky, body, vteřiny
09.10 - Na stopě
19.50 - Předpověď počasí
09.35 - Na plovárně
20.00 - Duety... když hvězdy
s Antoniem Banderasem
zpívají
10.00 - Neznámí hrdinové
21.20 - Duety... když hvězdy
10.30 - Rodinné křižovatky
zpívají
11.00 - Pod pokličkou
21.35 - Atlet roku
11.35 - AZ-kvíz
22.50 - Losování Šťastných
12.00 - Bydlení je hra
deset a Šance milion
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká 22.55 - Fenomén
00.55 - 10 dní před
13.00 - Medúza
katastrofou
13.30 - Šikulové
02.45 - 13. komnata
13.45 - Nová dobrodružství
Dalibora Jandy
Černého Bleska
03.15 - Pošta pro tebe
14.15 - Tahače 2009
04.10 - Na moll...
14.25 - Sportovci světa
15.20 - Film o filmu Zoufalci
15.35 - Evropa dnes
16.05 - Alchymie bytí
16.30 - Rodina a já
16.50 - Michaelovy
experimenty
05:59
06:15
17.00 - Skoro jasno
Snídaně
Spiderman (7)
17.20 - Dvaasedmdesát jmen
s Novou
06:40 Batman vítězí (17)
17.40 - Chcete mě?
08:35 Směr jih (61)
07:05 Tom a Jerry (6)
17.55 - Ještě jsem tady
09:30 Krutá pravda
07:35 Spongebob
18.25
Kosmopolis
11:15 Tescoma s chutí
v kalhotách (37)
11:45 Můj přítel Monk III (7) 18.55 - Zprávy v českém
08:05 Od srdce k srdci
znakovém jazyce
12:40 Ženatý se závazky
19.05 - Magazín Ligy mistrů 09:55 Poklad rytíře Miloty
13:10 Walker, Texas
19.35 - Simpsonovi XIX
11:20 Stahovák
Ranger V (5)
20.00 - Zprávy z domova
14:05 Nováčci (3)
12:00 Volejte Novu
20.15 - Zázračná planeta
15:10 Superman IV (5)
12:30 Smrt si vybírá
21.05
Moje
rodina
IV
(8/13)
16:05 Beze stopy IV (13)
14:35 Odvážný Crusoe (10)
17:00 Odpolední Televizní 21.35 - Sedm epoch rocku
15:35 Discopříběh
22.30 - Události, komentáře
noviny
17:15 Polepšovna mazlíčků
23.10 - Minuty z Mezipater
Sportovní noviny
17:55 Babicovy dobroty
23.15 - I BBC se utne
Odpolední Počasí
18:35 Koření
23.35 - Gorodok (10/20)
17:35 Kriminálka
19:30 Televizní noviny
00.00 - Zábradlí
Las Vegas
Sportovní noviny
01.00 - Hudební setkání
VI (6)
01.40 - Dobrodružství vědy
18:30 Ulice (1489, 1490)
Počasí
a techniky
19:30 Televizní noviny
20:00 Flynn Carsen:
02.10 - Hledám práci
Sportovní noviny
Kletba Jidášova kalichu
02.30 - Toulky za uměním
Počasí
21:55 Bestiář
20:00 Moje krásná čarodějka 02.45 - Krásný ztráty
00:10 Nebezpečné pouto
03.10 - Rodina a já
22:05 60 sekund
01:45 Novashopping
00:20 Osudový dotek
03.30 - Michaelovy
02:05 Volejte Novu
02:15 Novashopping
experimenty
02:30 Babeta
02:35 Mr.GS
03.40 - Krotitelé dluhů
03:25 Áčko
03:05 Tabu
04.05 - Q
04:20 DO-RE-MI
04:20 DO-RE-MI
04.30 - Závan východního
05:15 Novashopping
05:10 Novashopping
větru

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Růžemi navštívený
09.35 - Ten bílovský zámek
10.15 - Příště u Vás
z Chodové Plané
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery II
14.20 - Doktorka Quinnová V
15.05 - Krásy evropského
pobřeží: Mys Wrath
15.15 - Franklin (2/52)
15.35 - Let 29 (21/30)
16.00 - Ovečka Shaun (19/40)
16.05 - Daleká cesta
za domovem (36/39)
16.30 - 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 - 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 - Losování Euromiliony
20.00 - Dobrodružství
kriminalistiky (23/26)
20.50 - 13. komnata
Dalibora Jandy
21.25 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě VI (6/20)
22.45 - Losování Šťastných
05.00 - PORT
deset a Šance milion
05.30 - Správy
22.50 - Válka policajtů
00.30 - Losování Euromiliony
STV
00.35 - McLeodovy dcery II
05.59 - Dobré ráno
01.20 - Všechnopárty
08.30 - Panorama
02.00 - Sabotáž
09.10 - Přidej se
02.25 - Události v regionech
09.25 - Nedej se
02.50 - Události v regionech
09.45 - Letečtí stíhači v boji II.
Brno
10.30 - Písničku si
03.15 - Události v regionech
cestou notoval
Ostrava
03.40 - Regiony ČT24
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská pohotovost 04.05 - Na cestě po Malawi
04.35 - Gorodok (10/20)
12.30 - Černé ovce
06:05
- Teleshopping
06:20- Scooby Doo I (3)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Pět holek na krku (7)
07:50- Chůva k pohledání III
08:20- M*A*S*H (1)
08:50- Knight Rider III (9)
09:50- Policie Hamburk I (14)
10:50- To je vražda, napsala
11:45- Policie - New York XI
12:45- M*A*S*H (2)
13:20- Sabrina mladá čarodějnice VI
13:50- Čarodějky I (19)
14:45- Médium I (14)
15:40- Julie Lescautová IV (8)
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 (8)
00:35- Wolffův revír III (14)
01:35- Volejte Věštce
03:20- Výklad snů
04:15- Vraždy
v Kitzbühelu (3)
05:00- Receptář prima nápadů
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05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Služby
v našich
službách plus
05.45 - Bílá místa
06.05 - Divnopis
06.10 - Film o filmu Zoufalci
06.30 - Správy STV
06.50 - Diagnóza
07.10 - Praha, město věží
07.30 - Poutní místa
07.50 - Panorama
08.35 - Zázračná planeta:
Medvědí muž
z Kamčatky
09.25 - Folklorika
09.50 - Náš venkov
10.10 - Za vesnickými
muzikanty
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Opozice z periferie
12.00 - Sonic Youth,
Laura Marling,
Jose
12.50 - Pětka v Pomeranči
13.15 - Game Page
13.35 - Sabotáž
14.05 - Simpsonovi
XIX (1/20)
14.25 - Miss & Mr. Fitness
15.20 - Karjala Cup 2009
Finsko
18.00 - Kamera na cestách:
Paříž (1/3)
19.00 - Poutní místa
19.20 - Interpret jménem
dirigent
19.40 - O češtině
20.00 - Racajda
21.15 - Kudykam
22.15 - Divadlo žije!
22.45 - Artmix
23.35 - Minuty z Mezipater
23.45 - Noc s Andělem
01.15 - Nigel Kennedy:
The Blue Note
02.10 - Sešli se...
03.10 - Kdo je kdo
03.40 - Sedm epoch
rocku (7/7)
04.30 - Grotesky
04.35 - Ladí neladí
05.25 - Banánové rybičky

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (19)
06:55- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:20- Fresh Prince IV (23)
07:50- Chůva k pohledání III
08:25- Autosalon
09:20- M*A*S*H (4)
09:50- Zničující katastrofy
10:55- Columbo
12:55- Kdekoli, jen ne tady
15:20- Rabín, kněz
a krásná blondýna
17:55- Super drbna (8)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k
pohledání III (22)
20:00- Zná ji jako svý boty
22:50- Osamělý mstitel
01:05- Blade II
03:10- Volejte Věštce
04:50- Inspektor Balko (46)
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06:10 3-2-1
Tučňáci! (5)
06:40 Spiderman (8)
07:05 Batman vítězí (18)
07:30 Spongebob v kalhotác
08:05 Růžový panter
znovu zasahuje
10:05 Přelud
12:20 To nevymyslíš
13:30 Moto GP
15:00 Pop Corn TV
15:30 Tankový prapor
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:25 Občanské judo
18:05 Rady ptáka Loskutáka
18:55 Hospoda (19)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Česko Slovenská
SuperStar
22:45 Střepiny
23:15 Skrytá kamera
01:00 Ohnivé léto (2)
01:55 Novashopping
02:15 Střepiny
02:40 Polepšovna mazlíčků
03:05 Babicovy dobroty
03:35 Babeta

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.25 - Pohádky z květináče
06.30 - Kodýtkova detektivní
kancelář (6/13)
06.40 - Kuňky z žabí tůňky
06.45 - Ferda II (2/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Náhrdelník (4/12)
11.50 - Krásy evropského
pobřeží: Mys
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Kulihrášek
a zakletá princezna
14.20 - Pelikán má alibi
15.35 - Veselé příhody
z natáčení
16.00 - Retro
16.30 - Rajské zahrady (6/13)
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo děkana
17.15 - Horákovi (10/26)
18.10 - Škola pro život (6/13)
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 - Divnovlásky
21.30 - 168 hodin
22.00 - Losování Sportky
a Šance
22.10 - Sherlock Holmes
23.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.00 - Mrtví jako já II (9/15)
00.45 - Semafor atd. (2/8)
01.45 - Uvolněte se, prosím
02.30 - Folklorika
02.50 - Setkávání
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
Novashopping
Kolotoč
DO-RE-MI
Novashopping

05.55 - Nedělní ráno
s Martou
06.50 - Správy STV
07.20 - Ještě jsem tady
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Vzkaz Jana Pirka
09.00 - Artmix
09.55 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Po hladině
11.00 - Chcete je?
11.10 - Mýty a fakta historie:
Příchod
barbarů (3/4)
12.00 - Koncert V...
13.40 - Bez limitu
14.20 - S Jakubem
na rybách: Texas
15.05 - Semafor atd. (2/8)
16.05 - Doktor hledá místo
17.40 - Cesty víry
18.00 - Křesťanský magazín
18.15 - Poklady světa
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina IV (8/13)
19.35 - Simpsonovi XX (9/21)
20.00 - VEČER NA TÉMA...
Století českých atentátů
22.00 - Minuty z Mezipater
22.05 - Na plovárně s B. B.
22.30 - Soumrak
00.40 - Sonic Youth,
Laura Marling, Jose
Gonzalez
01.30 - Duety... když
hvězdy zpívají
02.45 - Duety... když
hvězdy zpívají
02.55 - Čétéčko
03.15 - Kamera na cestách:
Paříž (1/3)
04.15 - Rajské zahrady (6/13)
04.30 - Osudové okamžiky
04.45 - Setkávání

06:00- Párty s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (20)
06:55- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:20- Bejbybum I (13)
07:45- Chůva k pohledání III
08:15- Stalin (3)
09:20- Svět 2009
09:55- M*A*S*H (5)
10:25- M*A*S*H (6)
11:00- Partie
11:55- Receptář prima nápadů
13:15- Komisař Rex VIII (7)
14:15- Provdám svou ženu
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 (10)
22:15- Úplné bezvětří
00:20- Před soumrakem
01:50- Volejte Věštce
03:30- Dvojí nasazení (5)
05:05- Inspektor Balko (47)

05:00
03:25
04:05
05:00

8. 11. 2009
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Prevence u rakoviny prsu: pravidelná vyšetření

Už téměř dva roky funguje v prostějovské nemocnici Screeningové mamografické centrum pro vyšetření
prsů. Diagnostika má ale v Nemocnici Prostějov, patřící nyní do skupiny
Agel, mnohem delší tradici. Dodnes
tak zde byly vyšetřeny desetitisíce
žen. Loni si nepříjemnou informaci o
rakovině prsu vyslechlo 65 pacientek.
"Jejich šance na plné uzdravení se
zásadně zvýšily tím, že se na rakovinu
přišlo brzy. Právě včasné odhalení
zákeřné nemoci je cílem našeho vyšetřování," uvedla vedoucí lékařka centra
MUDr. Lucie Krpcová s tím, že ve
většině případů se jednalo o rakovinu v
počátečním stadiu. MUDr. Lucii Krpcovou jsme požádali zodpovězení některých pro ženy důležitých otázek.
Co je to vlastně mamografický screening?
Mamografický screening znamená
pravidelné preventivní vyšetřování žen
bez jakýchkoliv příznaků onemocnění
s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu.
Cílem tohoto vyšetření je snaha o odhalení případného nádorového onemocnění prsu v jeho počátku, čímž se
výrazně zvyšuje šance na úplné vyléčení ženy.
Jak mamografické vyšetření probíhá?
Nejdříve je nutné, aby si ženy zajistily
žádanku na vyšetření, kterou jim vypíše praktický lékař nebo gynekolog, a
pak ještě vyplnily dotazník s anamnestickými údaji. Samotné vyšetření trvá
asi pět až sedm minut. Laborantka ženě
stlačí prsa a následně je osnímkuje. Že-

MUDr. Lucie Krpcová (vlevo) s asistentkou u mamografu v prostějovské nemocnici
ny u vyšetření stojí, ale pro imobilní pacientky se vyšetření dá udělat i vsedě.
Laborantky pak vyvolají snímky, které
předají lékařce. Ta si zavolá pacientku
do ordinace, a pokud je ještě potřeba,
pacientku si prohmatá nebo doplní vyšetření ultrazvukem. Pacientka odchází
z vyšetření se dvěma nálezy pro praktického lékaře a gynekologa.
Je vyšetření bolestivé?
Každý má jiný práh bolestivosti, takže
nejde říci, zda je vyšetření bolestivé,
nebo ne. Pacientky musí počítat s tím,
že určitý tlak budou pociťovat. Naše laborantky jsou ale zkušené a jsou
schopné vyšetření provést i u žen více
citlivých bez problémů. Je třeba si také
uvědomit, že bez správné komprese by
nebyl snímek dobře hodnotitelný.
Jak dlouho trvá vyšetření od chvíle,
kdy do vašeho centra vstoupí, po moment, kdy v ruce drží výsledky?
Pracujeme s objednávkovým systémem, ženy tedy nemusí čekat. Vlastní
vyšetření provádí vyškolená laborantka. Rentgenové snímky ihned hodnotí
specializovaný lékař. Klientky si na výsledky čekají. Pokud je vše v pořádku, s
výslednou zprávou odchází. Stráví u
nás tedy minimum svého času a výsledky znají ihned.
Pokud je podezření na nádor, absolvuje žena další vyšetření?
Provádíme další vyšetření - nejčastěji
ultrazvukové, které je možné doplnit
biopsií. Jedná se o odběr malého množství podezřelé tkáně pod ultrazvukovou kontrolou. Tento zákrok není bolestivý, po výkonu pacientka odchází

domů. Vzorek se pak posílá na histologické vyšetření. V indikovaných případech odesíláme ženy k vyšetření magnetickou rezonancí nebo vakuovou biopsií.
A pokud se po těchto vyšetřeních podezření na nádor potvrdí?
Pacientka jde k mamologické komisi
složené z mamodiagnostika, onkologa
a mamochirurga. Tam se dozvídá fakta
o svém konkrétním onemocnění a o
léčbě, která je každé pacientce sestavována na míru.
Na vyšetření by měla zajít každá žena, a to poprvé v 45 letech?
Poprvé může žena přijít ve 40 letech,
avšak jako samoplátkyně. Ze zdravotního pojištění je preventivní mamografické vyšetření hrazeno ženám od 45 do
69 let, a to jednou za dva roky. Doporučení k vyšetření vystaví praktický lékař
nebo gynekolog. Osobně si myslím, že
by ženy měly na preventivní vyšetření
prsu přijít již ve 40 letech.
A co ženy, které uvedenou věkovou
kategorii nesplňují?
U žen mladších 40 let provádíme v úvodu sonografické vyšetření prsů. Klientka si vyšetření hradí. Zájem mladých
žen v poslední době roste, neboť ženy si
jsou vědomy nebezpečí, které jim hrozí.
Existuje nějaká jiná možnost prevence vzniku rakoviny prsu?
Možnosti prevence jsou omezené. Rizikem je pouze výskyt rakoviny prsu v rodině v několika generacích. Jedinou
možností včasné diagnostiky a úspěšné léčby je tak preventivní mamografické vyšetření prsů.
-red-
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SPORT Sbohem, Plumlove
Sportovní tipy týdne

Plumlovský hokej sezonu
2009-2010 k krajské soutěži
jižní Moravy a Zlína nedohraje. Se soutěží se HC Grewis Plumlov, který hrával svá
utkání na prostějovském

zimním stadionu loučí už ve
třetím zápase. Ve třech kolech se jim však podařilo odehrát plných šedesát minut jen
jednou a to ve druhém kole
na ledě klubu Kometa Úvoz,

HC Grewis Plumlov

jinak první utkání s týmem
Moravských Budějovic se neodehrálo kvůli problémům
hostů na ucpané dálnici. Třetí a pro Plumlov konečné utkání hrané předminulou ne-

zdroj www.hcplumlov.cz

Cyklisté se Šebrlem ve Vysokých Tatrách
Tak jako každý rok i letos odjeli naši cyklisté v měsíci říjnu na
týdenní soustředění do Tatranské Štrby. Soustředění se tentokrát zúčastnilo více jak dvacet závodníků, téměř všichni
závodníci SKC včetně vybraných závodníků sportovního
centra a české reprezentantky,
olympioničky Jany Horákové.
Šéftrenérovi Vladimíru Vačkářovi se tento způsob zahájení fyzické přípravy každoročně osvědčuje. Po krátkém čtrnáctidenním posezónním odpočinku cyklisté odloží kola a absolvují náročné tréninky ve výškách od 1300
m nad mořem až po tatranské vrcholky a sedla, kde vystoupají do
výšek nad 2000 m nad mořem.
Tento způsob přípravy je náročný
nejen pro samotné cyklisty, ale i

pro celý doprovod. Obzvláště letos, kdy nepřálo počasí a kluci a
holky se museli brodit místy až
půlmetrovou sněhovou pokrývkou a procházet „neprošláplými“
turistickými stezkami. Přes tyto
obtíže se podařilo dodržet trenéry
stanovené objemy a družstvo
„starších“ muselo spolykat náročné osmihodinové pochody, kdy
překonávali i takové lahůdky, jako výstup na Kriváň, Rysy, Téryho chatu a přechod přes Koprovské sedlo a Priečné sedlo, který
patří v Tatrách k vůbec nejobtížnějším. V kontextu s nepříznivým počasím se jednalo o výkony opravdu mimořádné. Dík patří
především trenérům, kteří
s každými jednotlivými skupinami výstupy absolvovali a dbali tak
nejen na fyzickou náročnost, ale

především na bezpečnost. Se „staršími“ všechny výstupy absolvoval a vedl horský vůdce Tomáš
Bohatý a trenér Michal Mráček.
Překvapivě zdatně si vedlo i družstvo žáků a kadetů vedené trenérem Ondrou Hnízdilem, které za
svými staršími kolegy příliš nezaostalo. Únavu a utržené šrámy si
večer po tréninkových jednotkách
cyklisté léčili v krásném prostředí
termálního koupaliště ve Vrbovci,
kde příjemnou atmosféru vylepšoval svými nudistickými výstupy na veřejnosti juniorský reprezentant Jakub Filip, čímž zaměstnával jinak nečinný personál.
Odpočinek cyklistů vskutku není
dlouhý, od listopadu již začíná seriál českých dráhových halových
pohárů, které vyvrcholí MČR
v Praze Motole. P. Šrámek, -pez-

Hennie Baas: Korfbal úzce souvisí se životním stylem
Holandský trenér Hennie Bass
se na počátku devadesátých let
přes univerzitní korfbalový tým
v Olomouci, který mimochodem vedl i na akademickém
mistrovství Evropy, dostal do
kontaktu s tehdejšími korfbalisty SK Junior Prostějov. Po letité
odmlce se tu objevil opět na požádání dnešního předsedy Jana
Mynaříka a pomáhá svým radami a účastí na trénincích a zápasech prostějovským korfbalistům k tomu, aby se jim konečně splnil vytoužený sen a postoupili do vyřazovacích bojů.
(Dokončení na str. 24)

Dne 3.10.2009 se konal turnaj města Prostějova, oblastní soutěž juniorů
Nad turnaj převzal záštitu a turnaj sponzoroval místostarosta města Prostějova pan Miroslav P išťák a
náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Alois Mačák. Vedení BC DTJ a oddíl juniorů za podporu
děkují
Karel Menyház, trenér juniorů BC DTJ Prostějov

VOLEJBALOVÝ SPECIÁL!!!
při čtení dnešního vydání Prostějovského VEČERNÍKU zklameme některé čtenáře, kteří počítali s tím, že si dnes budou moci přečíst volejbalový speciál. Omlouváme se, že tomu tak není a
veškeré informace o přípravě volejbalistek VK
Modřanská Prostějov na novou sezonu, rozhovory s hráčkami a vedením a další novinky ze zákulisí VK si budete moci přečíst příští pondělí.

děli proti celku Uherského
Brodu skončilo pro hráče a
přihlížející v polovině třetí
třetiny za stavu 2:7 pro hosty
odchodem
plumlovských
hráčů do kabin na protest
proti způsobu rozhodování
zápasu od hlavního arbitra.
A že to bylo opravdu utkání konečné se potvrdilo na oficiálních webových stránkách
plumlovského klubu, kde se k
ukončení činnosti vyjádřil
představitel generálního sponzora a majitel klubu v jedné
osobě Petr Muzikant.
Důvodů k ukončení činnosti
podle jeho vyjádření bylo více.
Jedním z prvních na ráně byla
úroven sudích delegovaných n
a jednotlivé zápasy. Jak už
jsme naznačili v úvodu, rozhodování některých rozhodčích
se už ve druhém hraném utkání
nepodařilo hráčům Plumlova
překousnout a tak se ani nedohrálo.

Problémem se jevilo už v minulé sezoně sestavení hráčského kádru, ale po příchodu několika mladíků z prostějovské
juniorky to vypadalo, že by se
tým mohl prát o lepší výsledky,
což se ovšem nesplnilo.
Majitel plumlovského hokeje
se taky podivuje nad jednáním
funkcionářů z Českého svazu
ledního hokeje a jejich podivuhodnými praktikami při registracích hráčů.
HC Grewis Plumlov tak mizí z
hokejové mapy. Jen čas ukáže,
zda to bude navždy.
-pez-

Foto týdne

Ojedinělé setkání s olympionikem.Na Chatě pod Soliskem se prostějovští cyklisté potkali sRomanem Šebrlem a to byl
samozřejmě důvod ke společnému snímku. Zleva šéftrenér SKC
Vladimír Vačkář, Roman Šebrle a trenér SKC Michal Mráček.

2. listopadu 2009

EFEKT PLUS
spol. s.r.o.
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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 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
7000Kč/měs.
včetně inkasa a garáže
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
1+kk ul. Studenstská, PV: cihl. dr. byt, 40m2
Cena: 750 000Kč
2+1 s garáží, Dr. Mičoly, PV: cihl. v os. vl., 66m2,
vl. vytápění
Cena: 1 250 000Kč

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

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

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

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

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

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

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

Mobil: 777 619 939

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

Byty pronájem

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!

www.jhreality.cz
NOVINKA!

Prostějov,Divišovaul.
Pronájem cihlového bytu 1+1 po rekonstrukci – nová
kuch.linka,koupelna,WC,plovoucípodlahy.Plocha50
m2,2.patro,vl.topení.Volnýihned.
Cena:Kč4.500,-/měsíc+inkaso

SLEVA!

Byty prodej

1+kk DV, PV E.Beneše
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,

730tis Kč
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 Kladky, 2 jednotky: 3+1, 2+1, velký
pozemek
990tis Kč
Zděná chata Seč
690tis Kč
Garáž Vrahovice,
cena 130tis Kč
Pozemek Domamyslice, 1426m2. 1450 Kč/m2
Pronájem prodejny, PV Drozdovice 80m2.
10tis Kč/m
Pronájem NP, PV Daliborka 85m2.
6tis Kč/m
Pronájem prodejny, PV Kostelecká 47m2.
7tis Kč/m
Pronájem prodejny, 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 850tis 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
3+1 DV, PV Svatoplukova, 120 m2, 1.750tis 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, 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

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

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

Kostelecn/H,okr.Prostějov
Prodejrod.domu3+1smožnostírozšířenídopodkroví,
plyn. ÚT, dvorek, předzahrádka. Ihned k bydlení. Zast.
Cena:Kč850.000,plocha111m2.

SLEVA!

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:Kč940.000,-

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,-

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

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 vč.en

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

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

BrodekuPv,okr.Prostějov
Prodej rodinného domu 5+1 s garáží, dílnou, plyn. ÚT.
Ihned k bydlení. Zast. plocha 288 m2, zahrada 517 m2 –
pěkná,udržovaná.
Cena:Kč1.790.000,-

NOVINKA!

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,-

Prostějov,Olomouckául.
Pronájem skladovacích příp. výrobních prostor v komerční zóně u dálnice. Ve 3. NP – 720 m2, ve 4. NP –
1080m2.Nákl.výtahy,šatna,soc.zařízení.
Cena:Kč500,-/m2/rok+balíčekslužebKč400,-/m2/rok.
Pronájemgarážívareálu85m2 a165m2,výška3,5m
cenaKč800,-/m2/rokvčetněslužeb.

BYTY–PRODEJ:

2+1, ul. Šárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna
SLEVA!Kč890.000,2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty
odKč1.351.220,NOVÝ3+kksgaráží,Vrahovickául.–OV,balkon
Kč1.980.000,NOVÝ4+kksgaráží,Vrahovickául.–OV,balkon
Kč2.280.000,-

BYTY–PRONÁJEM:

1+kk,Waitovaul.–jenpro2-3studentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/1osoba
1+1-zařízený,Vrahovickául.
Kč3.500,-/měsíc+inkaso
1+1–Divišovaul.
Kč4.500,-/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.
Kč 8.500,-/měsícvč.inkasa
3+1,Brněnskául.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso
3+1vRD,Olomouc,Bystrovany
Kč7.000,-/měsíc+inkaso

GARÁŽE:

PRODEJ–Pv, zaMechanikou
PRONÁJEM–Pv, Krasice

Kč120.000,Kč900,-/měsíc

DRŽOVICE: prodej rovinatých stavebních
pozemků, celková výměra cca 13.000 m2, sítě v
dosahu.RSP219
Cena:1000Kč/m2

BYTY - PRODEJ
n 1+1 – Dolní ul.: os. vlast./panel., 3.p./ze 7, byt
orientovanýnajižnístranu–odvrácenouodsilnice,
sbalkonem,ihnedvolný.RSP369
Cena:760000Kč
n 1+kk–sídl.E.Beneše:os.vlast./panel.,1.p./ze7,
plast.okna,noválodžie,vrekonstr.domě,poprodeji
volný.RSP119 Cena:790000Kč
n 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
n 2+1 – Šárka: družst./panel., 4.p./ze 4, byt v
rekonstr. domě s plast. okny, orientace východ –
sever,ihnedvolný. RSP339
SLEVA100000Kč–novácena:999000Kč
n 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
n 2,5+1 – Sídl. svobody: družst./panel., 1.p./ze 4,
prostornýbytsalkovnou,novoulodžiíaplast.okny
vrevitalizovanémdomě. RSP299
SLEVA50000Kč–novácena:1100000Kč
n 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
n 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
n 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+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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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

Nabízíme:
RD – PRODEJ

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

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

www.PATRIOTreality.cz

RD 2+1 a 1+1 – TVOROVICE, okr. PV
Řadový, 2+1 a 1+1, široký průjezd na dvůr. Byt 2+1
ihned obyvatelný. Vhodný k rekonstrukci a rozšíření do
podkroví. Pozemek 2259 m2.
Cena: 890.000 Kč
RD 5+1 Ptení - řadový, dvoupodlažní, zastavěná
2
plocha 86 m , 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

Prodej RD 3+1 se zahradou Vícov, ZP
222 m2, zahr. 367 m2. WAF, el., plyn, voda
Cena 980.000 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.

REALITNÍ KANCELÁŘ

email: prostejov@patriotreality.cz

NÁJEMNÍ DŮM – PRODEJ

Prodej podsklepené rekreační chaty se
zahradou Stražisko. V přízemí 2 pokoje s terasou, v podkroví 2 pokoje s verandou. Prodej
včetně vnitřního zař.
Cena 495.000 Kč

Michael Vejmola

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

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

1+1 Tylova, PV
Tel.: 777 231 606
Družstevní byt, 39m2, panel. Dům i
byt po kompletní rekonstrukci, 2. patro.
Orientace východ, západ.
Cena : 900.000,- Kč

1+1 Studentská, PV
Tel.: 777 851 606
Družstevní byt poblíž centra, III. patro, 40
m2, cihla. Původní stav. Zahrádka ke grilování a posezení, celkově v domě 7 bytů.
Cena : 750.000,- Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

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

BYTY – PRODEJ

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

BYTY – PRONÁJEM

Pronájem bytu 2+kk Prostějov, Krasická
60 m2, v 4.NP novostavba. Nezařízený, ihned k
nastěhování.
Cena: 6.900 Kč bez inkasa
Pronájem bytu 3+1 Prostějov, E.Beneše
64 m2, v 1.NP, panel, lodžie. Nezařízený, ihned k
nastěhování.
Cena: 6.000 Kč bez inkasa
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.

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

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

Pronájem 3+1 Vrchlického, PV Tel.: 777 851 606
Cihla - bytový dům o třech bytech, 70 m2, I.
patro, vlastní plynový kotel.
Cena : 6.000,- Kč/měs.+ink.

CHATA – PRODEJ

Chata Alojzov, - Zděná, podsklepená, v klidné
rekreační oblasti v blízkosti lesa na rovinném
pozemku 369 m2, vlastní studna, el.220/,380.
Nová cena: 840.000 Kč

NEBYTOvé PROsTORY

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

sTAvEBNÍ POZEMKY PRO RODINNé DOMY

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

POPTÁvÁME:

• RD v Prostějově a okolí – Bedihošť, Hrubčice,
Držovice, Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
• Provozní objekt s kancelářemi
• Pronájemnebytovýchprostorcca60-70m2–prodejna
zahrádkářských potřeb
• Restaurace v Prostějově
• Pronájem bytu 1+1 v Prostějově
• Pozemekprovýstavbugarážíaparkovánínákladních
automobilů (cca 3-5tis. m2)
• Koupě bytu 2,5+kk v Olomouci, vhodný k rekonstrukci
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.

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

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

Aktuální nabídka:

RD 4+1 Dobromilice
Prodej dvoupodlažního rodinného domu
s bytovou jednotkou 4+1 po částečné rekonstrukci, obecní inženýrské sítě, dvůr,
velká zahrada (1321m2) ihned volné.
Cena: 495.000,-Kč

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

RD 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

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
3+1 Zrzavého, PV
3+1, db/c, Slovenská, PV

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

BYTY PRONÁJEM:
1+1, z/p, Tylova, PV
1+1, n/p, E. Beneše, PV
2+1, n/p, Tylova, PV
3+1, n/c, Manharda, PV

6.000,- Kč/měs. vč. ink.
6.000,- Kč/měs. vč. ink.
7.500,- Kč/měs. vč. ink.
8.500,- 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:
RD Brodek u PV, Prodej část.
podsklepeného, řadového rod.
domu o dvou podlažích o vel.
4+1 s dvorkem a terasou.
Možnovyužítijakodvougenerační1+1,2+1.Vytápěníje
ústřednínaTPazemníplyn,obecnívodovod,kanalizace.
CenavRK
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,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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Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz, www.realitypolzer.cz
Tel. 739 322 895, 723 335 940
BYTY

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
Byt 3+1, DB/panel, 68 m2, 4. patro, byt je bez větších úprav v zachovalém stavu, plast. okna.
1 100 000,- 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.
Pronájem bytu 3+1 Vrahovice, cihla, 76 m2, 1. patro,
se zařízením, k dispozici zahrádka, klidná lokalita, volné
ihned.
7 800,-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

Pavel Salaj
Nám. Padlých hrdinů 6, Prostějov
tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.cz
Pracovní doba:
Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

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)

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

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

Novinka! RD Biskupice 2+1, zemědělská usedlost,
poz.2000 m2, hospodářské budovy
1 990 000,- Kč
RD 4+1 Domamyslice, poz. 213 m2,topení plyn, k rekonstrukci, klidná lokalita.
1 450 000,- Kč
RD3+1Smržicepočástečnérekonstrukci,pozemek152
m2, voda obecní, kanalizace, plyn, el. 22O/380V, předzahrádka s možností parkování.
950 000,- Kč

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

RD 2+1 Otaslavice, menší řadový, cihlový,voda obec. žumpa,
el., celková plocha poz. 73 m2. Nyní velká sleva! 450 000,- Kč
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.
CenavRK

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
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Volejte: 739 322 895

1+kk Okružní
Cena 630.000Kč
1+1 Určická OV cihla
670.000Kč
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
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 cihl.po rek.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

1.290.000Kč
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
RD 4+1 Čelechovice po

rek.,ga

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 dům s byty 2x4+1 a
hospoda
Cena celkem 1.290.000Kč
RD 2+1 Čelčice po celk. rek. průjezd, dvůr, zahrádka
1.490.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek., garáž, zahrada, bazén
2.990.000Kč
RD Bedihošť 2 byty 3+1, 2+1 zahrada
2.170.000Kč
Nov. RD 5+2 Brodek u K. okr. zahrada, bazén
2.490.000Kč
Nový RD Vrahovice 2x4+1 Možnost podnikání
3.100.000Kč
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

Volejte: 739 322 895

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

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 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 Sidl. Svob od y po rek, čás t. zař .
7.500Kč vč. ink
2+1 Beneše zařízený
7.500Kč vč. ink
2+1 Moravská cihla 69m2
7.500Kč vč. ink
2+1 Pecky cihla, po celk. rekonstrukci, klidná
lokalita
7.500Kč vč. ink
2+1 Špály
7.500Kč vč. ink
2+1 Králíka část. rek. 58m2 šatna, lodžie 8.000Kč vč. ink
2+1 Olomoucká po rek. nadstandartní 65m2+ terasa18m2
8.000Kč 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 luxusní
9.000 vč. ink

Volejte: 732 285 189

dOMY
Volejte: 723 335 940

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

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 RD 2+1, Čelčice, po kompletní rekonstrukci, dvorek,
zahrada.
Cena: 1.490.000,- Kč
Prodej RD 5+2, Čelechovice na Hané, dvoupodlažní, garáž,
zahrada.
Cena: 2.266.000,- 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: 1.000.000,- Kč
Byt3+1,DB,75m2,panel,PV–Dobrovského Cena:1.090.000,-Kč
Byt 2+1, OV, 59 m2, panel, PV–Dolní, po rekonstrukci
Cena: 1.345.000,- Kč
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

PRONÁJMY

Volejte: 723 335 940

4+1 centrum PV OV 120m2, terasa, zimní zahrada, garáž
2.170.000Kč
2+kk Hybešova OV
870.000Kč

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

Volejte: 723 335 940
1+1 Knihařská 35m2 , cihla 6.000Kč vč. ink.
2+kk Daliborka 75m2, podkrovní 6.000Kč +ink.
2+1 Daliborka 55m2, přízemí, WAF 5.500Kč +ink
3+kk Hvězda 75m2, podkrovní 6.000Kč + ink

www.realitypolzer.cz

prostejov@ byty-gfb.cz
olomouc@byty-gfb.cz
774 409 430, 774 101 818
nabízí k prodeji :
Rodinné domy se zahradou:
PV Mostkovice
PV, Domamyslice
Plumlov
PV centrum
Plumlov
Vrahovice
Plumlov
Kraličky

4 700 000 Kč
4 200 000 Kč
4 200 000 Kč
3 700 000 Kč
2 890 000 Kč
1 950 000 Kč
1 500 000 Kč
860 000 Kč

Pěkné b yt y:
1+1, DB,e.Beneše
panel, 34 m2, 750 000 Kč
2+1, OV, Okružní
panel, 65 m2, 1 190 000 Kč
2+1, OV, Na Hrázi
panel, 59 m2, 990 000 Kč
2+1, OV, sídl. Svobody
panel, 56 m2, 1 190 000 Kč
2+kk, DB, Raisova
cihla, 48 m2, 1 080 000 Kč

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

www.kk-reality.com
Plumlov, 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

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

◘ Prodej novostavby RD 4+kk ve
Vrahovicích. Nyní hotová hrubá
stavba. Dokončení možno dle přání
klienta.Obytná plocha cca 130m2,
zahrada 150m2.Vjezd zezadu.
Cena po dokončení 2 900 000Kč
◘ Prodej RD 3+1 s terasou v Brodku
u Konice. Dům je po kompletní rek.
Zahrada 660m2, 2 vjezdy, krásné
podsklepení, letní kuchyň.
Cena 1.660.000,-Kč
◘ Prodej RD 3+1 v Plumlově,
zastavěná 100m2,zahrada 200m2,
nutná rekonstrukce.
Nová cena 820 000 Kč
◘ Prodej RD 3+1 a 1+1 v Doloplazech
u Pv. 2 x garáž. Pěkný velký.
Cena 1 655 000 Kč
◘ Prodej bytu 3+1 v osobním
vlastnictví na Dolní ulici, lodžie,
plastová okna, zateplení.71m2.
Cena 1 299 000,-Kč

BYTY

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, e. Beneše, panel, 78m2, byt kompletní rekonstrukce.
Cena 1.650.000Kč.
3+1, OV, Šlikova, cihla, 75m2, byt část. rekonstrukce.
Cena 1.650.000Kč.
Tel.: 606 922 838

www.reality-domino.cz

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.

Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,
Alojzov a Mostkovice.

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

◘ 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.

3+1, DB, Dobrovského
panel, 72 m2, 1 090 000 Kč
3+1, OV, Brněnská
cihla, 96 m2, 1 950 000 Kč
3+1, DB, Anglická
panel, 76 m2, 1 150 000 Kč
3+1, OV, Šlikova, garáž
cihla, 75 m2, 1 650 000 Kč
3+1, DB, Němčice na Hané
panel, 72 m2, 1 000 000 Kč

www.byty-gfb.cz

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

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.

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

1944- Byt 1+kk, Dr., cihla, PV – Studentská
1926 – Byt 1+1, OV, cihla, PV – Resslova
1704 - Byt 1+1, OV, panel, PV-E. Beneše
1914 - Byt 1+1, Dr., panel, PV – E. Beneše
1918 - By t 1+1, Dr., panel, PV – Šmeralova
1518-Byt 2+1, OV, panel, PV-Dolní
1771 - Byt 2+1, OV, panel, PV-Dolní
1907 - Byt 2+1, OV, cihla, PV-horáka
1717 - Byt 2+1, OV, panel, PV-Okružní
1915 - Byt 2+1, Dr., panel, PV-Šárka
1885 - Byt 2+1, Dr., panel, PV-E. Beneše
1837 - Byt 2+1, OV, panel, PV-Špály
1942- Byt 2+kk, Dr., cihla, PV – Studentská
1790 - Byt 3+1, Dr., panel, Němčice
1740 - Byt 3+1, OV, cihla, PV-Tylova
1896-Byt 3+1, Dr., panel, PV-Dobrovského
1931 - Byt 3+1, OV, panel, PV-Šárka
1898-Byt 4+1, Dr., panel, PV-Anglická

Cena 750 tis. Kč
Cena 790 tis. Kč
Cena 799 tis. Kč
Cena 800 tis. Kč
Cena 920 tis. Kč
Cena 950 tis. Kč
Cena 970 tis. Kč
Cena 1.030 tis. Kč
Cena 1.250 tis. Kč
Cena 980 tis. Kč
Cena 1.250 tis. Kč
Cena 1.250 tis. Kč
Cena 1.369 tis. Kč
Cena 990 tis. Kč
Cena 1.600 tis. Kč
Cena 1.200 tis. Kč
Cena 1.710 tis. Kč
Cena 1.190 tis. Kč

DALŠí NABíDKA V RK NeBO www.a-zreality.cz
CHCETE PROdAT NEBO PRONAJMOuT
BYt Či DŮM?
StAČí JeN zAVOLAt A MY VÁS RÁDi
NAVŠtíVíMe A VŠe zA VÁS zAŘíDíMe

Uzávěrka inzerce je vždy
ve čtvrtek ve 14.00 hodin

2.listopadu 2009

reality

reality

reality

reality

prodám

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

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

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

Pronajmu levně garáž za uhelnými
sklady. Tel.: 603 537 928.

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

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

Koupím chatu v okrese Prostějov
Seriózní jednání. Platím hotově. 777
851 606.

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

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

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

Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 777 231 606.

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.

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 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.

Prodej RD v Čelechovicích n/H, 7+kk
(garáž, dvůr, zahrada), cena:
2.200.000 Kč. Tel: 731 130 235.

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.
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.
Prodám nadstandardní byt 3 + kk, cihla, 80 m2, po kompl. rekonstrukci.
Tel.: 724 337 987.
MOTOREST VRCHOSLAVICE
K pronajmutí vč. zařízení - ihned.
Info@multicarmorava.cz
Pronajmu 2 – 5 kanceláří, v blízkosti
centra města. Samostatně přístupné.
Tel.: 773 661 018.
Prodej 2 +1 v Čelčicích. Po rekonstrukci, vjezd, dvůr, menší zahrádka –
cena 1.590.000 Kč. Tel.: 608 717 964.
Prodám rod. dům v Držovicích 2 + 1
zast. plocha 163 m2. Dvůr, zahrada,
parkování před domem. Udržovaný –
cena k jednání. Tel.: 775 338 130.
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.
Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.

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.

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

Prodám 1 + kk v OV, 32 m2, E.Beneše.
Levně. Volný ihned. Tel.: 774 504 026.

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

Nabízím pronájem zařízeného bytu 3
+ 1 s balkonem na Belgické ul., PV.
8.000 Kč měs. vč. ink. Vratná kauce
10.000 Kč. Tel.: 608 057 100.

Pronájem 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.

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

Hledám dům na vesnici. Cena a stav
nerozhoduje. Tel.: 774 414 525.

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

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.

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

Prodám byt DR 3 + 1, 72 m2, v centru.
Cena 1.090.000 Kč. Je volný. Spěchá!
Tel.: 606 788 386.

Prodám byt 3 + 1 s garáží v PV (OV,
cihla). Cena 1.590.000 Kč. T.: 737 711
889 po 16.00 hod.. RK nevolat!

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.

Prodám zánovní byt 1 + kk na
Západní ul. v PV, OV, cihla, 32 m2,
velmi pěkný, nízké měsíční náklady,
nevolat RK. Cena dohodou – spěchá. Mobil: 605 907 890.

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.

Pronájmy komerčních prostor až 500
m2. Tel.: 722 912 715.

Pronajmu dlouhodobě garáž za
Mechanikou. Tel.: 582 357 681.
Pronajmu byt 1 + 1, blízko středu města. Tel.: 728 774 143.

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.
Pronajmeme garáže v Držovicích.
Nájem 1.050 Kč/měs. Tel.: 608 811
174.

finance
PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz
Letos půjčky nově! Rychlá hotovost
s nízkým úrokem. Průchodnější hypotéky. Nejsme linka 900. Tel.: 737
404 086.

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

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

Prodám pěkný byt 2 + 1 s lodžií na sídl. Svobody, možnost i garáž, cena dohodou. Tel. 776 330 365.

RD Vitčice, okr. Prostějov 3 + kk, zast.
pl. 79m2, zahrada 811m2, ÚT na tuhá
paliva, WC - koupelna po rekonstrukci, hos. přístavky, po rekonstrukci.
Cena: 445.000,-Kč. Tel. 608 601 719.

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.
Rychlá půjčka pro všechny bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
733 321 344.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.
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.

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

Nikde Vám nepůjčí! Máme nebankovní zdroje bez nahlížení do registru, stačí platný OP, od 50 tisíc, nejsme
linka 900… Bonus! Kreditní karta do
500 tisíc. Tel.: 739 624 333.
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Hledáme 5 lidí na HPČ, VPČ, prof.
růst, 10 – 60 tis. měs. Tel.: 732 746
873.

práci
nabízí
Přijmu malíře – natěrače, jen vyučené
v oboru. Tel.: 737 941 529.
BANCO CASINO a.s., přijme do
provozu v Prostějově krupiéry,
krupiérky. Nástup možný ihned.
Info na tel: 776 237 992.
Hledáte dlouhodobé uplatnění? Práce
v PV jen pro ctižádostivé. Tel.: 739
564 091.
Hledáme obchodního zástupce pro
olomoucký kraj. Tel.: 608 025 895.
Čs. fa přijme pracovníky-ce na pozice- telefonista-ka, zprostředkovatelka, referent-ka, asistent- ka, managerka obchodní zástupce. Požadujeme
komunikativnost,
čistý
TR.
Nabízíme výdělky dle prac. zařazení
22 – 50.000 Kč. měs služební auto a
telefon. info na 605 254 556.
Firma Stein přijme 9 lidí pro práci na
telefon + zapisování, práce z domu. 3
– 6.000 Kč s nástupem. T.: 604 800
212.
Zavedené a prosperující kadeřnické a
kosmetické studio PARÁDA přijme
na ŽL KADEŘNICI a MASÉRA(KU), klidné a přátelské prostředí,
férové jednání. Volejte večer na tel.:
777 15 30 77.
Nabízím domácí práci. Možnost i se
smlouvou. Tel.: 728 821 566.
Přijmeme ihned 4x pomoc. dělník v
potrav. výrobě, vhodné pro muže
(ranní a odpolední). PAP, Vodní 4, PV.
Tel.: 722 55 33 45.

práci
hledá
Vyučená švadlena s 20-letou praxí,
hledá zaměstnání (jakékoliv).
Nabídněte. Tel.: 723 573 515.

auto-moto
Prodám přívěsný vozík za auto. Tel.:
777 870 729.
Individuální dovoz
Nekupujte zde zbytečně drahá auta,
jeďte se mnou do Německa. Vyřídím
Vám veškeré formality a v Česku
kompletní přihlášení. Solidní jednání.
Platí stále. Tel.: 603 383 895.

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

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.

Kawasaki ZX6R, r.v.05, 107t

Snadné půjčky a průchodnější hypotéky s nízkými splátkami. Nejsme
900... Tel.: 737 404 086.

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

Honda Varadero 125,r.v.06, 63t

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

Půjčím i z vlastního kapitálu. Bez registru, i ženám na MD, i důchodcům.
Úrok od 9%. Tel.: 604 800 212.

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

Pronajmu ihned garsonku v podkroví
na Svatoplukově ul. ve velmi dobrém
stavu. Tel.: 777 64 06 18.

58/175 finančně zajištěný, hledá
upřímnou ženu k trvalému vztahu, věk
nerozhoduje. Tel.: 608 201 623.

Koupím pozemek v Prostějově nebo
Olomouci na stavbu RD. Tel. 731 507
603, 582 334 334.

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

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.

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

Koupím byt 2 + 1 v PV, v OV. Nejlépe
v pův. stavu. RK nevolat. Tel.: 606 922
838.

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

Hledám OZ i brigádně. Tel.: 777 938
973.

Nabízím do pronájmu lukrativní prostory na Sídl. Hloučela, k podnikání
(kadeřnictví, kosmetika, modeláž
atd.). Tel.: 775 780 045.

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.

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

Půjčka tutovka od 50 tis. Kč.
Předvánoční akce, za směšný úrok.
Bonus! Kreditní karta do 500 tis.
Nejsme linka 900. Telefon 736 228
277.

seznámení

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.

práci
nabízí

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

Prodám RD 7 + 1 Kostelec na Hané.
2.290.000 Kč. Tel.: 724 337 984.

Prodej panel. bytu OV 2 + 1 na sídl.
Hloučela. Cena 950.000,- Tel.: 604
821 332.

Výprodej zbytků laminovaných
dřevotřískových desek různých
rozměrů a dezénů. Cena zbytku o
rozměru do 1m2 – 90 Kč/m2. Cena
zbytku o rozměru od 1 m2 do 2 m2
– 120 Kč/m2. V případě zájmu nařežeme do potřebných rozměrů.
TRUHLÁŘSTVÍ,
sdružení Jančík – Stražický,
Prostějovská 231/68, Mostkovice,
tel.: 602 751 527.

!!Pozor!!! Předvánoční akce.
Půjčíme všem, stačí OP. Bonus!
Kreditní karta do 500 tis. 607 611
952.

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

Prodám cihlový byt 2 + 1, vl. topení,
lodžie, garáž, ul. K.Svolinského, PV.
Tel.: 606 384 281.

Zahradnictví Držovice nabízí: krouhané hlávkové zelí, brambory na
uskladnění, cibuli a jiné vlastní produkty. Pracovní doba: po – pá: 7.00 –
15.00 hod. Kontaktní osoba
Krčmářová Věra, tel.: 737 681 404.

Pozor vánoční akce. Půjčíme všem,
stačí OP. Bonus kreditní karta. Tel.:
607 896 359.

Nabízím pronájem garáže v PV u
Družby. Volná od 1.11.2009, 1.200
Kč/měs. Platba vždy 3. měs. předem.
Tel.: 604 263 671.

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

Prodám jablka a hrušky á 6 Kč.
Procházka Pavel, Vícov 4.

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

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

Prodám celoročně obývanou chalupu
po rekonstrukci. Nutno vidět. Cena
dohodou, RK nevolat. Tel. 602 978
794. Spěchá.

Prodám levně starobylý sekretář.
Ihned k odběru. Tel.: 602 477 886.

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

Koupím cihlový byt 2 + 1, nebo 2 + kk
v Prostějově, podmínka garáž, nebo
garážové stání. Okamžitá platba hotově. Tel. 774 191 917.

Pronajmu garáž, Šmeralova ul. (vedle
kotelny). El. Tel.: 606 543 695.

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

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

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

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.

Králičí farma Vícov prodává CHLAZENÉ KRÁLÍKY 1 kg/99 Kč.
Objednávky na telefonních číslech.
777 936 723, 775 266 484.
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Snadné půjčky i hypotéky s nízkou
splátkou. Nejsme linka 900... Tel.:
732 659 877.

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.
Koupím zachovalou sedací soupravu
PV a okolí. Tel.: 774 336 049 (17.00 –
19.00 hod.)

Pronajmu nebytové prostory naproti
míst. nádr. v PV cca 30 m2, vhodné na
trafiku. Tel.: 777 66 99 66.

STAROŽITNOSTI

Prodám hrobku na městském hřbitově
v PV, u hlavního vchodu cca 20 m2, po
renovaci. Tel.: 777 66 99 66.

SPOLEČENSKÝ DŮM

GOLEM

www.domajob.cz

Hledám schopného člověka do organizační sféry české obchodní společnosti na pobočku v PV. Požadavky:
organizační schopnosti a samostatnost. Tel.: 777 66 27 27.
Přijmeme kadeřnice, maséra/-ku. Na
ŽL. Tel.: 721 755 420.
Zavedená realitní kancelář pro
Olomoucký kraj přijme 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
Přijmeme technika bowlingu, info
tel: 724 280 476.

Kawasaki ZX9R Ninja, r.v.00, 75t

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

Dokončení
řádkové inzerce
na straně 20.

2.listopadu 2009
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Fotbalové soutěže prostějovského okresu a Olomouckého kraje: Konice konečně vyhrála, Nezamyslice dostaly šestku v Býškovicích
Martin Žerava vítězem
motocyklové šestidenní
V polovině října se uskutečnil v
portugalském Figueira da Foz
již 84. ročník populární motocyklové endurové Šestidenní.
Hlavní kategorii Trophy týmů
Češi neobsadili, ale naše týmy
se zúčastnily klubové soutěže,
ve které si vedly velmi úspěšně.
Členem vítězného týmu v kategorii klubů Haruda Teamu Sedlčany spolu s Michalem Kadlečkem a Davidem Čadkem byl i
prostějovský jezdec Martin Žerava.
-pez-

84. ročník motocyklové
endurové Šestidenní
- konečné pořadí klubů:
1. Haruda Team Sedlčany
(Kadleček, Žerava, Čadek)
9:59:11,96,
2. Motoklub Jiřetín 1 (Zaremba, V. Kuklík, Kučírek)
-13:48,15,
3. Team Östra Junior
(Švéd.) -31:35,19

Hanáci i po zápase s Hustopečemi doma neporažení Čechovice vyhořely v Lipníku,
TJ Haná Prostějov - TJ S.Hustopeče nad Bečvou
Branky : 35.Mašík, 40.Kolář - 42.
Jurča.
Rozhodčí : Václavík - Lizna,
Střecha. ŽK : Chum - Hýža Josef, Macháň, Navrátil.
Diváků : 50
Sestavy - Haná Prostějov : Hlávka -Jančiar,Šindler, Kolář,
Chum - Bartoš, Zachar (75.Vyskočil), Zbožínek, Trnavský Mašík, Cibulec (90.Ondráček).
Trenér : Kolář Daniel TJ Hustopeče : Hýža Miroslav - Horák
(71.Zdražil), Hýža Josef, Dohnal, Čadra - Macháň, Rolinc,
Jurča, Gerla - Navrátil, Valentovič (46.Smolík). Trenér : Kuchař
Vlastimil .
Oba týmy, které před zápasem dělily dva body a čtyři místa v tabulce 1.B třídy skupiny A, nastoupily
na rozměklém terénu v nekompletních sestavách. Od prvního

BOX
Boxeři Prostějova
zvítězili
v extralize v Ostravě 12:6.
Podrobnější informace
o utkání přineseme
v příštím čísle
Martin Zerava zdroj www.martinzerava.cz
Uplynulou sobotu
se podařilo borci

Okresní fotbalový svaz v Prostějově

Pozvánka na školení trenérů
Trenérsko-metodická komise OFS Prostějov bude dne 20 21..11.2009
pořádat školení trenérů Licence „C“ v prostorách OFS Prostějov, Skálovo náměstí 2a.
Výuka bude probíhat 20.11.2009 od 8,30 - 18 00. a 21.11.2009 od 8 30
- 12 00
Prezentace účastníků od 7,45-8,00.
Každý účastník odevzdá u prezentace fotkua poplatek za školení ve výši
600,- Kč. Poplatek lze rovněž zaplatit u pana Peřiny v úředních hodinách
na adrese OFS Prostějov,Skálovo náměstí 2a.
Z poplatku budou uhrazeny náklady na školení, strava pro účastníky a registrační poplatek pro vystavení trenérského průkazu.
Svou účast sdělte prosím na telefon 728 211 789
Termín uzávěrky přihlášek : 11.11.2009
Kontaktní telefony:
Pavel Peřina
728 211 789
Ing. Tomáš Vincourek
582 316 501, 737 106 916
zástupce pořadatele akce za OFS PV předseda trenérské rady OFS PV
Pavel Peřina
Ing. Tomáš Vincourek

Výběry přípravek OFS
na krajském turnaji
Dne 13.10.2009 se výběry OFS,
ročníky 1998 a 1999, zúčastnily
turnaje v Mohelnici.

dovně: Prostějov Přerov 1:3, Prostějov Jeseník 0:6, Prostějov Šumperk 1:1, Prostějov Olomouc 0:3

Zhodnocení turnaje z pohledu
trenérů: V tomto turnaji jsme
rozhodně nepředvedli to, co jsme
očekávali, neboť jsme nedosáhli
na lepší výsledek. U ročníku 98
se projevily kvality našich soupeřů a je potřeba sportovně přiznat,
že Jeseník a Olomouc se nacházejí rozhodně o nějaké kroky
dopředu, ale zase je třeba klukům
poděkovat, že když se nám nedařilo, tak každý zápas odehráli až
do konce. Je pravda, že jsme
zápasili i s počasím, když se několikrát přes Mohelnici přehnala
sněhová vánice. Je potřeba do budoucna náš výsledek zlepšit. To si
klademe jako cíl. U ročníku 99
jsme spokojeni hlavně s hrou, neboť kluci měli dobře rozehrané
zápasy, ale nedařilo se jim
proměnit velké šance, které si vypracovali. Hlavně s Jeseníkem a
Olomoucí měli dobře rozehrané
zápasy, ale chybělo i trochu štěstí.
Jinak co se týče zabezpečení tohoto turnaje, byli jsme spokojeni.
Zároveň patří poděkování všem
oddílům, které poskytly hráče,
těšíme se na spolupráci s oddíly i
do budoucna.

Konečné pořadí: 1.Olomouc 8:3
10bodů, 2.Jeseník 13:6 9bodů,
3.Přerov 7:7 4bodů, 4.Šumperk
7:9 2bodů, 5.Prostějov 2:13 1bodů.

Ročník 98 své zápasy sehrál násle-

Sestava ročník 98: Šarman, Moštěk, Gurín, Zatloukal, Kalandřík
SK Prostějov, Makoš Pivín, Mudroch, Závodný Protivanov, Liška,
Kozlovský SK Lipová, Škrabal,
Novák FKM Konice, Haluza, Pařil, Nejedlý Čechovice, trenér Liška, vedoucí Mikulka
Ročník 99 své zápasy sehrál následovně: Prostějov - Přerov 2:0, Prostějov - Jeseník 1:3, Prostějov
Šumperk 1:4, Prostějov Olomouc
1:3
Konečné pořadí: 1.Šumperk 10:5
9bodů, 2.Olomouc 9:6 9bodů,
3.Jeseník 7:6 6bodů, 4.Prostějov 5:10 3body, 5.Přerov
4:8
3body
Sestava roèník 99: Adamík, Popelka, Krátký, Entner, Štajgl SK Prostìjov, Kopeèný Plumlov, Zapletal,
Barták, Spurný, Snášel FKM Konice, trenér – Snášel, vedoucí – Mikulka.
-pez-

BC DTJ Prostějov
Petru Vitáskovi
porazit na body mistra ČR
Jaďha z Karviné v oblastní
soutěži Severní Moravy

2:1 (2:1)

hvizdu rozhodčího Václavíka si
dávali míč od nohy a prvních dvacet minut to bylo " nahoru dolů
".Bohužel měkký terén působil
některým špatně obutým hráčům
problémy.
Ve 12.minutě domácí Cibulec dostal přihrávku od Mašíka, ale jeho
střela skončila v náruči gólmana

Hýži. Ve 30.minutě se dostal do
další " gólovky " domácí Chum,
který po přihrávce od Cibulce unikl i hustopečským obráncům a i
když byl faulován, získal po střele
pouze rohový kop. V 35.minutě však unikl domácí Bartoš po křídle a s přehledem
našel volného Mašíka, který
si udělal prostor a střelou
podél Hýži otevřel skóre zápasu.
O pět minut později přidali " na-

mlsaní " domácí i druhý
gól.Zbožínek poslal centr do vápna a hlavička Koláře koníčkem do
země šla přes konečky prstů Hýži
pod břevno 2:0. Hosty tyto sle-

Hané po malém vápně mimo a poté rozhodčí naposledy pískl v první půli do píštalky.
Ve druhém poločase toužili hosté
aspoň po bodu a střela Čadry ve
47.minutě pořádně natáhla
brankáře Hlávku. Dá se
však říct, že hosté si, přestože potřebovali dohánět náskok Hané, příliš příležitosti a tlak na domácí branku v průběhu druhého poločasu nevytvořili.
Domácí od 70.minuty zatlačili
hosty na jejich půlku, ale do vyložené šance se nemohli dostat. V
82.minutě poslal domácí všudybyl Trnavský centr Zbožínkovi,
který ale pozlobil jak své spoluhráče, tak i diváky s trenérem, když
tak dlouho se zakončením váhal,
až mu míč skákající mezi nohama,
sebral v poslední chvíli hostující
gólman Hýža. Domácí soustředěnou obranou hosty už k závěrečnému tlaku nepustili a dokráčeli
si na vlastním hřišti k dalšímu
tříbodovému zisku. -lostak, pez-

NAVŠTÍVILI JSME

Hlasy trenérů:
Daniel Kolář (TJ Haná Prostějov): Myslím si, že jsme si v dnešním
utkání zasloužili vyhrát. Měli jsme více ze hry než soupeř a za našeho
vedení jsme soupeře nepustili k ničemu vážnějšímu, naopak jsme to byli my, kdo měl ještě několik šancí ke zvýšení skore a nemuseli jsme se až
do závěrečného hvizdu obávat o výsledek.
Vlastimil Kuchař (Hustopeče): Nebyl to z naší strany špatný zápas,
nechali jsme však domácí celek jít dvěma slepenými brankami do vedení a přesto, že se nám podařilo poměrně brzy snížit, druhý poločas
jsme se vlastními nepřesnostmi připravili o nějaký souvislejší tlak.

pené branky nesrazily do kolen a o
dvě minuty později snížili opět na
rozdíl jednoho gólu. Rohový kop
hlavičkoval domácí hráč přímo
před volného Jurču a proti jeho
tvrdé střele bez přípravy neměl
Hlávka šanci - 2:1. Za zmínku z
první půle stojí ještě příležitost domácích , kterou jim paradoxně připravili hosté. Hostující golman si
neuvědomil, že míč přihraný od
vlastního hráče nemůže chytit a
následoval tak nepřímý kop zhruba z deseti metrů. Domácí hráči si
však při rozehrátí této standardní
situace nerozuměli a míč tak proplachtil kolem několika hráčů

Zápasníci Čechovic sbírali medaile
V posledních dvou měsících se
závodníci čechovického Club
zápasu TJ Sokol Čechovice
zúčastnili čtyř turnajů, tří u nás a
jednoho na Slovensku. Turnaje
byly podle síly soupeřů různě obtížné, čechovickým zápasníkům
se však podařilo posbírat řadu
medailí.
12.9.2009 Memoriál Musila - Nový
Jičín
(turnaje se zúčastnilo celkem 10 čechovických zápasníků)
Přípravka: do 26 kg 1. místo - Jan
Brichta, do 28 kg2. místo - Vsevolod
Sakal

ZÁPAS
Mladší žáci: do 48 kg 2. místo Tomáš Rais, do 65 kg 1. místo - Michal
Bulva, 2. místo - ZÁPAS
František Nesvadbík, do 40 kg 1.
místo - Jakub Smýkal
Kadeti: do 76 kg 1. místo - Niki
Ejem, do 85 kg 1. místo - Jaroslav
Neuschel, 2. místo - Jiří Kalabis
19.9.2009 Mezinárodní turnaj
mládeže -Havlíčkův Brod
(turnaje se zúčastnilo celkem 8 čechovických zápasníků)

Přípravka: do 27 kg 3. místo - Jan
Brichta
Mladší žáci: do 37 kg3. místo Tomáš
Rais, do 70 kg 2. místo - Michal Bulva, do 57 kg 1. místo - František Nesvadbík, do 40 kg 3. místo - Jan Hrdý
26.9.2009 Memoriál Klepce Vítkovice
(turnaje se zúčastnilo celkem 6 čechovických zápasníků)
Mladší žáci: do 40 kg 2. místo - Jan
Hrdý, 3. místo - Tomáš Rais
Kadeti: do 76 kg 1. místo - Niki
Ejem
26.9.2009 Memoriál Ladislava
Mlynka - Trenčín

Přípravka: do 26 kg 1. místo - Jan
Brichta, do 28 kg3. místo - Vsevolod
Sakal
3.10.2009 Memoriál Gustava Frištenského - Prostějov
(turnaje se zúčastnilo celkem 8 čechovických zápasníků)
Přípravka: do 40 kg 1. místo Adam Karásek
Mladší žáci: do 44 kg 1. místo Tomáš Rais, 2. místo - Jakub
Smýkal, do 62 kg2. místo - František
Nesvadbík
Kadeti: do 85 kg 3. místo - Jaroslav
Neuschel, do 100kg 1. místo - Jiří
Kalabis.
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Jesenec pokračuje ve spanilé jízdě
1.A TŘÍDA, skupina B

1. A TŘÍDA
Klenovičtí fotbalisté po prohře v derby zápase se stále se zlepšujícím Jesencem zajížděly k důležitému zápasu o šest bodů na hřiště Kožušan. Jejich
soupeř se v tabulce nacházel hned před nimi s náskokem dvou bodů a porážka tam by klenovickým před zimní pauzou přiliš neprospěla. Oba týmy
měly před zápasem i jedno společné, oba v posledních dvou kolech dostaly nakládačku od týmu Opatovic (Klenovice 8:0, Kožušany 5:1). Konečný
výsledek 4:5 se jeví divoce, Klenovice však v průběhu vedly už 2:5 a cennou výhru udržely. Mostkovický tým po výměně trenéra zatím marně čekal na výhru. V utkání s týmem Kojetína však určitě papírovým favoritem
nebyly. Jejich soupeř poslední dvě utkání vyhrál a zvláště výhra na hřišti
Náměšti se jevila jako hodně cenná.
Poslední dva zástupci regionu, Jesenec a Plumlov, si to ve vzájemném derby rozdaly na hřišti prvně jmenovaného. Oba dva celky v posledních dvou
kolech utkaly s Mostkovicemi, lepšícímu Jesenci vyšlo utkání o poznání lépe, když si odtamtud odvezl všechny tři body, Plumlov si v domácím utkání
připsal jen bod za remízu. Jesenec pokračoval ve vítězném tažení a plumlovskému celku nedal šanci na úspěch a připsal si do tabulky další tři body.

Pořadatel: Okresní fotbalový svaz, Skálovo náměstí 2, Prostějov
Okresní štáb sálového fotbalu Prostějov
(OŠSF Prostějov), Kostelecká 8, Prostějov
Termín konání: listopad 2009 únor 2010
Místo konání: sportovní hala ZŠ Kostelec
n. H.
Hrací systém:
V soutěžním ročníku 2008/2009 se soutěže
fotbalových přípravek okresu Prostějov
zúčastní 12 mužstev, rozdělených do 2 základních skupin A, B. Ve skupinách odehrají mužstva na 2 turnajích jednokolově zápasy každý s každým. Po skončení zápasů
v základních skupinách se mužstva rozdělí
podle umístění: mužstva na 1 až 3. místě
obou skupin postoupí do skupiny o celkového vítěze soutěže resp. mužstva ze 4. až 6.
místa obou skupin budou hrát o umístění na
7.-12. místě. Nadstavbová část se bude hrát
opět jednokolově, vzájemné zápasy mužstev jsou rozděleny na 2 turnaje, výsledky ze
základní části se nebudou započítávat.
Mužstva absolvují v rámci okresní soutěže
přípravek celkem 4 turnaje 10 zápasů.
Technická ustanovení:
Všechna utkání se hrají dle platných pravidel
vydaných Svazem sálového fotbalu ČR, herního a disciplinárního řádu. Soutěže se hrají
míčem schváleným pro utkání sálového fotbalu.
Vyjímky z pravidel ČŠSF ( jejich kompletní
znění najdete na ): počet hráčů 5 + 1, hra bez
akumulovaných faulů, auty i rohy se kopou,
brankář smí vyhazovat za polovinu hřiště.
Postupový klíč:
Výhra se v tabulce oceňuje 3 body, remíza 1
bodem, prohra není bodově ohodnocena.
Pro umístění ve skupinách jsou rozhodující
následující kriteria:
počet získaných bodů,
vzájemný zápas, celkové skóre rozdíl branek, větší počet vstřelených branek, menší
počet obdržených gólů..,
minitabulka vzájemných zápasů ( při rovnosti bodů 3 a více týmů ), los.
Finanční zajištění:
Mužstva se podílejí na částečné úhradě nákladů soutěže. Startovné pro soutěžní ročník
2008/09 je stanoveno ve výši 1.200,Kč/mužstvo ( za všechny 4 turnaje ).
Termín pro zaplacení startovného na sezonu
2008/09 je nejpozději do 6.11.2009.
Pojištění:
Za peníze a cenné věci nebere pořadatel zodpovědnost a nevztahuje se na ně žádné pojištění, hráči hrají na vlastní nebezpečí.

Soupisky mužstev:
Za jednotlivá mužstva nastupují hráči na
základě registračních průkazů.
K zápasům smějí nastoupit jen hráči uvedeni na soupisce mužstva ( registrovaní
v příslušném oddíle, prokazující se registračním průkazem nebo ve vyjímečném případě průkazem zdravotní pojišťovny ), povolen je start hráčů narozených po 1.1.1999.
Nejpozději 5 minut před začátkem prvního
zápasu na turnaji odevzdá vedoucí mužstva
vyplněnou soupisku mužstva u stolku rozhodčích. K utkání smí za mužstvo nastoupit
maximálně 15 hráčů, pobyt na střídačce je
umožněn pouze osobám uvedeným na soupisce mužstva. Za neoprávněný start hráče
bude mužstvo postiženo dle disciplinárního
řádu, za údaje uvedené na soupisce týmu odpovídá vedoucí mužstva.
Výstroj hráčů:
Každé mužstvo musí nastoupit k zápasu v
sadě jednotných dresů opatřených čísly minimálně 15 cm vysokými. Při podobnosti
dresů obou soupeřů má za povinnost zajistit
rozlišení mužstvo uvedené v zápisu o utkání
jako domácí. Nutné je, aby se hráči i jejich
doprovod (trenér, vedoucí mužstva) pohybovali ve veškerých prostorech sportovních
hal ve sportovní obuvi se světlou podrážkou
nezanechávající stopy na povrchu.
Ostatní ustanovení:
Všechny zápasy se ( pokud pořadatel nestanoví jinak) hrají 2 x 15 minut hrubého času.
OŠSF deleguje ke každému zápasu 2 rozhodčí, kteří budou odměňováni podle hospodářské směrnice vydané ČŠSF.
Pořadatel zajišťuje pitný režim na turnaji,
další občerstvení je možné zakoupit u správce haly.
Vedoucí mužstva je odpovědný za chování
hráčů v prostorech sportovní haly.
Čekací doba je zrušena
Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo na
případné změny v propozicích soutěží.

Dne 6. 11. 2009
uplyne rok,
co nás navždy
opustil kamarád
a spoluhráč

S dotazy se obracejte
Ing. František Kocourek
Jaroslav Liška
telefon 604 940 603, 602 508 005
telefon 725 526 307
e-mail:f.kocourek58@centrum.cz
Důležité:
Prosíme všechny účastníky turnaje o provedení platby na OFS Prostějov a potvrzení účasti na turnaji přípravek nejpozději do
pátku 6.11.2009 tamtéž popř. na uvedená
telefonní čísla .
Děkujeme.

Rozdělení mužstev do základních skupin:
skupina A
HANÁ PROSTĚJOV
1. SK PROSTĚJOV
PROTIVANOV
LIPOVÁ
OTINOVES
OLŠANY U PROSTĚJOVA

1
2
3
4
5
6

skupina B
KOSTELEC NA HANÉ
ČECHOVICE
FKM KONICE
PŘEMYSLOVICE
KRALICE NA HANÉ
MOSTKOVICE

Jirka
BUREŠ

1
2
3
4
5
6

Vzpomeňte
s námi

Hrací systém: turnaje v základní části
1. turnaj sobota 14.11.2008
8.00 12.40 hodin
8.00
16
8.40
35
9.20
62
10.00
41
10.40
56
11.20
34
12.00
25
12.40 18.40 hodin
12.40
42
13.20
51
14.00
32
14.40
64
15.20
13
16.00
45
16.40
12
17.20
36

8.00 - 18.00 hodin Kostelec na Hané
skupina A
HANÁ PROSTĚJOV OLŠANY U PV
PROTIVANOV OTINOVES
OLŠANY U PV 1. SK PROSTĚJOV
LIPOVÁ HANÁ PROSTĚJOV
OTINOVES OLŠANY U PV
PROTIVANOV LIPOVÁ
1.SK PROSTĚJOV OTINOVES
skupina B
PŘEMYSLOVICE ČECHOVICE
KRALICE NA HANÉ KOSTELEC NA HANÉ
FKM KONICE ČECHOVICE
MOSTKOVICE PŘEMYSLOVICE
KOSTELEC NA HANÉ FKM KONICE
PŘEMYSLOVICE KRALICE NA HANÉ
KOSTELEC NA HANÉ ČECHOVICE
FKM KONICE MOSTKOVICE

2. turnaj sobota 12.12.2009 8.00 - 18.00 hodin Kostelec na Hané
8.00 12.40 hodin
skupina B
8.00
16
KOSTELEC NA HANÉ MOSTKOVICE
8.40
35
FKM KONICE KRALICE NA HANÉ
9.20
62
MOSTKOVICE ČECHOVICE
10.00
41
PŘEMYSLOVICE KOSTELEC NA HANÉ
10.40
56
KRALICE NA HANÉ MOSTKOVICE
11.20
34
FKM KONICE PŘEMYSLOVICE
12.00
25
ČECHOVICE KRALICE NA HANÉ
12.40 18.40 hodin
skupina A
12.40
42
LIPOVÁ 1.SK PROSTĚJOV
13.20
51
OTINOVES HANÁ PROSTĚJOV
14.00
32
PROTIVANOV 1.SK PROSTĚJOV
14.40
64
OLŠANY U PV LIPOVÁ
15.20
13
HANÁ PROSTĚJOV PROTIVANOV
16.00
45
LIPOVÁ OTINOVES
16.40
12
HANÁ PROSTĚJOV 1. SK PROSTĚJOV
17.20
36
PROTIVANOV OLŠANY U PV
finálová část
8.00 -18.00 hodin Kostelec na Hané
1. turnaj neděle 3.1.2010
8.00 12.30
skupina o 1. - 6.místo
7 zápasů
12.30 18.00
skupina o 7. - 12.místo
8 zápasů
8.00 -18.00 hodin
2. turnaj neděle 14.2.2010
8.00 12.30
skupina o 7. - 12. místo
12.30 18.00
skupina o 1. - 6. místo

Kostelec na Hané
7 zápasů
8 zápasů

Poznámka: Pro finálovou část dostanou mužstva nová losovací čísla podle výsledků
v základní části.

NEDĚLE

12. Kožušany
12
3
1
8
14:32
10
13. Klenovice
12
2
2
8
16:39
8
Poslední výsledky obou týmů: Klenovice-Jesenec 0:2, Opatovice-Kožušany 5:1
Kožušany -Klenovice 4:5 (2:4)
Sestava Klenovic: Hejda - Rozehnal, Všianski, Cetkovský T., Chytil, - Cetkovský R., Přikryl, Šubert (85. Sázel) , Fildán, - Labounek, Vlachynský(75. Šimek) Trenér: Zdeněk Cetkovský
Klenovickým nejspíš zpočáku důležitost utkání svazovala nohy, protože
SOBOTA
než se stačili rozkoukat, prohrávali ve 20. minutě 2:0. Potom však zabrali a
ještě do poločasu se jim kompletně podařil obrat ve skore. Ve druhé půli při1.
Lipník n/B
12
8
2
2
30:8
26
dali brzy pátý gol, ale domácí přesto kousali až do konce, kdy v 90. minutě
10. Čechovice
12
4
3
5
14:13
15
snížili na 4:5, ale dotáhnout už nedokázali.
Lipník n/B - Čechovice 4:0 (3:0)
Poslední výsledky obou týmů: Čechovice-Brodek u Přerova 3:3, Očima trenéra: Jsem hodně rád za výkon, který jsme dnes předvedli v
tomto utkání o šest bodů. Přestože jsme si začátek nepohlídali a prohrávali,
Troubky-Lipník n/B 1:0
Sestava Čechovic: Švéda Začal, Hruda, Bilík T. (60. Kolkop), Chmelík, nesesypali jsme se a výsledek jsme otočili. Rozhodly naše branky z brejPrášil , Šteigl, Vinklárek, Horák M. (80. Šrot), Horák J.,Šteigl Trenér: kových pozic, na které domácí nebyli vůbec připraveni.
Jan Pešek
1
4
7
9:18
7
Čechovickému trenérovi Peškovi ještě určitě ležela v žaludku vyrovnávací 14. Mostkovice 12
Kojetín
12
6
3
3
30:15
21
branka Brodku těsně před koncem jejich domácího utkání, ale už musel 4.
střádat plány, jak uspět v dalším utkání, ke kterému zajížděli na půdu lídra Poslední výsledky obou týmů: Plumlov-Mostkovice 1:1, Kojetín-Slatabulky Lipníku nad Bečvou. Ten si po klopýtnutí v Troubkách nemohl da- tinice 3:0
lší zaváhání dovolit, protože už mu na záda dýchala mužstva Opatovic a Mostkovice - Kojetín 2:4
Náměšti. Čechovickým hráčům utkání příliš nevyšlo a z půdy lídra tabulky Očima trenéra: Zápas jsme odehráli zpočátku příliš volně, ve druhém poločase jsnme zabrali a snížili, ale to už bylo příliš pozdě na nějaký zvrat v
si nakonec odvezli čtyřbrankový příděl.
utkání.

PROPOZICE OKRESNÍ SOUTĚŽE PŘÍPRAVEK V SÁLOVÉM FOTBALE
okres Prostějov, ročník 2009/2010

Zápas se vyvíjel od počátku jasně ve prospěch domácích, kteří vedli už od
4. minuty. Ve 20. minutě už to bylo 2:0 a hosté se pomalu smiřovali s vývojem utkání v jejich neprospěch. Poločasové vedení o tři branky domácí
uklidnilo a ti ve druhém poločase přidali ještě jednu branku a tak si čechovičtí odvezli docela nelichotivý výsledek.
Očima trenéra: Předvedli jsme ospalý bezkrevný výkon, domácí nás
přehráli a zaslouženě zvítězili. Proti vedoucímu týmu tabulky jsme odehráli
špatný zápas.

7.
Jesenec
12
3
7
2
20:19
16
8.
Plumlov
12
4
4
4
26:27
16
Poslední výsledky obou týmů: Klenovice-Jesenec 0:2, Plumlov-Mostkovice 1:1
Jesenec - Plumlov 3:0 (1:0)
Sestava Sokol Oresvo Plumlov: Rec - Chmelař (70. Kiška Pavel), Kiška
Jiří, Bureš - Frýbort ml, Křupka, Ševcůj, - Kiška Petr, Frýbort st.
Trenér: Pavel Musil.
Sestava Jesence: Hradil Takáč, Burian, P. Tichý st., Horák Laštůvka,
Konečný, Čížek, Ullmann(75. Václavek) P. Tichý ml. (75. Kuřitka), J. Tichý. Trenér: Jaroslav Ullman
V derby zápase v Jesenci chtěli domácí potvrdit stoupající výkonnost z posledních zápasů, Plumlov naopak pomýšlel na nahrazení ztraceného bodu
doma s Mostkovicemi.Domácí se ujali vedení po necelé půlhodině hry trochu štastným golem, ale ten byl důležitý pro dalšé průběh utkání. Po brance na dva nula v druhé půli si už jesenečtí došli k další výhře v řadě.
Očima trenéra:
Jaroslav Ullman (Jesenec) Hráli jsme dobrý zápas, nepouštěli jsme Plumlov do šancí. Nakopla nás první branka a po vstřelení druhé branky jsme už
zápas v poklidu dohráli.
Pavel Musil (Plumlov): Utkání se hrálo ve velmi náročných podmínkách,
ale beru, že obě strany to měly stejné. Asi sedmdesát minut jsme s domácími
dokázali držet krok, pak jsme se sesypali. Jesenec vyhrál zaslouženě.

Pivín ve vyrovnaném utkání udržel domácí neporazitelnost
Branky: 68. Přidal - 52. Walter. ŽK:
Nakládal, Spáčil Horák, Doležel, Vyskočil. ČK: Nakládal(P). Diváků:
100. Rozhodčí: Navrátil Vlk, Vedral.
Sestavy mužstev - Pivín: Brablec
Mlčoch, Spáčil, Nakládal, Vrba Tydlačka, Přidal, Spisar (35. Novák) Sedlák, Vláčilík, Přikral. Trenér: Jaroslav
Svozil. Kostelec na Hané: Molovčák
Navrátil, Menšík, Doležel, Horák
Walter, Vyskočil (90. Varga), Langr,
Zatloukal Kamenov, Štěpánek (90.
Sedláček). Trenér: Evžen Kučera.
Včera odpoledne bylo v rámci 13.
kola, I B třídy, skupiny A, odehráno
regionální derby mezi mužstvy Pivína a Kostelce na Hané. Hosté z
Kostelce se před zahájením probíhajícího fotbalového ročníku netajili tím, že by se chtěli pohybovat
v nejvyšších patrech tabulky. Vstup
do soutěže tomu však neodpovídal.
V prvních pěti zápasech totiž dokázali získat pouze dva body a nevypadalo to s nimi dobře. V šestém
kole však nastal obrat k lepšímu a
díky pěti vyhraným utkáním v řadě
začali dokazovat, že předsezonní
řeči nebyly plané. Jejich rozlet rázným způsobem přibrzdil lídr soutěže Horní Moštěnice, který jim nasázel sedm kousků. Zřejmě, aby si
to aktéři dnešního zápasu nevyčítali, i Pivín si z hřiště stejného soupeře odvezl sedmi gólový příděl. Pivín je mužstvem, pro které platí rčení „můj dům, můj hrad“, neboť
všechny zápasy na domácím hřišti
v tomto soutěžním ročníku s výjimkou nerozhodného výsledku s Hanou Prostějov vyhrál. A domácí neporazitelnost udrželi i po tomto utkání, i když bodovat naplno se jim
nepodařilo. Povětrnostní podmínky fotbalu příliš nakloněny nebyly.
Přesto i při teplotě -1°C předváděli
obě mužstva hru solidní úrovně.
Vstup do utkání měli lepší domácí.

Sokol Pivín – FC Kostelec na Hané

Do první příležitosti se dostal Tydlačka, ale k úspěšnému zakončení
akce se nedostal. Hned ve 3. minutě
stáli při hostech Všichni Svatí. Po
skrumáži ve velkém vápně napálil
Vláčilík míč z několika metrů do tyče. Chvíli na to ještě vyrážel Spáčilovu střelu gólman Molovčák do
bezpečí. V 7. minutě domácí brankář vyběhl až na hranici šestnáctky,
vykopl nedůrazně míč k Waltrovi,
který se okamžitě pokusil vyběhnuvšího gólmana překonat obloučkem, ale naštěstí pro domácí se mu
tento záměr nevydařil. Postupem
času hosté hru vyrovnali a ve 29.
minutě se mohli ujmout vedení.
Dalekonosná střela Horáka však
přistála na břevně. I nadále byly v
téhle fázi hry nebezpečnější kostelečtí. V průběhu několika okamžiků
kopali tři trestné kopy, přelstít obranu domácích se jim však nepodařilo. Minutu před koncem první půle
se v podání hostí zrodila jedna z nejhezčích akcí utkání. Míč nejprve

HLASY TRENÉRŮ:
Evžen Kučera (Kostelec): „Vstup do letošní sezóny nám nevyšel. V úvodních zápasech nám chybělo několik hráčů základního kádru, a tak jsme nastupovali s kluky, kteří pravidelně nehrávají. Po zápase ve Vrahovicích jsme
se chytli a začali si věřit. Kluci si uvědomili, že to není pouze o tom, zahrát si
fotbal, ale že je to také o bojovnosti a nasazení. Po pěti vítězných zápasech v
řadě jsme jeli do Moštěnice s pocitem, že se nám nemůže nic stát. Jenže po
dvaceti minutách jsme prohrávali 4:0 a bylo po zápase. Dnes to bylo typické
derby, takové jaké s Pivínem bývá tradičně. Podali jsme bojovný kolektivní
výkon. Vyloženějších šancí jsme sice měli více my, ale remízu pokládám za
spravedlivou.“
Jaroslav Svozil (Pivín):„Dnes jsme chtěli vyhrát. Vstup do utkání jsme měli lepší než soupeř, s přibývajícím časem se hra vyrovnala. Po změně stran
jsme chtěli rozhodnout, jenže místo toho abychom skórovali, tak jsme branku obdrželi. Vstupy do druhých poločasů nám nejdou. Například v Moštěnici jsme po prvním poločase prohrávali pouze 2:1 a domácí z nás měli
strach. Pak jsme udělali hrubé chyby v obraně a soupeř nás potrestal. Pokud
hrajeme vyrovnané utkání tak kluci bojují, jak začneme prohrávat tak to zabalí. Kostelec má v zadních řadách kvalitní hráče. Nedostatek v naší dnešní
hře vidím v tom, že jsme měli pramálo finálních přihrávek po zemi na to,
abychom z toho něco vytěžili. Zisk bodu odpovídá průběhu utkání.“ -lk-

1:1 (0:0)

Vyskočil přihrál dobře postavenému Waltrovi, ten jej přiťukl Langrovi, který adresoval finální přihrávku
na kopačky Sedláčka. Posledně
jmenovaný vypálil z hranice malého vápna, ale cestě míče do sítě zabránil perfektním zákrokem gólman Brablec. Promrzlí aktéři utkání
tak odcházeli ohřát se do šaten za
bezbrankového stavu.
Úvod druhé půle patřil hostům.
Nejprve Vyskočil poslal kolmou
přihrávku Štěpánkovi, který se
uvolnil a nacentroval míč před
branku do míst, kam si naběhl Kamenov. Jeho první střelecký pokus
zlikvidoval perfektním zákrokem
gólman a opakovaná střela skončila pouze na boční síti. V 52. minutě
se již stav utkání měnil. Zatloukal
poslal míč z trestného kopu Menšíkovi, ten okamžitě přihrál zcela
volnému Walterovi, který se nemýlil a rozvlnil síť za zády Brablece 0:1. Domácí se s nepříznivým
vývojem utkání nehodlali smířit a v
68. minutě se dočkali zaslouženého
vyrovnání. Kapitán Vláčilík přihrál
z úhlu od brankové čáry míč nedostatečně pokrytému Přidalovi, který
zamířil ke vzdálenější tyči a potěšil
chladem prokřehlé příznivce svého
týmu - 1:1. V závěru utkání, za nerozhodného stavu projevovali větší
snahu po vstřelení vítězného gólu
domácí. Jenže museli být ve hře dopředu obezřetní, neboť soupeř hrozil z brejků. V 81. minutě byl podruhé napomínán žlutou kartou domácí Nakládal, načež viděl i kartu
barvy červené a musel odejít předčasně do sprch. Otázkou bylo, zda
se ve zbývajícím čase podaří či nepodaří Kostelci využít početní převahu. Skutečnost však byla taková,
že oslabení domácí hráli i nadále
velmi aktivně, svého soupeře do
žádné vážnější příležitosti nepustili
a tak utkání skončilo zaslouženou
dělbou bodů.

OKRESNÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ, DOROSTU A ŽÁKŮ
II.třída
12.kolo:Určice B-Držovice 0:1
(0:0) - Zahradníček, Přemyslovice
"A"-Konice"B" 3:0 (1:0), Janeček 2, Bezslezina, DobromiliceOtaslavice 0:3 (0:1) - Koudela,
Rozsypal, Vogl, Brodek u PV-Němčice 9:4 (6:1), Bureš 4, Hodulák
2, Piňos, Soldán, Zapletal - Svobodník 2, Kleisl, Neckář, BedihošťProtivanov "B" 5:3 (1:2), Bross 2,
Kresta, Musil, Štefek - Bílek, Pospíšil, Šindelka, Čechovice "B"Olšany 2:4 (1:1), Horák, Nakládal,
Vlastní - Hansl, Hošák, Souček,
Hvozd-Zdětín 0:3 (0:2) - Hlavinka, Lenďák, Navrátil.
Kanonýři:
14 branek: Bureš Tomáš (Brodek u
PV), 9 branek: Rolný Jaroslav
(Určice B), Strouhal David (Přemyslovice "A"), 8 branek: Bross Petr
(Bedihošť), Mohelník Jan (Konice"B"), Pospíšil Tomáš (Protivanov
"B"), 7 branek:Janeček Pavel (Přemyslovice "A"), Tyl Lukáš (Přemyslovice "A"), Zapletal Michal (Brodek u PV), 6 branek: Hošák Jaroslav (Olšany), Kleisl Pavel (Němčice), Šatný David (Držovice), 5 branek: Bílý Vojtěch (Hvozd), Hlavinka Martin (Zdětín), Matoušek Ondřej (Dobromilice), Vánský Jiří
(Hvozd), Švec Miroslav (Hvozd), 4
branky: Hodulák Petr (Brodek u
PV), Horák Martin (Čechovice
"B"), Kučera Tomáš (Zdětín), Navrátil Jaroslav (Zdětín), Navrátil
Miloš (Konice"B"), Rozsypal Petr
(Otaslavice), Sedláček Roman

(Olšany), 3 branky: Bezslezina Jan
(Přemyslovice "A"), Bílek Miroslav (Protivanov "B"), Chmelík Bořek (Čechovice "B"), Dokoupil
Bronislav (Otaslavice), Dokoupil
Jakub (Držovice), Hansl Petr (Olšany), Hlouš Martin (Konice"B"),
Holinka Martin (Čechovice "B"),
Hruda Radek (Němčice), Kaplánek
Martin (Brodek u PV), Kaprál
Zdeněk (Konice"B"), Kouřil Petr
(Určice B), Krejčí Michal (Brodek
u PV), Lenďák Štěpán (Zdětín),
Neckář Radek (Němčice), Piňos
Petr (Brodek u PV), Růžička Kamil
(Přemyslovice "A"), Souček Karel
(Olšany), Trenz Miloslav (Protivanov "B"), Vlachynský Daniel (Otaslavice), Vogl Martin (Otaslavice),
Vévoda Václav (Přemyslovice
"A"), Zahradníček Petr (Držovice),
Štefek Vladimír (Bedihošť),

III. třída
12.kolo:Tištín-Pavlovice 2:2 (1:0),
Navrátil, Slavík - Křepelka, Svoboda, Nezamyslice B-Kostelec B 5:2
(3:1), Lakomý 3, Matoušek, Mojtek
- Merta, Raclavský, Brodek u Konice-Otinoves 3:7 (0:3), Koudelka
2, Burget - Škvára 4, Konečný 3,
Kralice B-Smržice 4:1 (1:1), Soušek 2, Dvořák, Přidálek - Šulc, Horní Štěpánov-Čechy pod Kosířem
1:2 (0:1), Řehoř - Kupka, Vojtek,
Vyšovice-Vícov 1:1 (0:0), Krajíček
- Oravec, Jesenec B-Přemyslovice
"B" 7:2 (3:2), Laštůvka 4, Konečný, Tichý, Tyl - Kovář 2.
Kanonýři:
12 branek:Konečný Lukáš (Otino-

Střelci branek, červené karty a tabulky střelců
ves), 11 branek: Soušek Richard
(Kralice B), Tichý Petr (Jesenec B),
10 branek: Vojtek Ondřej (Čechy
pod Kosířem), 8 branek: Houb Pavel (Čechy pod Kosířem), Škvára
Pavel (Otinoves), 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), Matoušek Arnošt (Nezamyslice B), Moravec Zdeněk (Nezamyslice B), Slavík Josef (Tištín),
Čonka Jan (Kostelec B), Řehoř Karel (Horní Štěpánov), 4 branky:
Bukovec Svatopluk (Kralice B),
Koudelka Pavel (Brodek u Konice),
Kvapil Jiří (Jesenec B), Laštůvka
Martin (Jesenec B), Malý Stanislav
(Brodek u Konice), Nevrla Tomáš
(Vícov), Prokop Jakub (Kralice B),
Runtág Jan (Čechy pod Kosířem),
Tyl Erik (Jesenec B), Zdobina Radek (Vícov), 3 branky:Baďura Lukáš (Vyšovice), Holub Aleš (Nezamyslice B), Horníček Miroslav
(Přemyslovice "B"), Hrdina Lukáš
(Čechy pod Kosířem), Ides Radomír (Čechy pod Kosířem), Kovář
Oldřich (Přemyslovice "B"), Krajíček Petr (Vyšovice), Lakomý Miroslav (Nezamyslice B), Merta Petr
(Kostelec B), Otruba Jaroslav (Čechy pod Kosířem), Oulehla Zdeněk
(Tištín), Pospíšil Zbyněk (Pavlovice), Strupek Jiří (Smržice), Svobo-

da Pavel (Pavlovice), Škop Jiří (Vyšovice), Škop Marcel (Vyšovice),
Štěpánek Radomír (Kostelec B),
Šulc Juraj (Smržice), Žilka Michal
(Horní Štěpánov), Žoch Michal
(Vyšovice),

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), Kroupa Martin
(Ivaň), Naniáš Patrik (Ivaň), Širila
Jaroslav (Želeč), Štěpánek Petr
(Doloplazy),

Okresní přebor dorostu
12.kolo: Brodek u Konice-Otasla-

vice 3:3 (1:3), Frehar 2, Koutný Rieger 2, Vogl, Protivanov-Výšovice 5:2 (3:1), Sedlák 2, Nejedlý,
Pospíšil, Sedlák - Palla, Ryšánek,
Brodek u PV-Bedihošť 3:6 (2:1),
Makoš 3 - Pluhařík 2, Dokoupil,
Gashi, Mézl, Pospíšil, Lipová BNěmčice 2:3 (0:2), Dostál, Hartl Bosák 2, Slivka, Mostkovice-Olšany 5:1 (5:0), Baránek, Kašpar, Walter, Zeman, Škobrtal - Navrátil, Pivín-Přemyslovice 10:0 (5:0), Filka
3, Dostál 2, Glouzar 2, Václavík, Šišma, Švéda.
Kanonýři:
24 branek: Vozihnoj Luboš (Pivín),
20 branek: Šišma David (Pivín), 19
branek: Filka Stanislav (Pivín), 18
branek: Slivka Pavel (Němčice), 16
branek: Krčmář Petr (Držovice),
Rieger Roman (Otaslavice), 15 branek: Bosák David (Němčice), 13
branek: Neckář Radek (Němčice),
Sedlák Radek (Protivanov), 12 branek: Kučera Michal (Držovice),
9 branek: Komínek Jan (Protivanov), 8 branek: Dopita Petr (Němčice), Frehar Pavel (Brodek u
Konice), Nejedlý Daniel (Protivanov), Růžička Jan (Brodek u Konice), Václavík Jan (Pivín), 7 branek: Fečo Pavel (Němčice), Hauer
Vincenc (Brodek u Konice), Makoš Marek (Brodek u PV), Pytela
Martin (Výšovice), Walter Viliam
(Mostkovice), Zeman Martin
(Mostkovice), 6 branek: Kubíček
Adam (Olšany), Mazal Michal

(Olšany), Vogl Martin (Otaslavice),
5 branek: Dostál Josef (Pivín),
Gerneš David (Otaslavice), Liška
Petr (Lipová B), Parůžek Jan (Otaslavice), Plachý Pavel (Otaslavice),
Sedlák Dalibor (Protivanov), 4
branky: Abeles Ondřej (Otaslavice), Adámek Jan (Protivanov), Baláš Daniel (Pivín), Chlup Vojtěch
(Držovice), Glouzar Martin (Pivín), Hartl František (Lipová B),
Stiller Marek (Protivanov), Zbořil
Tomáš (Mostkovice), Škobrtal Bedřich (Mostkovice),
3 branky: Frélich Jiří (Brodek u
PV), Jansa Petr (Mostkovice), Jura
Michael (Pivín), Kašpar Tomáš
(Mostkovice), Kořínek Michal
(Držovice), Mach Jakub (Brodek u
Konice), Mlčoch Jiří (Brodek u Konice), Mézl Libor (Bedihošť), Navrátil Michal (Olšany), Ošlejšek
Stanislav (Lipová B), Pluhařík Pavel (Bedihošť), Popelář Martin (Lipová B), Ratiborský Jiří (Mostkovice), Vlček Jan (Brodek u Konice),
Voráč David (Mostkovice), Zifčák
Tomáš (Brodek u PV), Šigut Ondřej
(Přemyslovice),

Okresní přebor žáků
3.kolo:Protivanov-FKM Konice
B 23:0 (12:0), Nejedlý 6, Milar 5,
Sekanina 3, Svoboda 3, Kolář 2,
Mudroch, Nejedlý, Pliska, Vozihnoj, Vrahovice-Nezamyslice 0:5
(0:3) - Svozil 2, Kratochvíl, Přikryl,
Růžička, Bedihošť-Určice 1:5
(1:3), Kouřil - Abrahám 2, Navrátil,
Zapletal, Čureja, Klenovice-Plum-

lov 1:1 (1:1), Šimek - Mynařík.
Kanonýři:
23 branek: Milar Ondrej (Protivanov), 16 branek: Vozihnoj
Alois (Protivanov), 14 branek:
Kratochvíl Jakub (Nezamyslice),
Nejedlý Vít (Protivanov), 11 branek: Hyžďál Roman (Pivín),
Svoboda Lukáš (Protivanov), 9
branek: Hangurbadžo Adam
(Nezamyslice), Prášil Adam
(Klenovice), 8 branek: Bartoník
Jan (Pivín), Matoušek Arnošt
(Nezamyslice), Zettel Michael
(Bedihošť), 7 branek: Bartoník
Martin (Pivín), Přikryl Pavel (Nezamyslice),
6 branek: Khýr Richard (Bedihošť), Mudroch Tomáš (Protivanov),
Nejedlý Karel (Protivanov), Sekanina Tomáš (Protivanov), 5 branek: Dostalík Dominik (Nezamyslice), Křesala Martin (Plumlov),
Svozil Vítězslav (Nezamyslice),
Tinka David (Bedihošť), Zapletal
Patrik (Určice), 4 branky: Donát
Jakub (Pivín), Ides Daniel (Bedihošť), Kolařík Michal (Plumlov), Kováč Martin (FKM Konice B), 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), Suchánek David (Klenovice), Vysloužil Martin (FKM Konice B), Vysloužil Martin (Plumlov).
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služby

služby

oznámení

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

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

www.hubnete.biz se zarukou

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ 1.- 4. třída ZŠ
Připravím Vaše dítě na následující
školní den.
Pedagog 22 let praxe.
TEL: 733 791 316.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC

Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.

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.

PENÍZE IHNED
Tel.: 724 922 724
Hledáme nové obchodní zástupce

Stěhování, vyklízení. T. 775 132
134.

Firma FREE CANAL nabízí: monitoring a čištění odpadů a kanalizací,
práce instalatérské (voda, topení,
plyn), drobnou údržbu bytového fondu, revize plynových rozvodů. Tel.:
733 543 499, od rána do večera, pondělí – neděle.

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.

VÁPENICE 21, PV, modeláž gel.
nehtů, různé barevné gely + zdobení,
p-shine manikúra. Tel.: 775 636 096.

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 .

Kadeřnictví do domu Slepánková,
tel: 721 809 413.

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

Provádíme malířské, natěračské a
drobné zednické práce. Tel.: 608 76
16 14.

Provádíme strojní čištění podlah
(haly, dílny, garáže, terasy atd.), koberců a sedacích souprav. Milan
Revay: 582 38 23 25, 604 43 93 02.

vzpomínáme
Dne 5.11.2009 uplyne
15 let ode dne, kdy nás opustila
naše milovaná maminka
a babička, paní
Miroslava KOUSALOVÁ.

SETKÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ
ZEMĚDĚLSKÉHO STAVEBNÍHO SDRUŽENÍ (Agrostavu) se
uskuteční 13. listopadu 2009 v 16.00
hod. v restauraci U Tří bříz v Prostějově.

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

Karel Sochor

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

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

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

Mob.: 604 259 957

Dne 8. listopadu 2009
vzpomeneme 35. výročí,
kdy nás tragicky opustil můj
manžel, náš tatínek a bratr
pan Stanislav POSPÍŠIL
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka, dcery Petra a Leona
a sestra Eliška.

Provádíme veškeré stavební
práce, bytová jádra, obklady, dlažby. Ceny dohodou. Tel.: 603 834
120.
SaM – úklidové služby provádí
kompletní úklid vč. mytí oken a čištění koberců. Tel.: 582 331 332.
Uklidíme Váš dům, byt, firmu. V
ceně doprava a čistící prostředky.
Kontakt: paní Hana Černá tel.: 777
218 697.

Doučím matematiku. Tel.:721 307
759.

KE KAŽDÉMU
KOLU DÁREK
MODELY
2010
JIŽ V PRODEJI

Renovace koupelnových van: akrylátovou vložkou, smaltovým nátěrem, novavana@seznam.cz. Tel.:
775 56 23 56.
Provádíme obklady, dlažby, výměny bytových jader a veškeré zednické práce. Tel.: 725 116 297, 604
456 097.
www.hubnete.cz/vip1
Chcete zhubnout a nezbavit se
svého oblíbeného jídla?
www.hubnete.cz/tony
tel. 724 817 623.
Provádím zednické práce, obklady,
dlažby, montáž sádrokartonů. Tel.:
603 498 695.

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.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ jakéhokoliv věku.
Nabízíme v odpoledních a večerních hodinách hlídání dětí.
Možnost zavezení a vyzvednutí dětí
ze zájmových kroužků.
Odborná péče- zdravotní sestra
+ pedagog.
TEL: 733 791 316.

Dne 31. října 2009
jsme vzpomenuli nedožité
76. narozeniny
a dne 22. prosince 2009
uplyne 4. smutné výročí úmrtí
pana Milana PALIČKY.
Stále vzpomíná družka Jarka.

Finanční úřad draží nemovitost v Prostějově

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

Stavební firma STYKR s.r.o. –
kompletní realizace staveb a bytů.
Tel.: 605 86 41 40.

Za tichou vzpomínku děkuje
syn Petr s rodinou.

-obklady, dlažby
sanita

Vodo- topo-plyn. Nabídky veškerých instalatérských prací. Tel.: 608
747 788.

Nabízím úklid domácnosti, vč.
umývání oken. Termín dle dohody,
příznivá cena. Tel.: 773 190 539.

Dne 5.11.2009 by se dožila
naše maminka, babička
a prababička paní
Vojtěška POSPÍŠILOVÁ
roz. Pluhařová 80. let.
S láskou vzpomínají dcery
Anna a Miroslava s rodinami.

Na krátké cesty jsme
chodili s spolu,
Na dlouhou jsi odešel sám.

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

Digitální příjem. 180 programů.
Tel.: 777 938 973.

Klempířské a pokrývačské práce,
izolace plochých střech. Tel.: 777
125 551 pan Čadílek.
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POZOR
KOL

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

ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI
VOLEJTE
NA ČÍSLO
608 022 023
NEBO
PIŠTE NA
EMAIL

Najdete nás na:

pvbila@seznam.cz

www.vecernikpv.cz
Uzávěrka řádkové
inzerce je vždy
v pátek
v 10.00 hod.

hodin. Zahájení dražby 8. 30 hodin.
Účast na dražbě je bezplatná.
Dražena bude nemovitost: stavba bez
čp/če - garáž na parcele č. 3518/2,
obec a katastrální území Prostějov,
LV 723. Výše nejnižšího podání činí
80.000 korun.

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.

Sídliště Šárka čekají rozsáhlé úpravy
Po již připravených a částečně i
zrealizovaných programech regenerace sídlišť Hloučela, Svobody,
Brněnská - Libušinka, E. Beneše a
Dolní zahajuje město Prostějov i
regeneraci sídliště Šárka.
Cílem programu je ve spolupráci se
zde žijícími občany navrhnout komplexní úpravy sídliště, které budou
následně realizovány. Po architektonické stránce bude projekt zabezpečován studiem 2 arch, s.r.o. Prostějov.
Jsme si však vědomi, že nejdetailnější znalosti o sídlišti a potřebách dalšího rozvoje lokality mají jeho obyvatelé. Proto bychom vás rádi poprosili o vyplnění přiložené ankety (najdete ji na webových stránkách města), která nám přinese základní před-

stavu o vašich potřebách ke zkvalitnění života na sídlišti Šárka.
Anketní lístek prosím odevzdejte do
13. listopadu na Informačním centru
městského úřadu Prostějov nebo jej
zašlete na adresu: Městský úřad Prostějov, odbor rozvoje a investic, Školní 4, popř. odešlete elektronicky na
adresu iva.vesela@prostejov.eu
Na základě vašich potřeb a odborných stanovisek zainteresovaných
organizací bude zpracován základní
návrh úprav sídliště Šárka. K veřejnému projednání návrhu bychom Vás
rádi pozvali dne 25. listopadu v 16.00
hodin do Společenského domu Prostějov, s.r.o. Komenského 6 (bývalé
KaS Centrum). S grafickou podobou
zpracovaného návrhu se budete moci

před samotným veřejným projednáním seznámit na internetových
stránkách města Prostějova a prostřednictvím zástupců bytových samospráv, kterým jej v předstihu zašleme.
Celý program bude zpracováván v
souladu s podmínkami Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, aby bylo možné na navazující realizaci využít
státní dotaci.
Věříme, že budete mít zájem se podílet na zlepšení vašeho okolí a
zúčastníte se dotazníkového šetření i
veřejného projednání. Za vaše náměty a účast vám předem děkujeme.
I. Veselá, referent
pro rozvoj a strategické záměry,
MěÚ Prostějov

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

POSEZONNÍ

SLEVY

Finanční úřad v Prostějově pořádá
dne 10. listopadu 2009 veřejnou
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

PROSTÌJOVSKÝ
VEÈERNÍK
OLOMOUCKÁ 10
PROSTĚJOV

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Otaslavice, Brodek u Prostějova
Dne: 16.11.2009 od 7:30 do 13:00 hod.
- vypnutá oblast: celá obec Otaslavice
včetně Bažantnice, část obce Brodek s
ulicemi: Císařská, Hřbitovní, Lískovec,
zdravotní středisko, MŠ, ZŠ.celý areál
zámku, šatny u hřiště, ul. Havlíčkova
mimo č. 69, ul. Císařská od Dobrochova po křižovatku s ul. Koberská oboustranně dále jednostranně po OÚ
včetně, ul. U kovárny, ul. Koberská, ul.
Květná od Koberské po č. 382. Obce
včetně podnikatelských subjektů.
Obce: Biskupice, Klopotovice
Dne: 16.11.2009 od 8:30 do 16:30 hod.
- vypnutá oblast: Biskupice, přečerpávací stanice od 9:00 do 17:00 hod
Vypnutá oblast: celé obce Biskupice a
Klopotovice včetně podnikatelských
subjektů, farma Klopotovice a Biskupice.
Obce: Lipová, Hrochov, Seč
Dne: 18.11.2009 od 7:15 do 15:30 hod.
- vypnutá oblast: část obce Lipová od

Hrochova po školu, č. 11 a č. 7 včetně,
část obce Hrochov od Lipové a Seče po
č. 31 a č. 11, celá osada Seč včetně chat
a podnikatelských subjektů .
Obce: Horní Štěpánov, Pohora
Dne: 20.11.2009 od 7:15 do 15:30 hod.
- vypnutá oblast: celá obec Horní Štěpánov a Pohora včetně podnikatelských subjektů /mimo Nové Sady/.
Obec: Vřesovice
Dne: 20.11.2009 od 8:00 do 16:00 hod.
- vypnutá oblast: celá obec Vřesovice
vč. podnikatelských subjektů . farmy
ZD a fa. DOPAM
Obec: Prostějov
Dne: 16.11.2009 od 7:30 do 11:00 hod.
- vypnutá oblast: Celá ul. Tyršova, ul.
Bratří Čapků od č. 20 po č. 36 jednostranně včetně odběr. míst za sportovním areálem, ul. Pod Kosířem od č. 70
a 79 po žel. přejezd, ul. Sportovní od č.
2 po č. 46, od č. 1 po č. 21,.Bistro za ul.
Sadová.
Dne: 16.11.2009 od 11:00 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: celé sídliště E.
Beneše, ul. V. Nezvala, E. Valenty
včetně stadionu, Veleslavínská 2, Olomoucká ul. od č. 93 po č. 101 včetně./
Mimo celý objekt Domu služeb s lékárnou Olomoucká č. 57 a Sídliště E. Be-

neše č. 36, 37, 38, E. Valenty č. 39./
Dne: 18.11.2009 od 7:30 do 11:00 hod.
- vypnutá oblast: ul. Mozartova od č. 2
po č. 10 a č. 5. č. 7, Družstevní č. 1 - 9,
ul. Krokova č. 2, č. 12 - č. 28, Brněnská
ul. č. 4 - č. 10, Poděbradovo nám 7 a 8a,
10, ul. Žeranovská celá oboustranně,
ul. Na Hrázi od č. 3a po č. 6, Rumunská
č. 3 a č. 1. Vodní č. 4a + č. 12, Palackého ul. hotel Grand.
Dne: 19.11.2009 od 7:30 do 15:10 hod.
- vypnutá oblast: FOP servis -prodejna
čtyřkolek Brněnská č.p. 4249
Dne: 19.11.2009 od 7:30 do 11:00 hod.
- vypnutá oblast: Sádky č. 2 -24, č. 3a 5,
Újezd č. 2 – 12 včetně budovy banky a
Telecomu, celá ul. Sušilova oboustranně, Wolkerova č. 23 -37,
Komenského od č. 1 po č. 25.
Dne: 19.11.2009 od 8:00 do 15:00 hod.
- vypnutá oblast: ul. Svatoplukova od č.
15 po č. 25 jednostranně, ul. Erbenova
č. 1 a č. 3, nám. Padlých hrdinů od č. 1
po č. 5.
Dne: 19.11.2009 od 11:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: celé ulice Beskydská, Šumavská, Slovácká, Chodská, Za Velodromem, Kováříkova, Polišenského, Hacarova.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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ZÁPASOVÁ NABÍDKA
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE - SKUPINA D
14. kolo 08.11.2009 13:30
(neděle)
Vikt. Otrokovice - Žďár n
Sáz. (07.11. 13:30 SO), Slovácko B - Vyškov, Rosice Třebíč (07.11. 13:30 SO),
Napajedla - Boskovice
(07.11. 13:30 SO), Rousínov
- Uherský Brod (07.11.
13:30 SO), Konice - Protivanov, Pelhřimov - Blansko,
Velké Meziříčí - Šardice

Červenka
Hlubočky
(07.11. 13:30 SO), Chválkovice - Mohelnice "B" (07.11.
13:30 SO), Paseka - Velký
Týnec
II. Třída OFS Prostějov
14.kolo - 08.11.2009 13:30
(neděle)
TJ Sokol Držovice - FC
Dobromilice (07.11.2009
13:30 SO), TJ Sokol Určice
"B" - Sokol Přemyslovice
(07.11.2009 13:30 SO), Sokol Olšany - TJ Sokol Zdětín
(07.11.2009 13:30 SO), FK
Němčice nad Hanou TJ Sokol Čechovice "B", TJ
Sokol Protivanov "B" - FC
Hvozd (07.11.2009 13:30
SO), Sokol Otaslavice - Sokol Bedihošť (07.11.2009
13:30 SO), Sokol Konice
"B" -TJ Sokol Brodek u Prostějova (07.11.2009 13:30
SO umělá tráva)

Krajský přebor
Olomouckého kraje
16. kolo 08.11.2009 13:30
(neděle)
Určice - Štíty, Kralice - Bělotín(07.11.2009 13:30 SO),
Želatovice - 1.HFK Olomouc „B“, Mohelnice - Litovel (07.11.2009 13:30 SO),
Ústí - FK Jeseník, Šternberk
- Leština (07.11. 13:30 SO),
Kralice - Bělotín (07.11.
III. Třída OFS Prostějov
13:30 SO), 1.FC Přerov Kozlovice (hřiště Kozlovi- 14.kolo - 08.11.2009 13:30
(neděle)
ce), Dolany - Hněvotín
TJ Smržice - FC Výšovice,
Sokol Čechy pod Kosířem I.A Třída skupina B KFS
SK Jesenec "B" (07.11.2009
Olomouc
14. kolo 08.11.2009 13:30 13:30 SO), TJ Otinoves - TJ
Horní Štěpánov, Sokol
(neděle)
Klenovice
Plumlov Vícov - Sokol Přemyslovice
(07.11. 13:30 SO Němčice "B", TJ Sokol Tištín nad Hanou), Jesenec - Ko- TJ Haná Nezamyslice "B",
jetín, Mostkovice - Dub TJ Pavlovice u Kojetína - TJ
nad Mor., Slatinice - Jiskra Brodek u Konice, FC
Troubky, Náměšť - Čecho- Kostelec na Hané "B" - FC
vice, Lipník - Opatovice Kralice na Hané "B"
(07.11. 13:30 SO), Brodek u (07.11.2009 13:30 SO)
Př. - Kožušany
(07.11.
DOROST
13:30 SO)
Krajský přebor dorost starší
12. kolo 08.11.2009
I.B Třída skupina A
Mohelnice - Nezamyslice
KFS Olomouc
14. kolo 08.11.2009 13:30 (08.11. 10:00 NE), Čechovice - Lipník (07.11. 10:00
(neděle)
Kostelec
Nezamyslice, SO), FK Jeseník - Kralice
Býškovice Hustopeče, Ha- (08.11. 10:15 NE), Litovel ná Prostějov Vrahovice Šternberk (07.11. 10:00 SO),
(07.11. 13:30 SO), Všecho- 1.HFK Olomouc "B" - FKM
vice Vrchoslavice, Újezdec Konice (08.11. 10:15 NE
Lutín (07.11. 13:30 SO), To- Hodolany), Vikt.Přerov vačov - Hor.Moštěnice, Černovír (07.11. 10:00 SO)
Radslavice - Pivín
Okresní přebor dorost
15.kolo - 07.11.2009 10:45
I.B Třída skupina B
(sobota)
KFS Olomouc
14.kolo - 08.11.2009 13:30 FC Výšovice - SK Lipová
"B", FK Němčice nad Hanou
(neděle)
Černovír - Lipová, Drahlov - TJ Sokol Pivín, Sokol Ota- Moravský Beroun (07.11. slavice - TJ Sokol Brodek u
13:30 SO), Bohuňovice - Prostějova, Sokol Olšany Přemyslovice
Slavonín, Příkazy - Bouzov, Sokol

(07.11.2009 11:00), Sokol
Bedihošť
TJ Sokol Mostkovice
(08.11.2009 10:30), TJ Sokol
Držovice
TJ Sokol Protivanov
(08.11.2009 10:45)
1. třída sk. „B“
14. kolo 08.11.2009
Želatovice - Nemilany
(08.11. 11:00 NE), Určice Tovačov (07.11. 11:15 SO),
Bohuňovice - Vrahovice
(07.11. 11:15 SO), Troubky Kostelec (08.11. 10:30 NE),
Náměšť - Hlubočky (08.11.
11:15 NE), Chválkovice Opatovice (07.11. 11:15
SO), Radslavice - Kozlovice
(08.11. 11:15 NE)
Krajský přebor dorost mladší
12.kolo - 07.11.2009 10:45
(sobota)
Mohelnice - Nezamyslice
(08.11. 12:15 NE), Čechovice - Lipník (07.11. 12:15
SO), FK Jeseník - Kralice
(08.11. 12:30 NE), Litovel Šternberk (07.11. 12:15 SO),
1.HFK Olomouc "B" - FKM
Konice (08.11. 12:30 NE
Hodolany), Vikt.Přerov Černovír (07.11. 12:15 SO)
ŽÁCI
Krajská soutěž žáci starší
14. kolo 08.11.2009
Želatovice - Chomoutov
(07.11. 9:00 SO), Čechovice
- Němčice (08.11. 10:00
NE), FKM Konice - Náměšť
(08.11. 9:00 NE), Slatinice Opatovice (07.11. 13:30
SO), Velký Týnec - Hlubočky (08.11. 9:45 NE), Tovačov - Kostelec (08.11. 10:00
NE), Brodek u Př. - PS Přerov (08.11. 12:00 NE)
Krajská soutěž žáci mladší
14. kolo 08.11.2009
Želatovice - Chomoutov
(07.11. 10:45 SO), Čechovice - Němčice (08.11. 11:45
NE), FKM Konice - Náměšť
(08.11. 10:45 NE), Slatinice
- Opatovice (07.11. 12:00
SO), Velký Týnec - Hlubočky (08.11. 11:30 NE), Tovačov - Kostelec (08.11.
11:45 NE), Brodek u Př. - PS
Přerov (08.11. 13:45 NE)
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Kralice se s Litovlí o body rozdělily

FC Kralice na Hané – TJ Tatran
Litovel 0:0 (0:0)
Rozhodčí: Molík, Tomeček, Válek
ŽK:Trnavský, Pazdera, Petržela Roman - Kratochvíl, Šrom (57. a 83.),
ČK: po druhé žluté ŠromD i v á k ů :
130 Sestavy mužstev: (FC Kralice na
Hané) Kaštil - Trnavský, Ohlídal, Valtr, Dočkal, Liška, Halenka, Růžička,
Pazdera, Petržela Roman (72. Neoral), Petržela Zdeněk (80. Lehký)
Trenér: František Jura
TJ Tatran Litovel: Uvízl – Krátký,
Planička, Kopp, Kvapil, Zavadil,
Čep, Kratochvíl, Šrom, Fišara, Bubla
Trenér: Pitron František
Poslední říjnovou sobotu přivítali na
svém hřišti fotbalisté Kralic tým Tatranu Litovel. Příchozí fanoušci viděli
taktikou svázaný duel plný tvrdých
osobních soubojů. Při slunečném
sychravém počasí na dobře upraveném pažitu remizovali kraličtí fotbalisté s rozjetou Litovlí 0:0. Litovel
tak pokračuje v solidních výkonech a
drží se v závěsu za vedoucí Mohelnicí, Kralice dokázaly po Mohelnici

vzít body také dalšímu aspirantovi na
postup.
Ve 13. kole krajského přeboru Olomouckého kraje se utkala mužstva
Kralic na Hané a Litovle. Kralice se
nacházely před sobotním zápasem na
osmém místě, jejich výsledky připomínají v poslední době velkou houpačku. Střídají povedené zápasy s méně
vydařenými. Kraličtí prohráli v Želatovicích, doma porazili Štíty a v posledním kole nestačili na fotbalisty 1.
HFK Olomouc B. To jejich soupeř z
Litovle z posledních pěti zápasů zaváhal jen v Dolanech, ve svém posledním vystoupení přehrál doma
Přerov 3:0 a nacházel se na druhém
místě.
Od samého začátku utkání se hra odvíjela od vápna k vápnu, během prvních deseti minut se ani jeden z týmů
nedostal k bezprostřednímu ohrožení branky. Hosté však měli více ze
hry, drželi míč víc na svých kopačkách, domácí se soustředili hlavně
na obranu. Do rychlého protiútoku
měl našlápnuto Zdeněk Petržela, ale

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.

zastavil ho praporek rozhodčího. V
10. minutě domácí předvedli rychlou kombinační akci, kterou překazil
až zákrok litovelského brankáře. S
podobnou akcí přispěchali ve 13.
minutě také hosté, finální přihrávku
na volného Čepa však lapil Kaštil.
Sedmnáctá minuta přinesla akci domácích, míč se dostal až k volnému
Zdeňku Petrželovi, ten ale mířil vedle. Ve 21. minutě se ve vápně zjevil
kralický Roman Petržela, snažil se
skluzem získat míč, který však chytil hostující gólman Uvízl. Ten pak
Petrželu nepochopitelně povalil na
zem. Tento incident ale nechal hlavní sudí bez karetního trestu. Oba
týmy hru hodně přitvrdily, což přinášelo možnost ohrožení brány soupeře ze standardních situací. Více si
jich vypracovali hosté, ale kralická
obrana v sobotu den otevřených dveří neměla. V 37. minutě pálil z dálky
z přímého kopu litovelský Bubla,
skákající střelu však Kaštil skryl do
náruče. Když Petržela v závěru poločasu opět střílel vedle, rozešli se po
prvním poločase do šaten soupeři
bez branek. Ani jeden z týmů si nedokázal během úvodní pětačtyřicetiminutovky vytvořit vyloženou šanci. Místo fotbalu se mnohdy hráči
soustředili na diskutování, osobní
souboje a hádání se s rozhodčím. Ten
k obrazu první půle ovšem přispěl,
když nechal otěže zápasu hodně popustit. První poločas přinesl velké
množství osobních soubojů, předvedená hra oko fotbalového fanouška
moc nepotěšila.
Do druhé půle vyběhla na trávník mužstva ve stejných sestavách. Hostům
vstup vyšel lépe, propracovali se k ně-

JEDNIČKA VÍKENDU
SK JESENEC
Po ospalém začátku sezony se tým, který v minulém rořníku bojoval
až do posledního kola o postup, začíná ke konci podzimu rozjíždět. K
hromadě remízových zápasů (jako by si vzal výsledkový příklad z
pražské Sparty) začal v posledních kolech přidávat i vítězná utkání.
Poslední tři utkání - 3 výhry, 9 bodů. A pomohly mu k tomu derby utkání. Nejprve si poradil ve dvou venkovních utkáních s Klenovicemi
a Mostkovicemi, do třetice si poradil doma s Plumlovem.
BRAVO, JESENEC!

PROPADÁK VÍKENDU
SOKOL ČECHOVICE
Fotbalisty Čechovic po domácí remíze s Brodkem u Přerova, kdy
hosté vyrovnali pár minut před koncem zajížděli k dalšímu utkání na
hřiště vedoucího celku tabulky Lipníku nad Bečvou s úmyslem pokusit se překvapit. To se jim možná podařilo, ale spíše v tom negativním slova smyslu. I podle vlastního trenéra podali jeho svěřenci
„ospalý bezkrevný“ výkon a odvezly si nakonec domů nadílku čtyř
branek.
ČECHOVICE, TAK TAKHLE TEDY NE!

kolika standardním situacím, ovšem
bez gólového efektu. V 56. minutě
našel Valtr centrem do vápna Petrželu, který poslal míč těsně vedle levé
tyče. Hosté na vyloženou šanci kralických odpověděli prakticky okamžitě,
volný Fišara však nemířil svou hlavou přesně. V pasáži mezi 66. a 73.
minutou dvakrát nebezpečně zahrozili hosté. V první šanci zlikvidoval
Kaštil střelu Koppa, v druhé si na
centrovaný balon naskočil Fišara a
Kaštil se zaskvěl výborným zákrokem, když reflexivně levou rukou vyrazil míč směřující do brány. V 83.
minutě se jiskřilo před domácí
bránou. Hostující Šrom nestačil zpracovat přihrávku, kterou mu uzmul
rychlým zákrokem Kaštil. Šrom zbytečně domácího brankáře fauloval a
po zásluze viděl žlutou kartu. Protože
to byla už jeho druhá, spatřil červenou
kartu a musel hřiště opustit. Kralickým se tak v závěru naskytla možnost
„přesilové hry“. Domácí si během ní
vytvořili dvě velmi dobré příležitosti.
Lehký však mířil vysoko nad bránu a
když v 91. minutě utekl po levé straně
střídající Neoral, jehož střela jen těsně
minula bránu, bral každý z týmů bod.
Druhý poločas přinesl více fotbalových momentů a šancí na obou stranách. Kralice výborně takticky zvládly těžký zápas s druhým týmem tabulky a zaslouženě se můžou těšit z
bodu. Hosté nedokázali najít zbraň na
kralický týmový výkon, často se zbytečně nechávali strhnout k zbytečným
hádkám a proti konsolidované obraně
se nedokázali prosadit. V příštím kole
zajíždí Litovel na hřiště první Mohelnice, Kralice opět na domácí půdě
změří síly s Bělotínem.
-top-

HLASY TRENÉRŮ:
František Jura (FC Kralice na Hané): „Herně to byl asi nejlepší zápas, co
jsem u mužstva. Nastoupili jsme sice s pětičlennou zálohou, ale chtěli jsme hrát
ofenzivně, aby ti krajní záložníci vyráželi do protiútoků. Myslím, že se nám to
dařilo. V první půli jsme měli dvě šance, které volaly po gólu, oni neměli nic.
Opticky to mohlo vypadat, že mají navrch, ale dostali se po šestnáctku. V
druhém poločase jsme chtěli v tom trendu pokračovat, hosté se dostali do jedné
šance, nepokryli jsme soupeře. Hra byla vyrovnaná, přelévala se nahoru dolů.
V poslední minutě jsme mohli rozhodnout. Chybělo asi dvacet centimetrů. Byl
to těžký soupeř a s bodem, i když jsme hráli doma, jsme spokojeni. Kvalitní
zápas krajského přeboru, takticky jsme hráli perfektně.“
František Pitron (TJ Tatran Litovel): „Myslím si, že remíza je spravedlivá,
měli jsme víc ze hry. Měli jsme dvě gólové příležitosti, domácí jednu, asi je to
spravedlivé. Vývoj utkání jsme měli trochu víc pod kontrolou, domácí hráli
spíš zezadu na rychlý protiútok. Pokud měli síly, tak byli nebezpeční. Druhou
část druhého poločasu už se soustředili jen na ubránění výsledku. To se jim podařilo, nám se naopak nepodařilo ty dvě šance proměnit. Nevím, proč bylo utkání tak vyhecované. Mám pocit, že v naší šatně zavládl boj o postup a to je asi
hlavní důvod. Hráči chtěli za každou cenu vyhrát, proto to bylo z naší strany
vyhecované. Dokud jsme nebyli druzí a takový kousek od prvního místa, tak
to bylo pohodovější. Dnes to bylo tím, že jsme chtěli za každou cenu vyhrát a
nechtěli jsme, aby nám Mohelnice utekla na rozdíl šesti bodů, protože ji máme
příští týden.“

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
15.Bělotín
15 2 211 13:43 8
MS divize skupina D
15 1 113 19:42 4
13.kolo: Velké Meziříčí-Otrokovice 1:1, Šardice- 16.Šternberk
Pelhřimov 2:0, Blansko-Konice 0:2, Protivanov1. A třída skupina B
Rousínov 0:3, Uherský Brod-Napajedla 2:0, Boskovice-Rosice 3:1, Třebíč-1. FC Slovácko 1:2, Vy- 13.kolo: Kožušany-Klenovice 4:5, Brodek u Přerova-Opatovice 2:1, Lipník n/B-Čechovice 4:0,
škov-Žďár n/S 1:2
Náměšť n/H-Troubky 3:1, Slatinice-Dub n/M 2:0,
1. Šardice
14 11 2 1 38:7 35 Mostkovice-Kojetín 2:4, Jesenec-Plumlov 3:0
2. 1. FC Slovácko
14 9 2 3 31:13 29
13 9 2 2 34:8 29
3. Žďár n/S
14 9 1 4 28:15 28 1. Lipník n/B
13 8 2 3 36:20 26
4. Třebíč
14 7 4 3 21:14 25 2. Náměšť n/H
13 7 3 3 34:17 24
5. Pelhřimov
14 6 3 5 23:17 21 3. Kojetín
13 7 2 4 32:21 23
6. Rosice
13 6 2 5 24:23 20 4. Opatovice
7. Velké Meziříčí
14 6 2 6 17:26 20 5. Brodek u Přerova 13 6 4 3 30:28 22
13 4 7 2 23:19 19
8. Otrokovice
14 5 4 5 17:14 19 6. Jesenec
13 5 3 5 14:24 18
9. Konice
14 5 3 6 19:22 18 7. Slatinice
13 5 2 6 24:27 17
10.Blansko
14 4 4 6 19:22 16 8. Troubky
13 4 4 5 26:30 16
11. Boskovice
14 4 4 6 21:29 16 9. Plumlov
13 5 1 7 23:27 16
12.Protivanov
13 5 0 8 15:25 15 10.Dub n/M
13 4 3 6 14:17 15
13.Uherský Brod
14 3 4 7 14:23 13 11. Čechovice
13 3 2 8 21:43 11
14.Rousínov
14 3 4 7 15:25 13 12.Klenovice
13 3 1 9 18:37 10
15.Vyškov
14 4 1 9 13:23 13 13.Kožušany
13 1 4 8 11:22 7
16.Napajedla
14 3 2 9 12:29 11 14.Mostkovice

1. B třída skupina A

KFP Olomouckého kraje

13.kolo: Pivín-Kostelec n/H 1:1, Radslavice13.kolo: Kozlovice-Určice 3:2, Hněvotín-Bělotín Hor. Moštěnice 0:1, Tovačov-Lutín 3:0, Újezdec1:2, Dolany-Leština 2:2, Přerov-Jeseník 1:0, Krali- Vrchoslavice 2:1, Všechovice-Vrahovice 0:2,
ce-Litovel 0:0, Šternberk-HFK Olomouc B 1:2, Haná PV-Hustopeče 2:1, Býškovice-NezamysliÚstí u Hranic-Štíty 4:2, Mohelnice-Želatovice 0:0 ce 6:0
1. Mohelnice
2. Jeseník
3. Litovel
4. Kozlovice
5. Přerov
6. HFK Olomouc B
7. Ústí u Hranic
8. Kralice
9. Leština
10.Dolany
11. Štíty
12.Hněvotín
13.Želatovice
14.Určice

15 10 3
15 9 4
15 9 3
15 8 4
15 9 1
15 8 3
15 8 1
15 6 3
15 5 5
15 5 3
15 4 5
15 4 5
15 3 5
15 4 2

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

36:14
29:16
31:17
35:20
36:28
24:15
38:25
30:27
26:27
31:34
29:28
17:31
25:38
21:35

33
31
30
28
28
27
25
21
20
18
17
17
14
14

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

13 11 0 2
13 8 1 4
13 8 1 4
13 8 1 4
13 7 1 5
13 6 3 4
13 6 2 5
13 6 2 5
13 6 1 6
13 6 0 7
13 4 2 7
13 3 1 9
13 3 010
13 1 1 11

46:13
31:15
28:16
26:17
26:21
19:23
24:22
21:23
21:20
16:25
16:26
13:36
16:23
10:33

33
25
25
25
22
21
20
20
19
18
14
10
9
4

1. B třída skupina B

13.Němčice n/H
14.FC Dobromilice

13 4 1 8 27:39 13
13 1 4 8 16:43 7

13.kolo: Velký Týnec-Černovír 3:0, Paseka-Mo3. třída OFS Prostějov
helnice 3:1, Chválkovice-Hlubočky 2:1, Červenka-Bouzov 2:4, Příkazy-Slavonín 2:2, Bohuňovi- 13.kolo: Přemyslovice B-Tištín 0:1, Vícov-Jesenec B 3:0, Čechy p/K-Výšovice 1:4, Smržice-H.
ce-Moravský Beroun 6:3, Drahlov-Lipová 2:1
Štěpánov 4:3, Otinoves-Kralice B 0:1, Kostelec
1. Bouzov
13 12 1 0 40:12 37 n.H. B-Brodek u K. 4:3, Pavlovice-Nezamyslice B
2. Bohuňovice
13 10 0 3 44:15 30 2:6
3. Moravský Beroun 13 8 1 4 30:18 25
13 9 1 3 31:13 28
4. Hlubočky
13 8 1 4 27:18 25 1. Kralice B
13 8 3 2 30:15 27
5. Černovír
13 7 1 5 28:15 22 2. Vícov
13 9 0 4 34:30 27
6. Velký Týnec
13 5 5 3 27:20 20 3. Čechy p/K
13 7 4 2 32:15 25
7. Slavonín
13 5 2 6 27:19 17 4. Výšovice
13 7 2 4 31:17 23
8. Lipová
13 5 1 7 21:21 16 5. Otinoves
13 6 5 2 25:18 23
9. Drahlov
13 4 2 7 24:34 14 6. Smržice
13 7 1 5 34:26 22
10.Mohelnice
13 4 1 8 28:36 13 7. Nezamyslice B
13 6 2 5 29:28 20
11. Paseka
13 3 3 7 16:31 12 8. Jesenec B
13 5 0 8 27:37 15
12.Červenka
13 2 4 7 15:32 10 9. Kostelec n.H. B
13 3 5 5 15:19 14
13.Příkazy
13 2 3 8 21:40 9 10.Tištín
13 2 4 7 14:31 10
14.Chválkovice
13 2 3 8 9:46 9 11. Přemyslovice B
12.Brodek u K.
13 2 2 9 18:32 8
2. třída OFS Prostějov
13.H. Štěpánov
13 2 110 20:38 7
13.kolo: Sokol Zdětín-Určice B 2:1 (Hlavynka, 14.Pavlovice
13 1 4 8 18:39 7
Kamaryt - Halouzka), Sokol Olšany-FC Hvozd
3:2 (Sedláček 3 - Grulich, Švec), Němčice n/H-So4. třída OFS, sk. A
kol Bedihošť 4:0 (Kučírek, Fialka, Svobodník,
Francl), Otaslavice-Brodek u PV 1:0 (Štefka), Ko- 1. Kladky
7 5 2 0 18:1 17
nice B-FC Dobromilice 7:1 (Mohelník 3, Kornel, 2. Haná PV B
7 5 0 2 26:10 15
Navrátil, T. Křeček, Schon - Páleník), Držovice- 3. Rozstání
7 3 4 0 10:4 13
Přemyslovice 4:2 (Coufal 3, Šatný - Bezslezina, 4. Krumsín
7 3 2 2 13:5 11
Růžička)
5. Ptení
7 3 2 2 12:13 11
6. Otaslavice B
7 2 0 5 7:17 6
1. Konice B
13 7 3 3 32:16 24 7. Drahany
7 1 1 5 6:26 4
2. Držovice
13 6 6 1 24:14 24 8. Zdětín B
7 0 1 6 4:20 1
3. Přemyslovice
13 7 2 4 40:19 23
4. třída OFS, sk. B
4. Brodek u PV
13 6 4 3 38:21 22
5. Sokol Zdětín
13 6 4 3 23:19 22
8 6 1 1 22:6 19
6. Sokol Olšany
13 6 3 4 26:26 21 1. Vrahovice B
8 6 0 2 25:8 18
7. Určice B
13 4 5 4 23:17 17 2. Hrubčice
8 4 1 3 17:19 13
8. Otaslavice
13 5 2 6 20:23 17 3. Tvorovice
8 4 1 3 15:18 13
9. Čechovice B
12 5 2 5 19:22 17 4. Doloplazy
8 3 2 3 26:18 11
10.Sokol Bedihošť
13 5 1 7 19:32 16 5. Brodek u PV B
8 3 0 5 12:22 9
11. FC Hvozd
13 4 2 7 21:32 14 6. Želeč
8 2 1 5 15:22 7
12.Protivanov B
12 4 1 7 22:27 13 7. Němčice n/H B
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8. Biskupice
9. Ivaň

8 2 1 5 15:23 7
8 2 1 5 12:23 7

DOROST

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

10
10
10
11
10
9
8
10
10
9
10
9

72
71
62
61
61
42
31
23
30
30
23
10

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

24:8
26:14
25:12
26:11
27:14
11:11
13:31
12:17
14:20
14:22
9:25
10:26

23
22
20
19
19
14
10
9
9
9
9
3

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

10
10
10
10
10
10
10
10
8
9
10
9

71
71
62
62
61
52
51
41
41
10
10
00

2
2
2
2
3
3
4
5
3
8
9
9

37:12
24:11
31:13
29:22
32:11
35:11
25:20
19:19
14:14
6:35
4:35
1:54

22
22
20
20
19
17
16
13
13
3
3
0

5. Kostelec n/H
6. Určice
7. Nemilany
8. Kozlovice
9. Chválkovice
10.Opatovice
11. Radslavice
12.Želatovice
13.Troubky
14.Vrahovice

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

80
53
42
41
40
32
32
16
21
21

4
4
6
7
8
7
7
5
9
9

35:17
36:22
20:31
20:33
13:48
24:40
17:36
12:27
20:32
19:45

24
18
14
13
12
11
11
9
7
7

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

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

0
1
3
3
4
3
4
6
8
9
9
9
9

93:6 36
47:12 31
71:23 27
53:29 22
47:27 22
52:32 20
41:39 20
32:36 10
20:38 9
20:47 7
21:64 7
9:61 5
15:107 4

ŽÁCI

ŽÁCI starší Okresní přebor
11.kolo: Pivín-Konice B 5:3, Plumlov-Bedihošť
3:0, Určice-Nezamyslice 3:3, Klenovice-Výšovice 6:0
1. Pivín
7 6 1 0 35:11 19
DOROST 1.A třída skupina B
2. Klenovice
8 6 1 1 34:16 19
12.kolo: Kozlovice-Želatovice 0:0, Radslavice- 3. Nezamyslice
7 5 2 0 48:7 17
Opatovice 3:3, Chválkovice-Hlubočky 0:6, Nám- 4. Protivanov
7 5 0 2 67:10 15
ěšť n/H-Kostelec n/H 0:4, Troubky-Vrahovice 9:1, 5. Plumlov
8 4 3 1 24:11 15
Bohuňovice-Tovačov 2:3, Určice-Nemilany 2:2
6. Určice
7 4 1 2 29:11 13
7. Konice B
8 3 0 5 23:65 9
1. Tovačov
12 10 1 1 43:10 31 8. Otaslavice
4 1 0 3 5:12 3
2. Bohuňovice
12 9 2 1 39:9 29 9. Bedihošť
8 1 0 7 15:53 3
3. Hlubočky
12 8 3 1 42:14 27 10.Vrahovice
7 0 0 7 2:43 0
4. Náměšť n/H
12 9 0 3 48:24 27 11. Výšovice
7 0 0 7 5:48 0
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V hanáckém derby zůstaly body v Prostějově V Brně od druhého setu
VK Prostějov – SK UP Olomouc

3:1 (19, 14, -21, 19)

vá, Gregorová, Chalcarzová, Nachmilnerová, Měrková, libero Maléřová Mátlová. Trenér: Jiří Teplý.
V posledním období netrápí trenéra
Čadu ani tak hra jeho svěřenek, která
má stoupající kvalitu, ale spíše neustávající zdravotní trable hráčského
kádru. K už uzdravené Soni No-

Rozhodčí: Vojtíšek a Pavelek. Čas:
102 minut. Diváků: 1300.
Sestavy družstev: (VK Modřanská
Prostějov), Nováková, Soaresová,
Lyakuninová, Nnamaniová, Spalová, Tomašeková, libero Tomanová
Valenteová. Trenér: Miroslav Čada.
(SK UP Olomouc: Dedíková, Lango-

vákové, kterou zpočátku týdne trápila
viroza se nepřidaly žádné z dlouhodobě zraněných Biksadské a Bramborové, a od minulého týdne Ssuschkeové se ještě naopak přidaly Kučerová
a Valenteová, což nechává k dispozici
na zápas hráček tak akorát do počtu.
Po pondělním televizním triumfu na
palubovce Brna se v prostějovské hale Sportcentra představily hanácké
sousedky z Olomouce.
Domácí hráčky začaly utkání velmi
dobře a od začátku se držely ve vedení (2:0, 5:1, 10:6) pod kontrolou (10:6,
14:11, 17:13). I když souhra nebyla v
úvodním dějství úplně ideální, přihrávky Novákové byly většinou přesné
a její spoluhráčky je využívaly k vítězným míčům. Olomoucké vysokoškolačky se v první setu snažily docela solidním blokem otupit útok našich

hráček, ale plusové body, které touto
činností získaly, ztrácely zase zpět nepříliš jistým příjmem. Za stavu 18:16
pro Prostějov přišla na podání Tomašeková a třemi body v řadě připravila
pro náš tým rozhodující náskok.
Úvodní sadu ženy VK Modřanská
proměněním hned prvního setbolu
získaly pro sebe v poměru 25:19.
Druhý set se od počátku vyvíjel pro
prostějovské hráčky ještě jasněji jako
ten první. Po úvodním vedení 4:0 při
servisu Spalové náš náskok i nadále
narůstal (5:2, 9:4, 14:5), mezi každým
z technických oddechových časů
jsme Olomoučankám dovolily jen tři
body (8:3 a 16:6) a postupovali jsme
mílovými kroky k vítězství v druhé sadě. Nebýt malého zaváhání po druhé
technické pauze (z 16:6 na 18:12) bylo by vítězství ve druhém setu ještě

HLASY TRENÉRŮ

Domácí děkovačka volejbalistek VK Modřanská po vítězném utkání v extralize žen (zleva
Valenteová, Tomanová, Kučerová).
foto: J. Vojzola

Miroslav Čada, kouč VK Modřanská Prostějov: První dva sety byly dobré,
ve třetím setu jsme doplatili na to, že naše sestava nabyla silná na přihrávce.
Zásadní rozdíl jsem mezi oběma týmy viděl v útoku, na olomoucké straně nebylo hráčky, která by se prosadila ve větší míře na síti. Bloky byly u obou družstev vyrovnané. Nejlépe z naší strany vyšly Nováková Spalová a Ljakuninová.
Jiří Teplý, kouč SK UP Olomouc: Jsem s utkáním vcelku spokojený. Odehráli jsme zde vcelku dobré utkání a ve třetím setu jsme vývoj skore neuvěřitelně otočili. Děvčata bych chtěl pochválit za bojovnost, že utkání nevzdala a
bojovala až do konce.
-pez-

výraznější. Za stavu 24:14 jsme
stejně jako v první sadě využili hned
první příležitosti ukončit set a po výsledku 25:14 jsme vedli 2:0 na sety.
Třetí set nastartovala pěti úspěšnými
podáními v řadě Nnamaniová, a ani
dalších několik míčů nenaznačovalo,
že by mělo dojít k nějakému zásadnímu zvratu (8:3, 10:5). K obratu zavelela olomouckým hráčkám Mátlová třemi podáními v řadě (10:8) a po
malé chvíli už hostující hráčky vedly
11:10. Vysokoškolačky vyhrály úsek
od prvního oddechového času sérií
15:3 a otočily třetí set ve svůj prospěch
(13:16, 15:21, 18:23) a v závěru si ho
ani při snížení našich hráček na 21:23
nenechaly vzít - 21:25 a 2:1 na sety.
Ani počátek čtvrtého setu nejprve nevypadal z naší strany nijak dobře, hostující hráčky vedly 4:6 a trenér Čada
si vzal timeout. Poněm vletěly Prostějovanky na kurt jako vyměněné a zlepšenou hrou na bloku (4 úspěšné bloky v řadě) otočily bodovou sérií 7:1
čtvrtý set ve svůj prospěch (11:7). Po
oddechovém čase (16:11) začaly
hráčky Olomouce trochu zlobit a následoval oddechový čas domácího
trenéra (18:16). Po něm dokonce
snížily na 18:17, ale to bylo z jejich
strany pro utkání vše. Domácím se v
závěru „rozsmečovala“ Nnamaniová
a 7 vítěznými míči z osmi hraných si
došly k vítězství ve třetím setu a tím i
v zápase - 25:18.

S Brnem jsme si došli k osmému vítězství
še. To však byl jediný světlý bod
hostí v první desetiminutovce. Orli
dobře stříleli, koš za košem si postupně vybudovali uklidňující náskok. Ten v poslední minutě první
čtvrtky ještě zvýšil trojkou a dvojkou Veikalas, účet této části hry pak
uzavřel trojkou Chan – 29:15.
Druhá čtvrtina přinesla opět dobrou
hru prostějovských borců, udržovali si poměrně lehce bodový náskok.
Trenér postupně stavěl do hry hráče
z lavičky.
„Snažil jsem se zrychlit tempo hry a
taky jsem myslel na sobotní zápas s
Nymburkem, aby si hráči aspoň trochu oddechli,“ zdůvodnil častější
střídání Peter Bálint. Pak ale přišla
ve hře soupeře nečekaná změna –
vyrukoval se zónovou obranou. S
tou si domácí evidentně nedokázali
poradit a dostavila se pověstná pro-

Osm zápasů, osm výher – taková
je výsledková bilance prostějovských basketbalistů po odehraném 8. kole Mattoni NBL. Poslední skalp patřil nováčkovi z Brna. Pod domácími koši však Orli
neměli zrovna na růžích ustláno.
Hosté drželi po většinu utkání zónovou obrannou hru, což bylo pro
domácí nečekaným problémem a
nepřidalo to utkání ani na kráse,
ani na účelu.
Orli vlétli do utkání s úžasnou sebejistotou favorita. Hned první útok
proměnil Lawrence košem. Díky
dobré obraně a vydařeným doskokům se domácí dostali lehce do vedení 6:0 a to byl povel pro trenéra
brněnských hráčů Mariana Svobodu k oddechovému času a zdviženému prstu. Time byl účinný a hosté
rychle snížili na rozdíl jediného ko-

Výsledky posledních zápasů
8. kolo: Nový Jičín - Kolín 97:82 (24:16, 47:35, 76:58) Nejvíce bodů: Muirhead 18, Pandula a Walker po 15, Sanders a Šteffel po 14, Varnelis 10 - Machač
17, Jones 13, Smith 11. Rozhodčí: Vrážel, Kurz, Matějek. Trestné hody: 21/19
- 16/12. Fauly: 18:24; diskvalifikační chyba: 32. Šteffel. Trojky: 6:10. Diváci:
900. Nejlepší hráč:Šteffel.Děčín - Opava 82:76 ((26:21, 49:41, 66:61) Nejvíce
bodů: Hatcher 22, P. Houška 18, Alič 12 - Douša 17, Šoška 13, Dygrýn 12. Rozhodčí: Lukeš, Karásek, M. Kučera. Trestné hody: 22/14 - 19/15. Fauly: 19:21;
pět chyb: 28. Šoška. Trojky: 8:5. Diváci: 850. Nejlepší hráč: P. Houška.Poděbrady - Ostrava 90:85 (31:23, 52:48, 67:66) Nejvíce bodů: Stria 25,
Castleberry 19, Horák 15 - Mitchell a Palyza po 21, Kresta 14, Stuchlý 12. Rozhodčí: Macela, Hošek, S. Kučera. Trestné hody: 34/16 - 18/13. Fauly: 17:29.
Trojky: 10:14. Diváci: 550. Nejlepší hráč: Horák.Prostějov - Brno 86:70
(29:15, 46:37, 70:59) Nejvíce bodů:Chán 19, Landry a Hyzy po 14, Veikalas 10
- Reinberger 18, Majerík 11, Černošek 10. Rozhodčí: Dolínek, Paulík, Holoubek. Trestné hody: 14/10 - 5/3. Fauly: 14:18. Trojky: 6:9. Diváci: 1350.Vyšehrad - Nymburk 47:96 (12:21, 21:43, 39:68) Nejvíce bodů:M. Šmůla 10, Skořepa 9, Zídek 7 - Benda 19, Slezák 14, Hanavan 12, Lewis 11, Křemen a Ricci po
10. Rozhodčí: Galajda, Hruša, Baloun. Trestné hody: 25/16 - 21/13. Fauly:
22:21; pět chyb: 25. Klimánek (Vyšehrad). Trojky: 5:9. Diváci: 350. Nejlepší
hráč: Hanavan.Pardubice - USK Praha 96:70 (18:22, 43:36, 72:55) Nejvíce
bodů: Miloš 26, Hampton 18, Wright 14, Marek a Sýkora po 12 - McKay 18, Klimeš 13, 12. Rozhodčí: Dolinek, Vyklický, Znamínko. Trestné hody: 16/15 15/9. Fauly: 13:11. Trojky: 11:7. Diváci: 1560. Nejlepší hráč: Miloš.
9. kolo: Nymburk - Prostějov 84:79 (25:22, 50:35, 67:60) Nejvíce bodů:
Benda 22, Lee 18, Křemen 12, Nečas 11 - Chán a Šležas po 17, Lawrence 13,
Dokoupil 11. Rozhodčí: Vyklický, Paulík, Kurz. Trestné hody: 24/17 - 18/15.
Fauly: 17:23. Pět chyb: 38. Hyzy (Prostějov). Trojky: 7:10. Diváci: 1000.
USK Praha - Nový 72:87 (16:11, 31:40, 47:60) Nejvíce bodů: McKay 27,
18, Vocetka 8 - Varnelis 26, Muirhead 18, Pandula 16, Šteffel 11. Rozhodčí: V.
Lukeš, Macela, L. Lukeš. Trestné hody:18/13 - 31/27. Fauly:24:19. Pět chyb:
32. Klimeš (Nový Jičín). Trojky: 5:8. Diváci: 450. Nejlepší hráč: Varnelis. Poděbrady 87:70 (18:17, 50:38, 73:54) Nejvíce bodů: Alič 21, Hatcher 14,
Houška 12 - Castleberry 19, Thomas 14, Horák 11. Rozhodčí: Galajda, Vondráček, Kec. Trestné hody: 25/18 - 35/19. Fauly: 25:22. Trojky: 9:3. Diváci:
820. Nejlepší hráč: Alič. Kolín - Opava 84:69 (22:23, 35:38, 60:51) Nejvíce
bodů: Jones 18, Platt 14, Machač a Smith po 11 - Douša 14, Blažek 13, Novák
11. Rozhodčí: Hruša, M. Kučera, Znamínko. Trestné hody: 19/14 - 13/9. Fauly: 17:16. Pět chyb: 39. Novák. Trojky: 8:4. Diváci: 610. Nejlepší hráč: Jones.Ostrava -Vyšehrad 89:66 (26:16, 42:34, 67:48) Nejvíce Stuchlý 29, Mitchell 22, Payne 12 - Skořepa 24, Mařík 9, Zídek 7. Rozhodčí: Vrážel, Matějek,
Janovský. Trestné hody:9/7 - 22/16. Fauly:22:15. Trojky:10:2. Diváci:1196.
Nejlepší hráč: Stuchlý.Brno - Pardubice 101:96 (25:30, 47:52, 68:72) Nejvíce bodů: Meno 32, Holanda 14, Šustek 13, Reinberger 12, Norwa 11 - Miloš
20, Arnold 19, Hampton 17, Pospíšil 12, Wright 11. Rozhodčí: Vondráček, Kučera, Baloun. Trestné hody: 20/15 - 31/24. Fauly: 26:19. Pět chyb: 38. Reinberger - 40. Hampton. Trojky: 12:8. Diváci: 450. Nejlepší hráč: Meno.
1. Nymburk
2. Prostějov
3. Nový Jičín
4. Děčín
5. Pardubice
6. Kolín
7. Brno
8. Opava
9. Poděbrady
10. USK Praha
11. Ostrava
12. Vyšehrad

TABULKA MATTONI NBL
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

863:595
783:658
796:642
753:721
803:671
750:746
695:726
724:753
708:790
709:780
662:803
523:884

18
17
16
16
15
13
13
12
12
11
10
9

Příští zápasy
10.kolo 4.11.2009: Sokol Vyšehrad - BK Prostějov, Synthesia Pardubice ČEZ Basketball Nymburk, Nový Jičín - Basketbal Brno, Breda&Weinstein
Opava - USK Praha, Karma Basket Poděbrady - BC Kolín, NH Ostrava - BK
Děčín
11.kolo 7.11.2009: BK Děčín - Sokol Vyšehrad, BC Kolín - NH Ostrava, USK
Praha - Karma Basket Poděbrady, Basketbal Brno - Breda&Weinstein Opava,
ČEZ Basketball Nymburk - Nový Jičín, BK Prostějov - Synthesia Pardubice

stějovská pětiminutovka. Několik
lichých útoků a nevydařených střel
a bodový rozdíl se rázem smrskl na
pouhý devět bodíků. Do šaten si
hráči nesli skóre 46:37.
Po přestávce bylo ještě hůř, hosté
vstřelili rychle dva koše a tím vyvedli dokonale Orly z konceptu. Ne-

dařila se jim střelba, ve snaze dostat
míč za každou cenu do koše hráči
zmatkovali a nedokázali si poradit
se zónou poradit. V této části hry se
hrálo jako na houpačce – domácí
odskočili a pak zase byli takřka dostiženi. Na dramatické okamžiky si
rozhodně nemohli diváci stěžovat.

HLASY TRENÉRŮ
Peter Bálint (BK Prostějov): Začali jsme velice dobře, soupeři nezůstalo nic jiného než brejk a stáhnutí do zóny. Hra se pak rozkouskovala,
my jsme ztratili tempo a hra nebyla pro diváky asi příliš zábavná. Jsem
rád, že jsme zápas nakonec dotáhli do vítězného konce, myslím, že jsme
byli na palubovce lepší. Na zónu jsme nebyli připraveni, přibrzdila nás,
museli jsme si dlouho chystat pozice. Je skvělé, že máme na kontě 8 vítězství, sezóna je ale strašně dlouhá.
Marian Svoboda (Basketball Brno): „Neodehráli jsme dnes špatné utkání. Prostějov byl určitě favoritem, má lepší kádr. Mrzí mě, že jsme tak
jako již tradičně ztratili první čtvrtinu, kdy Prostějov získal výraznější náskok. To je ztráta, kterou potom horko těžko dotahujeme. V předchozích
zápasech se nám osvědčila zónová obrana, proto jsme ji zkusili i na Prostějov. Při této hře je rytmus hry jiný. Dnes byla naše hra lepší než minulé
zápasy, nemůžu vytknout týmu, že by nebojovali, nesnažili se, svým způsobem jsem byl dnes s výkonem družstva spokojen.

Za stavu 70:59 odhoukala siréna třetí desetiminutovku. Pokyny trenéra
Bálinta padly na úrodnou půdu,
hráči se uklidnili a konečně se vyrovnali s brněnskou zónou. „Brno
dnes asi hrálo nejlepší zápas, co
jsem je viděl hrát. V přípravě na utkání jsem se díval asi na 4 videa.
Dnes se dařilo evidentně střelcům.
My jsme to věděli, snažili jsme se je
uhlídat. Škoda, že hra byla bez tempa, všechno se právě odvíjelo od zónové obrany Brna. Nebylo to ono,“
zlobil se trenér. „Soupeř stáhl rozdíl, vzal jsem time aby se hráči
uklidnili. Stačily pak rychlé dva, tři
koše, abychom se vzpamatovali a
odskočili soupeři na větší rozdíl.
Škoda, že jsme ztratili to tempo,
snažil jsem se ho nabrat častějším
střídáním hráčů,“ dodal Bálint.
Poslední část zápasu už odehráli Orli opět na plný plyn, což se projevilo
na rozdílu skóre. Utkání skončilo
nakonec přesvědčivým rozdílem
86:70 a znamenalo osmou výhru v
řadě a čisté konto. Sobotní zápas v
Nymburku tak bude soubojem dvou
dosud neporažených týmů.
-jp-

hru ovládly Prostějovanky
KP Brno - VK Prostějov
Rozhodčí: Švejda a Krsek. Čas:
75 minut. Diváků: 800.
Sestavy:
(KP Brno) - Melichárková,
Straková Kubínová, Rozkydálková, Svobodníková, , Onderková libero Jášová Širůčková,
Vitoulová, Bradáčová. Trenér:
Ondřej Marek.
VK Modřanská Prostějov: Spalová, Nnamaniová, Valenteová,
Lyakuninová,Töröková, Tomašeková, libero Tomanová Soaresová, Kučerová. Trenér: Miroslav Čada.
V 5. kole extraligy žen se naše
volejbalistky utkaly se svým finálovým soupeřem z letošního
jara.Utkání se hrálo před televizními kamerami a prostějovská
děvčata do něj nastupovala v roli
favoritek. Po úvodním setu, v němž musely naše hráčky dotahovat až čtyřbodovou ztrátu, si nakonec v koncovce poradily a v
dalších dvou setech už své soupeřky do zápasu nepustily a za
hodinku a čtvrt si připsaly čtvrtou
letošní
výhru.
Prostějovské hráčky si ani v Brně
nemohly dovolit pokračovat v
tolik potřebném sehrávání, protože kromě zraněných Bramborové, Ssuschkeové a Biksadské
pro nemoc chyběla i nahrávačka
Nováková, kterou nahradila
Töröková. Tato trochu náhlá
změna ovlivnila průběh první sady, ve které zpočátku bodově
vládly domácí Brňanky. Po
úvodním vedení 3:1 otočil Prostějov při podání Tomašekové na
3:4 a na první technický oddechový čas odcházel s dvoubodovým náskokem. Po něm však
Brňanky vyrovnaly, šly do vedení (10:9, 14:3) a k druhé technické pauze odcházely naopak
ony s náskokem dvou míčů. Vinou nevynucených chyb Prostějovanek se domácí tým dostal až
k vedení 20:16 a trenér Čada si
vzal oddechový čas. Po něm se
prosadila na podání Lyakuninová a i přes dva oddechové časy
domácího kouče Marka jsme

0:3 (-22, -16, -15)

rázem vedli 22:21. Brněnské volejbalistky stačily ještě srovnat,
třemi body v řadě jsme si připsali první set my po proměněné
smeči střídající Soaresové hned
při prvním setbolu - 22:25. V
závěru prvního setu jakoby domácí hráčky nezvládly koncovku psychicky a do té doby jednu
nevynucenou chybu na svém
kontě rozšířily hned na čtyři a set
tím ztratily.
Začátek druhého setu tak vyzněl
pro domácí Královopolanky v
porovnání s prvním setem jako
den a noc. Naše hráčky vyhraný
závěr první sady uklidnil, brněnské hráčky naopak kupily nevynucené chyby. Střídající Soaresová si šla dobře do noty s nahrávající Törökovou a proměňovala její přihrávky v body. Hanačky šly hned od prvního míče do
vedení, které za celý druhý set už
nekleslo pod čtyřbodový rozdíl
(14:10), v ten moment ale následovaly čtyři body v řadě podávající Spalové. Naše hráčky postupně svůj náskok navyšovaly
(5:1, 8:2, 14:7). Brněnskému
týmu se dařilo uhrát bodovou sérii vždy jen v momentech, kdy se
už o nic nehrálo (14:7 na 14:10,
22:13 na 22:16). Stejně jako v
první sadě jsme proměnili hned
první setbol, poslední hráčkou u
míče byla Lyakuninová.
Závěrečnou sadu otevřela dvěma body z podání Töröková, domácím hráčkám se podařilo
srovnat (4:4), ale na oddechový
čas šly Prostějovanky za stavu
8:5. Lyakuninovou vystřídala po
několika neúspěšných smečích
Kučerová, brněnský celek se ještě nadechl ke snížení na 8:10,
ale vlna vítězných míčů na
16:11, 21:14 a nakonec až 24:15
sebrala domácím hráčkám jakoukoliv naději na zvrat. Stejně
jako v obou předchozích sadách
potřebovaly naše hráčky k ukončení setu jeden jediný míč a Kučerová uzavřela svou smečí televizní utkání - 15:25.
-pez-

BASKETBAL EXTRA
8. KOLO MATTONI NBL

BK PROSTĚJOV - BASKETBAL BRNO 86:70

Čtvrtiny: (29:15, 17:22, 24:22, 16:21)
Trestné hody: 10/14:3/5 Střelba za 2b: 29/48:20/47
Trojky: 6/16:9/25 Doskoky: 35:35
Osobní chyby: 14:18 5 chyb:
Diváků:1300 Rozhodčí: Dolinek Ivo, Paulík Robert, Holubek Tomáš

Sestava a body Prostějova

Šlezas 17
Chán 17
Hyzy 7
Dokoupil 11
Trenér: Peter Bálint.

Veikalas 2
Toth
Prášil
Lawrence 13
Landry 9
Leško 3
Krakovič
Sibniewski
Asistenti: Jozef Lovík a Lubomír Růžička

Z Nymburka s těsnou porážkou o pět bodů
ČEZ BASKETBAL NYMBURK - BK PROSTĚJOV
Po výhře nad basketbalisty Brna jsme zajížděli Orli o uplynulém víkendu k zápasu na půdu druhého dosud neporaženého týmu Mattoni NBL a
znalí čtenáři asi už i bez nápovědy věděli o který tým se jednalo. V 9. kole základní části
Mattoni NBL jsme jeli na palubovku obhájce prvenství z několika posledních let, týmu
ČEZ Basketball Nymburk, se
kterým jsme se v televizním
přenosu utkali o první místo v
tabulce.
Do zápasu poslal trenér Bálint
osvědčenou sestavu minulého
zápasu Lawrence, Šležas, Chán,
Dokoupil, Hyzy a trenér Katzurin
oproti minulému zápasu sestavu
Benda, Křemen, Lewis, Lenzly a
Hanavan. První okamžiky zápasu patřily našemu rozehrávači
Eugenu Lawrencemu, který se
trefil dvakrát z perimetru a vedli
jsme v úvodu 6:2. Další trojky v
prvních pěti minutách přidali ještě Slezas a dvě Hyzy a rázem
jsme vedli 19:12. Poté ale domácí
tým zlepšil obranu a jejich devítibodová série znamenala otočení
stavu utkání na 21:19. Postaral se

o to koš Nečase, trojka Křemena
a také dva rychlé protiútoky, na
konci kterých byli Slezák a Křemen. Nakonec domácí první
čtvrtinu vyhráli poměrem 25:22.
Ve druhé čtvrtině pokračovali
nymburští v těsné precizní
obraně a než se nám podařilo
vstřelit po třech minutách bod,
obdrželi jsme jich jedenáct.
Svěřenci trenéra Katzurina něko-

84:79 (50:35)
likrát trefili z delší vzdálenosti a
vítězná série 16:2 byla na světě.
Tím jsme se tak dostali do sedmnáctibodové ztráty. Na konci
druhé čtvrtiny vedli domácí patnáctibodovým náskokem 50:35.
Úvodní minuty druhého poločasu nenasvědčovaly, že by mohlo
dojít k nějakému zvratu. Při snaze o útočný doskok fauloval Benda Veikalase, ale jelikož měl náš

BASKETBAL EXTRA
9. KOLO MATTONI NBL

ČEZ BASKETBAL NYMBURK - BK PROSTĚJOV
84:79
Čtvrtiny: 25:22, 25:13, 17: 25, 17:19
Trestné hody:24/17:18/15 Střelba za 2b: 47/23 : 33/17
Trojky:7/17:10/26 Doskoky: 28:25
Osobní chyby: 17:23 5 chyb: 38. Hyzy (Prostějov)
Diváků: 1000 Rozhodčí:Vyklický, Paulík, Kurz

Sestava a body Prostějova

Šlezas 17
Chán 17
Hyzy 7
Dokoupil 11
Trenér: Peter Bálint.

Veikalas 2
Toth
Prášil
Lawrence 13
Landry 9
Leško 3
Krakovič
Sibniewski
Asistenti: Jozef Lovík a Lubomír Růžička

křídelník k zákroku
komentář, rozhodčí
mu udělili technickou chybu. Lee dostal k dispozici míč
na dva trestné hody,
které proměnil a po
rozehrání z půlky
nás tvrdě potrestal ex-Prostějovan Hanavan trojkou. Luxusní
dvacetibodový náskok 55:35 nenechával nikoho na pochybách,
že si Nymburk zápas už pohlídá.
Naši hráči ale od tohoto momentu zabrali, začali se tlačit pod koš,
získávali míče v útočných doskocích a několikrát se vydali do
rychlého protiútoku. Individualistické akce Nymburka rázem
neměly proti naší výrazně zlepšené obraně šanci na úspěch.
Celkovou sérií 17:2 jsme ve 30.
minutě stáhnuli na sedmibodový
rozdíl 53:60. Tento rozdíl jsme do
konce třetí čtvrtiny udrželi a před
poslední desetiminutovkou se tak
bylo na co těšit - 67:60.
Do závěrečné čtvrtiny vstupoval
náš pivot Aleš Chán na bodovém
kontě se slabými 5 body, ale v poslední desetiminutovce působil
jako uragán a dorovnal počet nastřílených bodů na svůj průměr
17. V první minutě se nám díky

jeho pěti bodům
podařilo přiblížit
na dostřel dvou
bodů. Dvouminutovou nymburských bez bodu
opravil Lee a jeho
příkladu se pak
chopilo ještě několik hráčů na
obou stranách. V polovině poslední čtvrtiny byl stav 74:69 pro
domácí. Pak ale Dokoupil trojkou upozornil, že se určitě tak
lehce nevzdáme - 74:72. Benda
s Hanavanem hořlavou situaci ještě uhasili, ale Chánova trojka
z levého rohu opět rozfoukala
plamínek naděje. Nymburští
však závěr utkání sehráli dobře
takticky. Díky tomu, že měli jeden týmový faul, zastavovali útoky Prostějova po určité době nedovolenými zákroky a minutu
před koncem Radek Nečas košem s faulem vypároval trojku
Chána a Nymburk tak slavil pětibodovou výhru 84:79. Po velmi
kvalitním výkonu, zejména ve
druhém poločase jsme divákům
v hale i u televizních obrazovek
ukázali, že pozice Nymburka by
v domácí lize nemusela být tak
neotřesitelná, jak by se mnohým
mohlo zdát.
-pez-
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Podruhé v sezoně jsme udolali Frýdek
Výsledky předehrávaného 27. kola skupiny Východ
HC Břeclav - VSK Technika
Blansko 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 14. Rajnoha K. (Pazdera), 16. Rajnoha K.
(Fisher), 16. Rajnoha M.
HC Orlová - VHK Vsetín 4:6
(1:3, 2:1, 1:2) Branky a nahrávky: 7. Škatula (Vydra), 27. Ovšák
(Potočný), 31. Samiec (Potočný),
43. Grygar (Mintěl) - 2. Vaněk
(Knebl), 9. Sakrajda (Matula, Ševčík), 14. Sakrajda (Tomis), 33.
Rajnoha P. (Ondráček), 49. Klabačka (Sakrajda), 57. Sakrajda
(Ševčík) HC Uničov - HC
ZUBR Přerov 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
Branky a nahrávky: 3. Sršeň
(Drábek, Diviš), 51. Skácel (Jurák) - 17. Kotásek (Osina, Kunsdrátek), 25. Vlček (Kohút), 44.
Kotásek (Kočara, Hanák), 46.
Ditrich (Pala, Martinák), 47. Menšík (Kohút, Staněk) HK Jes-

třábi Prostějov - HC FrýdekMístek 7:1 (2:0, 2:0, 3:1) Branky a nahrávky: 4. Piluša (Kučírek), 11. Holuša (Kavulič), 27.
Novosad (Paška), 39. Kavulič
(Žajgla, Doseděl), 48. Duba (Novosad), 50. Novák (Kavulič), 55.
Novosad (Žajgla, Doseděl) - 51.
Merta (Sluštík, Častečka) SHK
Hodonín - TJ Gedos Nový Jičín
3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Branky a nahrávky: 44. Haring (Vaškovič,
Hollý), 46. Haring (Hollý), 58.
Haring (Vaškovič, Hollý)
HC Bobři Valašské Meziříčí HC Slezan Opava 5:1
(3:1,1:0,1:0) Branky a nahrávky: 3. Matějný (Lhotský), 9.
Bokroš (Šebesta, Sochorek), 14.
Lhotský (Matějný, Dvořák), 28.
Vašut (Dvořák, Lhotský), 59. Šebesta (Sochorek, Bokroš) - 7. Tůma (Suchánek)

Výsledky 12. kola skupiny Východ
HC ZUBR Přerov - VSK
Blansko 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 11. Faltýnek (Sprušil, Ditrich), 36. Kočara (Kotásek), 52. Martinák (Pala, Faltýnek), 55. Hanák.
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Uničov 6:5 (2:1, 3:2, 1:2)
Branky a nahrávky: 9. Varga D. (Brunec, Vaněček), 13. Dvořák P.
(Matějný, Lhotský), 25. Lhotský (Dvořák P., Růčka), 27. Lhotský (Blažek, Matějný), 33. Lhotský (Matějný, Růčka) 43. Sochorek (Šebesta) 3. Pavlas (Komínek), 22. Pur (Skácel, Přikryl), 38.Komínek (Jurák),
50. Mandl (Komínek), 52. Pavlas (Molota, Diviš).
SHK Hodonín - HK Jestřábi Prostějov 3:2 po prodl. (2:1, 0:1, 0:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 3. Šimeček (Haring), 10. Vrba (Jurásek), 61. Jurásek
(Haring) - 14. Kavulič (Stejskal), 23. Rak (Kučírek). TJ Gedos Nový Jičín - HC Břeclav 7:1 (1:1, 2:0, 4:0) Branky a nahrávky: 8. Bacul (Pavlačka), 26. Tomášek (Pelikán, Částečka), 34. Toman (Tomášek), 42. Bacul (Macháček, Hruška), 44. Skaloš (Macháček, Andrýsek), 47. Pavlačka (Bacul, Zedník), 53. Bacul (Pavlačka, Hruška) 19. Barák (Mráz, Světlík).

TABULKA 2. LIGY SKUPINY VÝCHOD
1. HC Bobři Valašské Meziříčí 13
57:37
30
2. SHK Hodonín
13
61:31
28
3. HC Orlová
12
58:35
28
4. HC Zubr Přerov
13
42:26
26
5. HC Nový Jičín
13
45:34
25
6. HC Slezan Opava
12
35:46
19
7. VHK Vsetín
12
28:33
17
8. HC Uničov
13
45:54
16
9. VSK Technika Blansko
13
35:47
14
10. HK Jestřábi Prostějov
13
31:45
9
11. HC Frýdek-Místek
12
30:50
8
12. HC Břeclav
13
23:52
8
V tabulce nejsou započítané výsledky zápasů Opava - Orlová,
Frýdek - Vsetín

Branky a nahrávky: 4. Piluša
(Kučírek), 11. Holuša (Kavulič),
27. Novosad (Paška), 39. Kavulič
(Žajgla, Doseděl), 48. Duba (Novosad), 50. Novák (Kavulič), 55.
Novosad (Žajgla, Doseděl) - 51.
Merta (Sluštík, Častečka). Vyloučení: 7:7, navíc Martiník 5 + do
konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváků: 650
Sestavy (HK Jestřábi Prostějov):
Sedlář (Gleich) - Kučírek, Trojan, Spurný, Plzák, Doseděl, Paška, Vajda, Bauer - Žajgla, Holuša, Duba, Piluša, Stejskal, Kavulič, Rak, Hlouch, Berčák, Novák,
Novosad, Skokan.
(HC Frýdek - Místek): Šrámek
(41.Horyl) - Machálek, Kudláček, Pelikovský, Lašek, Krutil,
Bavlšík, Babic, Pavlas, Martiník,
Lukaštík, Sztefek, Kostelňák, Gelačák, Merta, Sluštík, Janečka,
Částečka, Suchý.
Průběh utkání: 6:0, 6:1, 7:1.
O několik desítek diváků opět
méně než na předchozím víkendovém zklamání s Technikou se
přišlo podívat na předehrávku
27.kola, ve které prostějovští Jestřábi hostili dalšího ze svých „sousedů“ v tabulce, celek FrýdkuMístku. Ten měl před utkáním o tři
body více a tak zde v případě vítězství vyvstala varianta, že bychom opustili poslední místo a posunuli se před našeho dnešního
soupeře. Naši hokejisté nastoupili
do utkání už i s několika posilami.
Do branky se postavil olomoucký
Dalibor Sedlář, dále do úpole Tomáš Trojan, Roman Spurný, Jiří
Paška, z Havířova Petr Žajgla a
dále navrátilci Lukáš Duba a Jan
Skokan.
Od začátku utkání byla na našich
hráčích vidět snaha o vstřelení vedoucí branky. Ještě ani neuběhly
dvě minuty a puk se ocitl v hostující brance. Hlouch s Holušou se
objevil v přečíslení dva na jednoho
před domácí brankou, druhý jmenovaný posunul Hlouchovu přihrávku na najíždějícího Kučírka a
ten doklepl do prázdné branky.
Radost ze vstřelené branky však
trvala jen pár sekund, protože ještě
než puk překročil brankovou čáru,
hostujícímu brankáři Šrámkovi se
„podařilo“ posunout brankovou
konstrukci. Hlavní rozhodčí branku neuznal, ani nikoho nevyloučil.
V ochozech zavládlo zklamání,
které ale naštěstí netrvalo příliš
dlouho. V polovině 4. minuty pře-

nechal Kučírek ve středním pásmu puk Pilušovi, ten se po levé
straně protáhl až před branku a lobovanou střelou se štěstím překonal hostujícího golmana - 1:0. Naše hráče úvodní branka povzbudila a jejich šance byly čím dále víc
nebezpečné, ale hostující Šrámek
v brance byl pozorný. Hrálo se
velmi slušně na obě strany, až v
11.minutě dostali Jestřábi příležitost hrát první přesilovku, které po
18 sekundách využili. Kavulič při
zámku posunul do rohu na Holušu, ten si šikovně vybruslil před
branku a mezi betony Šrámka
zvýšil na 2:0. Prostějovští hokejisté ani po dvoubrankovém vedení
nepolevili ve své aktivitě a i nadále
zaměstnávali hostujícího brankáře. Ve 12. minutě nejprve střílel
z levého křídla Skokan, chvíli po
něm si Berčák najel před branku a
trefil skákavou přihrávku od Raka, ale brankář hostí byl pozorný.
Chvíli naše snahy přerušilo vyloučení Pašky, ale po jeho naskočení
zpět na led to ve hře 5 na 5 často
vypadalo jako naše přesilovka.
Střelu Pašky od modré doráželi
postupně Stejskal a Duba, ale ani
jeden nedokázal puk dotlačit do
branky. Šrámek v brance hostí postupně zastavil i střely Doseděla a
Novosada.
Skore se do prvního klaksonu už
nezměnilo a po prvních dvaceti
minutách vedli Jestřábi 2:0.
Druhá třetina začala podobně jako
první skončila, naši hráči se snažili o vstřelení třetí branky, v čemž
jim však dlouho bránil pozorný
Šrámek v hostující brance. Ve
27.minutě dostal přihrávku do jízdy Novosad, napřáhl tesně za
modrou a výsledkem byla vymetená pavučina v pravém horním
rohu frýdecké branky - 3:0. Po této brance se Jestřábi definitivně
uklidnili, někdy až příliš a k šancím se dostali i hosté. Pavlas prověřil pozornost brankáře Sedláře,
který ale předvedl pěkný zákrok
lapačkou. V době, kdy už běžela
38.minuta jsme se radovali počtvrté. Po chybě frýdecké obrany
se dostali do přečíslení dva na jednoho Žajgla s Kavuličem, prvně
jmenovaný si vytáhl brankáře k
levé tyčce a jeho přihrávku už Kavulič doklepával do prázdné branky - 4:0. Hokejisté Frýdku-Místku
si dokázali ještě do závěru druhé
třetiny vypracovat šance ke snížení, ale střelecky neuspěli. Po druhé

HK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek

třetině tak svítil na ukazateli skóre Už je tam! Tolik golové radosti jako v druhém domácím utkání proti Frýdkustav 4:0.
Místku si diváci i hráči v této sezoně ještě neužili.
Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili prostějovští hráči
s uspokojivým dojmem z náskoku čtyř branek a tak se hrálo většinou v našem obranném pásmu.
Při šancí našeho soupeře ale kralovala v brance naše opora Dali- Jaroslav Beck (HK Jestřábi Prostějov): Dnes to bylo vítězství,
které pro nás bylo, nechci říct povinným, ale tím, které jsme pobor Sedlář. Na druhé straně se objevil v nájezdu Duba a hezkou třebovali. Ve hře se už začaly objevovat světlé okamžiky. Začali
kličkou zvýšil naše vedení na 5:0. jsme se dobře pohybovat po ledě, lehčeji se nám dýchalo, ale
hlavně jsme začali střílet a zakončovat. To že to byl „jen“ Frýdek
O osmdesát sekund později našel
nic neznamená, já očekávám, že podáme minimálně stejný, nebo
Kavulič žabičkou Nováka, který
se z prostoru mezi kruhy nemýlil. i lepší výkon také v dalších zápasech.
Po této brance vystřídal hostující Michal Piskoř (HC Frýdek Místek): O zápase vám toho moc
-pezgolman, na druhé straně kluziště neřeknu. Hráli jsme trapně, co k tomu víc dodat.
laxní hrou naši obránci pokazili
čisté konto brankáři Sedlářovi,
když nechali nadvakrát zakončit
Mertu a ten snížil na 1:6. Na konci 54.minuty se mohlo skóre
Liga mladšího dorostu skupina Východ
zápasu opět měnit. To vše, když
hostující Lukaštík s Janečkou jeli 1 HC Zubr Přerov
9 6 0
1 0 2 39:23 13
dva na jednoho. Druhý jmenova- 2 HC Frýdek Místek
9 6 0
1 0 2 40:30 13
ný zakončoval do prázdné bran- 3 HC Uherské Hradiště 9 5 0 2 0 2 49:38 12
ky, ale Sedlář předvedl další vyni- 4 HC Orlová
10 5 0
2 0 3 37:27 12
kající zákrok. To, co se nepodaři- 5 HK Jestřábi Prostějov 9 5 0 0 0 4 46:34 10
lo hostům, potrestal hned z proti- 6 HK Nový Jičín
9 5 0
0 0 4 35:33 10
útoku Novosad po přihrávce 7 HC Kopřivnice
8 3 0
2 0 3 33:26
8
Žajgly a upravil na 7:1. Do třetí 8 HC Kometa Úvoz
9 3 0
2 0 4 33:34
8
sirény se z pohledu skore nic ne- 9 HC Břeclav
9 3 0
2 0 4 26:42
8
změnilo a tak si spokojený do- 10 HC Znojemští Orli
8 1 0
0 0 7 19:44
2
mácí kotel s výkonem svých mi- 11 SK Karviná
9 1 0
0 0 8 19:45
2
láčků mohl zazpívat vítězný chorál a vzhlížet s určitou nadějí k daLiga žáků 5. tříd skupina D
lšímu utkání na ledě hodonínských Drtičů.
1 HC RI OKNA ZLÍN
9 8 0
1 0 0 56:17 17

Hlasy trenérů:

TABULKY MLÁDEŽE

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Příští zápasy:

13. kolo (04. 11. 2009 středa):
SHK Hodonín -VSK Technika Blansko, HK Jestřábi Prostějov - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Uničov - HC Slezan
Opava, HC Orlová - HK Nový Jičín, HC Břeclav - HC Frýdek
Místek, VHK Vsetín - HC Zubr Přerov

Po samostatném nájezdu zvyšuje na 5:0 forhendovým blafákem Lukáš Duba.

Jestřábi padli v Hodoníně až v prodloužení
Branky a nahrávky: 3. Šimeček
(Haring), 10. Vrba (Jurásek),
61. Jurásek (Haring) - 14. Kavulič (Stejskal), 23. Rak (Kučírek). Vyloučení: 8:14, navíc
Novák (PRO) 10 min. OT. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1600 Průběh utkání: 2:0,
2:2, 3:2.
Hodonín: Holeš (Šurý) - Kadela, Rapant, Pokorný, Podešva,
Komárek, Šimeček, Salajka Šúrek, Vaškovič, Korotvička,
Jurásek, Hrtús, Haring, Peš,
Kuba, Vrba, Hollý
Prostějov: Gleich (Musil) - Kučírek, Vajda, Paška, Doseděl,
Spurný, Trojan, Žajgla, Holuša, Kavulič, Stejskal, Duba, Novosad, Novák, Zábranský,
Hlouch, Berčák, Rak, Piluša
Po středečním povedeném utkání předehrávaného 27. kola s
celkem Frýdku - Místku, ve
kterém jsme si připsali jasné vítězství 7:1 a především předváděná hra naznačovala zlepšení v
některých herních činnostech,

jsme zajížděli na led třetího celku tabulky Hodonína s úmyslem
potvrdit tento výsledek.
Domácím hráčům se však stejně
jako v zahajovacím utkání celé

soutěže na prostějovském ledě
povedl vstup do utkání. Ve třetí
minutě vyrazil Gleich střelu domácího Haringa jen před sebe a
Šimeček uplatnil ve skrumáži
před brankou svůj důraz a dorazil puk do naší sítě k libosti slušně zaplněného hodonínského
stadionu. Hrálo se ve velkém
tempu, akce se střídaly na obou
stranách, více dopředu se tlačili
domácí hráči, povzbuzení vedoucím golem. V 5. minutě však
byl vyloučen domácí Šúrek za
hákování a naši hráči nebyli da-

HC Dukla Jihlava
HC Zubr Přerov
HC Kometa Group
HC Kometa Úvoz
HK Jestřábi Prostějov
SKLH Žďár n. Sázavou
HK MD Šumperk
HC Rebel Havl. Brod
SK Hor. Slavia Třebíč
HC Uherské Hradiště
SHK Hodonín

9
8
9
9
9
9
9
9
9
8
9

5
6
6
5
4
4
4
3
3
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
4
4
5
5
6
6
9

51:32
55:29
45:21
34:27
42:30
53:50
41:41
28:51
37:48
22:60
14:72

13
12
12
10
9
9
8
7
6
3
0

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

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

61:16
49:24
58:39
63:42
42:35
67:67
39:31
35:38
43:65
27:55
42:75
34:73

18
14
14
12
10
10
8
8
6
2
2
2

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

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

50:11
42:16
54:29
57:28
48:29
44:39
28:26
32:57
22:47
26:33
33:64
11:68

17
17
13
11
10
8
7
6
6
4
3
2

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

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

87:13
41:17
31:22
25:16
30:28
39:43
38:33
35:57
14:43
27:53
18:32
20:48

16
14
12
10
10
10
9
6
6
5
3
3

Liga žáků 6. tříd skupina D

14. kolo (07. 11. 2009 sobota):
VSK Technika Blansko - VHK Vsetín, HC Zubr Přerov - HC
Břeclav, HC Frýdek Místek - HC Orlová, HK Nový Jičín - HC
Uničov, HC Slezan Opava - HK Jestřábi Prostějov, HC Bobři Valašské Meziříčí - SHK Hodonín

SHK Hodonín - HK Jestřábi Prostějov

7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

3:2 (2:1, 0:1, 0:0)
leko od vyrovnání. Holeš v souboji tváří v tvář s našim útočníkem uspěl. V 10. minutě bylo
s Jestřáby ještě hůř. Domácí Jurásek našel před brankou Vrbu,
jehož první střelu brankář Gleich
chytil, ale na jeho dorážku už nestačil - 2:0. Navíc ve třinácté minutě putoval na trestnou lavici
náš obránce Kučírek, ale byli
jsme to my, komu toto vyloučení
pomohlo ke vstřelení branky.
Stejskal ukořistil puk, který se
odrazil od brusle domácího obránce, našel Kavuliče a ten prostřelil překvapeného Holeše sníženo na 2:1. V 16. minutě se
sice puk ocitl v prostějovské síti,
ale rozhodčí gól neuznal. Před
koncem první dvacetiminutovky vyfasoval Kavulič 2+2 za vysokou hůl a hodonínským se naskytla příležitost k dlouhé přesilovce. Stav vydržel do prvního
klaksonu a domácí šli do šaten s
jednobrankovým vedením.
Ve druhé třetině domácí pokračovali v přesilové hře, ta ale netrvala až do konce. Domácí Vrba

ztratil puk v útočném pásmu a
následně fauloval unikajicího
soupeře a byl vyloučený za
hákování. Domácí obránce chyboval na útočné modré a Rak s
Kučírkem jeli v přečíslení dva na
jednoho. Prvně jmenovaný zužitkoval přesnou příhru a v čase
22:21 bylo rázem vyrovnáno.
Naši hráči povzbuzeni vyrovnávací brankou se dále tlačili
před hodonínskou branku a v 25.
minutě si vynutili vyloučení domácího Korotvičku za krosček.
Domácí brankář Holeš se v tomto oslabení měl co ohánět, aby
udržel nerozhodný stav. Pak převzali iniciativu na svoje hokejky
hodonínští hokejisté. V polovině
zápasu Podešva se dostal do gólové pozice před branku, ale
přestřelil. V následující přesilovce po vyloučení Trojana tvrdě
střílel Vaškovič, ale Gleich byl
na místě. V 39. minutě jsme na
delší časový úsek přišli o útočníka Nováka, který po odpískání sáhl Juráskovi do obličeje a
inkasoval osobní 10 minutový
trest za nesportovní chování.
Stav se do konce třetiny již nezměnil.

Přestože se ve třetí třetině oba
celky soustředily především na
důslednou obranu, byly tu šance
na změny skore. V 43. minutě
nás mohl do vedení poslat Stejskal, sám před Holešem se ale
neprosadil. Na domácí straně se
v nebezpečné pozici ocitl Jurásek, střelu Gleich pouze vyrazil, ale nikdo nedorážel. Ve 48.
minutě Hollý našlápl po křídle a
přinutil Doseděla k faulu, přesilovku domácích jsme si však pohlídali a do ničeho vážnějšího je
nepustili. V konci utkání se hrálo
spíše opatrně, ani jeden tým nechtěl dostat branku. Necelou půl
minutu před koncem třetiny byl
vyloučený náš Vajda a Drtiči
hráli přesilovku. Tu sice v základní části nevyužili a tak jsme
za remízu 2:2 brali cenný bod a
šli do prodloužení. Tuto početní
převahu se domácím podařilo
využít hned v první minutě, když
Jurásek dorazil do sítě vyraženou střelu Haringa a připsali si
tak přídavný bod. Ve středu nás
čeká doma další těžký soupeř,
celek z Valašského Meziříčí.
Zápas začíná v tradiční čas v 18
hodin.
-pez-
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HC Kometa Group
HC RI OKNA ZLÍN
HC Dukla Jihlava
SK Hor. Slavia Třebíč
HC Kometa Úvoz
SKLH Žďár n. Sázavou
HC Rebel Havl. Brod
HK MD Šumperk
SHK Hodonín
HK Jestřábi Prostějov
HC Uherské Hradiště
HC Zubr Přerov
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Liga žáků 7. tříd skupina D
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HC RI OKNA ZLÍN
HC Dukla Jihlava
SHK Hodonín
HC Rebel Havl. Brod
HC Kometa Úvoz
HC Kometa Group
SKLH Žďár n. Sázavou
HC Zubr Přerov
HK MD Šumperk
SK Hor. Slavia Třebíč
HC Uherské Hradiště
HK Jestřábi Prostějov
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HC Kometa Group
HC RI OKNA ZLÍN
HC Kometa Úvoz
SKLH Žďár n. Sázavou
SK Hor. Slavia Třebíč
SHK Hodonín
HC Rebel Havl. Brod
HC Uherské Hradiště
HK MD Šumperk
HK Jestřábi Prostějov
HC Dukla Jihlava
HC Zubr Přerov
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TK AGROFERT Prostějov 2009: Další dva tituly do sbírky!
Prostějovský tenisový klub
TK AGROFERT patřil i v leDružstvo staršího žactva
tošním roce k tomu nejleTK Agrofert Prostějov.
pšímu, co Česká republika v
tenise nabízí. V kategorii dospělých se nám do třetice titul
získat nepodařilo, ale z trochu
jiného důvodu, než že by se našel přemožitel prostějovského
týmu na tenisových kurtech.
Po dvou ročnících, 2007 a
2008, kdy naše mužstvo mohlo
pozvednout pohár pro vítěze
extraligy, se totiž letošní ročník tenisové extraligy smíšených družstev poprvé po osmi
letech neuskutečnil. Důvod
byl nasnadě, českému daviscupovému týmu se podařilo
postoupit do finále této top
světové soutěže, kde se v prosinci utkají se Španělskem, Na
cestě k tomuto utkání museli
projít semifinálovým zápasem
v chorvatské Poreči, které se
bohužel hrálo ve stejném termínu, v jakém byla naplánoDOROST - VICEMISTR ČR
vána domácí týmová soutěž.
"Ve jménu Davis Cupu jsme extraligu v letošním roce zrušili. Prostějovský dorostenecký tým
Trošičku jsme to mohli předpo- se probojoval do celostátního
kládat, kdybychom tenistům finále, které se letos konalo v
věřili, ale termíny je obecně pražské Stromovce, kde hrají
těžké najít. Bylo to rozhodnutí ve svých areálech celky pražsvalné hromady klubů," objasnil kých TK Sparta a PSK Olymp.
důvod nekonání soutěže předse- Finálového klání se účastnilo 8
da Asociace extraligových klu- družstev, jež zvítězila v krajbů Petr Huťka. A že měl prostě- ských kolech a nastoupila k
jovský oddíl velkou šanci uspět soubojům o titul mistra republiv tuzemské soutěži i do třetice, ky. Prostějovský TK AGROje možné vytušit ze sestavy da- FERT Prostějov se probojoval
viscupového mužstva, ve až do finále, ve kterém podlehl
kterém má TK AGROFERT po dramatickém boji nejtěsněvšechny hráče - Radka Štěpán- jším možným poměrem 4:5
ka, Tomáše Berdycha, Jana Háj- pražskému týmu I. ČLTK,
ka a Lukáše Dlouhého. Jeden z bronz si ze Stromovky odvezli
jejich největších protivníků na mladí reprezentanti TK Precozisk titulu pražský I. ČLTK zase lor Přerov.
Ve finálovém utkání nemohla za
Iva Mináře a Jana Hernycha.
Ostatní věkové kategorie své prostějovský tým kvůli zranění
soutěže odehrály a prostějov- nastoupit týmová jednička Roským tenistům se v nich dařilo. bert Rumler a do konečného výKdyž vezmeme všechny sledku zásadní měrou vkročila i
věkové kategorie, v nichž se v nečekaná prohra Chorvata Dino
se
štvanickým
tenise družstev bojuje o tuzem- Marcana
ské tituly, může být oddíl s vý- Vrňákem.
sledky svých družstev spokoje- Pokud půjdeme výsledky proný. Dvakrát zlato a dvakrát stějovského dorosteneckého
stříbro - taková je bilance mla- týmu TK AGROFERT celým
dých prostějovských tenistů. Na turnajem, ve čtvrtfinále vyřadili
následujících řádcích si můžete TK Neridé, v semifinále si porapřečíst o cestě jednotlivých dili v hanáckém derby s Přerověkových kategorií letošními vem a o finálovém utkání už byla řeč.
tuzemskými soutěžemi.
Mistrovství ČR - dorost
Čtvrtfinále: TK AGROFERT Prostějov - TK NERIDÉ 6:3
Semifinále: TK AGROFERT Prostějov - TK Precolor Přerov 7:2
Finále: TK AGROFERT Prostějov - I. ČLTK Praha 4:5
Sestava dorostu TK AGROFERT Prostějov: Dino Marcan (Chorvatsko), Robert Rumler, Jiří Veselý, Radim Urbánek, Michal Kozelský, Jan Hradský, Robert Gašparetz, Martina Kubičíková, Klára
Kopřivová a Marieta Vágnerová. Kapitány týmu byli Jaroslav Machovský a Ivo Paštika.

Družstvo mladšího žactva TK Agrofert Prostějov - mistr ČR.

STARŠÍ ŽACTVO
- VICEMISTR ČR

MLADŠÍ ŽACTVO
- MISTR ČR

Stejně jako dorostenecké družstvo, prošlo družstvo starších
žáků krajským kolem, což jim
vyneslo postup do celostátního
finále, které se konalo také v
hlavním městě, ve sportovním
areálu Hamr v Praze - Záběhlicích. Mistrovství České republiky družstev staršího žactva se
ve výsledku podobá umístění
dorosteneckého týmu prostějovského klubu. V otvíracím
zápase porazili prostějovští
starší žáci tým Severočeská tenisová 9:0, v semifinále pražskou Spartu 8:1. TK AGROFERT nakonec získal stříbrné
medaile, když ve finále podlehl silnému celku I. ČLTK Praha 4:5. Do finále nastoupili
prostějovští
tenisté
bez
výrazné posily Petry Uberalové, loňské mistryně Evropy
do 14 let, která se zranila a proti silnému a posílenému I.
ČLTK lze těsnou finálovou
prohru považovat za úspěch.
Finálový soupeř prostějovských tenistů nastoupil v sestavě s trojicí Routa, Staněk,
Rohanová, které si prostějovští
diváci pamatují z Mistrovství
světa tenistů do 14 let, kde reprezentovali týmy České republiky.

Stejně jako dorost a starší žáci
postoupili mladší žáci do finálového turnaje o titul mistra
České republiky družstev mladšího žactva, které se konalo na
Vysočině v Jihlavě. Tato věková
kategorie byla favorizovaná už
před turnajem a svou pověst favorita jsme potvrdili a s přehledem jsme si došli pro týmové
zlato. Ve čtvrtfinále si poradili s
týmem TC MJ Tenis a po výsledku 7:2 jsme si zahráli o postup do finále s pražským 1.
ČLTK, které prostějovský tým
prověřilo daleko více než finálový soupeř Sparta Praha.

MINITENIS - MISTR ČR

Prostějovské týmy pravidelně
obsazují přední místa, letos
uspěly i v celostátním finále v
Praze na Štvanici. Prostějov měl
vzhledem k počtu a kvalitě hry u
dětí ročníku 2002 a mladších
možnost přihlásit hned dva
týmy do krajských kol. Celý turnaj se hraje pod názvem Memoriál Zdenka Kocmana. V květnu
a červnu proběhly kvalifikační
turnaje, z nichž se nejlepší čtyři
týmy probojovaly krajského finále Jihomoravského kraje (pro
tenisová klání zůstalo zachované rozdělení na 8 krajů), jež se

Mistrovství ČR - starší žáci
Čtvrtfinále: TK AGROFERT Prostějov - Severočeská tenisová 9:0
Semifinále: TK AGROFERT Prostějov - Sparta Praha 8:1
Finále: TK AGROFERT Prostějov - I. ČLTK Praha 4:5
Sestava staršího žactva TK AGROFERT Prostějov: Pylyp Kekercheni (Ukrajina), Lukáš Gorecký, Dominik Varhaník, Daniel Filo,
Ivan Kocourek, Petr Hovorka, Tomáš Elísek, Yvo Panák, Gabriela
Pantůčková, Sonja Lisovská a Eva Rutarová. Kapitán družstva Ivo
Šilhánek, zástupce kapitána Jaroslav Soukup, trenér Ondřej Soukup.

Hennie Baas: Korfbal úzce souvisí se životním stylem

(Dokončení ze str. 13)
Během prvního domácího dvojzápasu s týmem Slavie jsme ho
požádali, zda by nebyl ochotný
nám odpovědět na několik
otázek spojených s jeho působením v roli trenéra prostějovského
týmu, na což nám bez problémů
přikývl. A tak jsme se sešli po
skončení prvního utkání (Prostějov vyhrál po dramatickém boji
16:14, pozn. red.) na lavičce před
tělocvičnou Reálného gymnázia
ve Studentské ulici.
Mohl byste čtenářům popsat,
jak se holandský kouč korfbalu dostane ke trénování v
České republice, potažmo v
Prostějově?
Celá tato spolupráce s místním
korfbalem už s určitou přestávkou trvá vlastně už od počátku
90. let minulého století, kdy se ještě v Československu začal rozvíjet částečný zájem o tento sport
na středních školách. Byl jsem
tehdy součástí týmu holandských
trenérů, kteří se snažili o zpopularizování tohoto sportu ve vaší zemi. Později se mi naskytla možnost vedení týmu studentů na
univerzitě v Olomouci, spolupráce trvala okolo tří let a vrcholem nakonec byla účast na Evropských studentských hrách. Z
Olomouce není daleko do Prostějova a po oboustranném zájmu
mého mateřského klubu DOSWK Enschede a tehdejšího SK
Junior Prostějov jsme se stali
partnerskými oddíly. Tato spolupráce určitý čas fungovala, ale
postupně slábla. Přibližně před

dvěma roky se mi ozval současný
předseda prostějovského oddílu
Jan Mynařík, slovo dalo slovo a
obnovili jsme spolupráci obou
oddílů.
Jak vaše spolupráce zpočátku
probíhala? Přece jen z nizozemského Enschede do Prostějova to nějaký kousek cesty
bude?
Ano, máte pravdu.
Nejprve jsme se dohodli na spolupráci
„na dálku“. V dnešní době máme
techniku tak daleko, že jsem zpočátku prohlédl videozáznamy
se
zápasy a v nich našel
chyby, které jsem jim potom popsal. Letos v létě jsem se
už věnoval týmu na soustředění v
Enschede osobně a teď jsem tady
a koučuji utkání prostějovských
korfbalistů.
Za tu dobu, co jste měl možnost
podílet se na tréninkovém procesu, vidíte ve hře určitý progres?
Pokrok ve hře je citelně znát,
hodně se zlepšila hra v obraně, z
které se musí vycházet, pokud
chcete být ve sportu úspěšní, a nejedná se zdaleka jen o korfbal.
Můžu říct, že se ve hře objevil
systém, chyby, které se dělaly ještě před rokem, už také pomalu
zmizely.
Podle dosavadních utkání, která už byla v korfbalové lize letos odehraná, kam řadíte prostějovský tým?

Vzhledem k tomu, že se podařilo
dovést cenné body od soupeřů,
s kterými bychom ještě před rokem vůbec neměli šanci, ukazuje
se, že je to výsledkem naší zlepšené hry, nikoliv slabým výkonem soupeřů. Myslím si, že letos
by nám vyřazovací boje neměly
uniknout. Tento tým, všichni
jeho členové chtějí na
sobě neustále pracovat a to vás potom práce s nimi
úžasně baví. S
uspokojením
sledujete, jak se
po krůčkách jejich výkony posunují dopředu.
Čím si vysvětlujete,
že Holandsko je světovou velmocí v korfbalu s takovým náskokem před ostatními?
První rozdíl bych viděl v početnosti hráčské základny, která čítá
několik desítek tisíc registrovaných hráčů, což byste jinde ve
světě těžko hledali. Holandská
reprezentace se schází minimálně jednou týdně, kromě toho
ještě trénují ve svých mateřských
oddílech, a to se odráží v kvalitě
hry. Nelze také zapomínat, že
korfbal v Holandsku existuje
dlouhou dobu, já sám se mu
věnuji přes 47 roků, a takových
mně podobných byste u nás našli
nespočet.
Popište mi prosím, jak si korfbal v Nizozemsku stojí. Mnozí
lidé v Česku mají holandský
sport spojený především s fot-

balem a pozemním hokejem.
Tento sport vznikl už docela
dávno a získal si určitou tradici,
jedná se o rodinný sport, kterému se společně věnují všechny
generace. Pro mne samotného
je korfbal mým životem, věnuje
se mu moje manželka i moje děti. Nizozemské korfbalové oddíly mají za ta léta vytvořené
výborné zázemí. U každého hřiště bývají klubovny a prostory
pro posezení s občerstvením,
kde tráví svůj volný čas celé rodiny bez rozdílu věku.
Co říkáte právě skončenému
utkání s Havířovem?
Jsem rád, že se nám v utkání podařilo vyhrát. Nebylo to vůbec
jednoduché, asi jsme byli zbytečně moc nervózní pod dojmem
důležitosti, že by bylo třeba utkání nutně vyhrát. Začátek se vydařil, ale chybami v obraně jsme
si nechali do půlky vyrovnat. V
druhé půlce ukázaly holky svou
sílu a hlavně ony zápas pak přivedly k našemu vítězství. -pez-

uskutečnilo 12.9.2009 na tenisových kurtech ve Znojmě. V
tomto turnaji se podařilo našim
tenisovým nadějím uspět v každém ze tří utkání se svými soupeři, což znamenalo vstupenku
na celostátní finále konaném
3.10.2009 na pražské Štvanici.
Tady už se hrálo vyřazovacím
způsobem, prostějovští minitenisté si postupně ve čtvrtfinálovém kole poradili s Pískem,
v semifinále zdolali Klatovy a v
dramatickém finále proti pražskému TC Modřany skončil
souboj nerozhodně, pro náš prospěch rozhodl lepší poměr setů a
tak se nejmladší tenisté TK Agrofert mohli radovat z triumfu
na republikovém finále, které
jim tak zajistilo titul mistrů
České republiky pro tento rok.
Mistrovství ČR - mladší žáci
Čtvrtfinále: TK AGROFERT Prostějov – TC MJ-Tenis 7:2
Dembek – Brabec 6:1, 6:1, Chyba – Čtverák 6:0, 6:1, Melounová –
Střešňáková 5:7, 4:6, Knutsonová – Uhrová 6:1, 6:4, Starý – Pazdera 5:7, 6:4, 4:6, Hájek – Balun 6:2, 6:1, Dembek, Chyba – Balun, Čtverák 6:1, 6:0, Hájek, Starý – Pazdera, Prokop 2:6, 6:2, 7:6, Knutsonová, Kvapilová – Střešňáková, Uhrová 6:3, 6:1.
Semifinále: TK AGROFERT Prostějov – I. ČLTK Praha 5:3
Dembek – Čížek 6:1, 6:0, Chyba – Ymer 7:5, 5:7, 2:6, Melounová –
Kolodziejová 1:6, 1:6, Knutsonová – Vondroušová 6:1, 6:4, Starý –
Bolardt 6:0, 6:1, Hájek – Vladík 6:1, 6:0, Knutsonová, Kvapilová –
Kolodziejová, Vondroušová 6:4, 4:6, 3:6, Hájek, Starý – Bolardt,
Vladík 6:3, 6:3.
Finále: TK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 8:1
Dembek – Krstev 6:1, 6:2, Chyba – Zelinka 6:1, 6:2, Knutsonová –
Becková 6:1, 6:1, Kvapilová – Krejčíková 6:3, 6:4, Starý – Nouza
6:0, 6:1, Hájek – Rikl 6:4, 6:0, Kvapilová, Navrátilová – Becková,
Krejčíková 6:1, 6:7, 7:5, Dembek, Janoušek – Jílek, Šobáň 6:2, 6:3,
Šimek, Vágner – Krstev, Rikl 4:6, 6:2, 6:7.
Sestava mladšího žactva TK AGROFERT Prostějov: Michal Dembek, Miroslav Chyba, Dominik Starý, Petr Hájek, Pavel Janoušek,
Lukáš Vágner, Vitaly Sachko, Štěpán Šimek, Andrea Gabriela
Knutsonová, Petra Melounová, Hana Kvapilová a Kateřina Navrátilová. Kapitánem byl Ivo Šilhánek, asistentem Pavel Jaloviec,
trenérem Ondřej Soukup.

Opory mladšího žactva Michal
Dembek a Miroslav Chyba
Soutěže minitenis
12.9.2009 Znojmo - finále Jihomoravského kraje
Prostějov - Kyjov 7:1
Prostějov - Znojmo 7:1
Prostějov - TC MJ Brno 5:3
3.10.2009 Praha - celostátní
finále
Čtvrtfinále: Prostějov - Písek
8:0
Semifinále: Prostějov - Klatovy
6:2
Finále: Prostějov - TC Praha Modřany 4:4 (o vítězi rozhodl
poměr setů 10:9)
Sestava minitenisu TK Agrofert
Prostějov: Richard Bálint, Rozálie Dohnalová, Natálie Vyroubalová, Sára Chytilová,Tereza Pluhařová, Filip
Čech, Denisa Huňková, trenér
Ivo Müller

