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Majitelé firem promluvili otevřeně

KORUPCE?

Na radnici prý

BĚŽNÁ VĚC...

V Nivě tekla KREV

Večerník rozkrývá další Zloděje na útěku zastavila až střelba
neuvěřitelné skutečnosti
Podivnými výběry dodavatelů počítačových technologií se Prostějovský Večerník i nadále bude zabývat. Postupem času získáváme další a další
informace a svědectví, která poukazují na podezřelá
ci.
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nyní vyhrává jedno výběrové řízení za druhým! Večerník se snaží tyto podezřelé transakce rozkrýt.

V minulém čísle jsme
upozornili na kauzu ohledně podivného výběru dodavatelů počítačových komponentů pro prostějovskou radnici. Velmi podezřelá výběrová řízení, či spíše
jen neprůhledná řízení poptávková, nyní prověřuje jak Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže, tak i Policie ČR. Náš článek vyvolal další vlnu reakcí z
řad majitelů prostějovských firem zabývajících se informačními technologiemi. Dva z nich se nebáli a otevřeně popisují praktiky lidí, kteří jsou dnes
zodpovědní za výběry dodavatelů. A shodně potvrzují, že tyto praktiky jsou
hodně ovlivněny penězi. Do vlastní kapsy...
(Dokončení na str. 2)

Ředitel společnosti Vahal Petr Hrůza (vlevo) s jednatelem firmy Cathedral Pavlem Šustrem se nebáli otevřeně promluvit o podivných výběrových
řízeních na radnici.

VOLEJBALOVÝ SPECIÁL!!!
V tomto čísle Prostějovského VEČERNÍKU si můžete přečíst volejbalový speciál,
ve kterém najdete na 16 stránkách veškeré informace o přípravě volejbalistek VK Modřanská
Prostějov na novou sezonu, rozhovory s hráčkami a vedením a další novinky ze zákulisí VK.

Postřelený zloděj byl zatčen a po ošetření
putoval na základě rozhodnutí
soudu do vazby.
Ilustrační foto:
archiv

Policie
na území celého
prostějovského okresu výrazně přitvrdila v boji proti
zločinu. Je to patrné z případů, o kterých jsme vás informovali v minulých číslech.
Před týdnem strážci zákona
rovněž nekompromisně zasáhli proti zlodějům, kteří se
vloupali do prodejny v Nivě.
Při jejich útěku z místa činu
varovné výstřely do vzduchu
zastavily pouze jednoho
chmatáka, toho druhého byl
policista nucen skolit ranou z
pistole do ruky!
"V pondělí 2. listopadu před
půlnocí se dva pachatelé z Prostějovska ve věku 23 a 46 let
vloupali do prodejny v obci
Niva. V objektu prohledali skladové i přilehlé části prodejny.
Na místě samotném nic neodcizili, neboť byli vyrušeni příjezdem policejní hlídky. Při útěku

byli pachatelé policisty zadrženi
použitím donucovacích prostředků. Policisté jim sdělili obvinění pro trestný čin krádeže ve
stadiu pokusu. Za tento trestný
čin lze u soudu uložit trest odnětí svobody až na dva roky,"
podala nám oficiální zprávu
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Večerník se však vzápětí dozvěděl, že k zadržení pachatelů
došlo nejenom za použití běžných prostředků, takzvaných
donucovacích. Od místních lidí
přímo z Nivy jsme obdrželi
zprávu, že v jejich vesnici se v
pondělí v noci střílelo. "Ano,
mohu potvrdit, že k dopadení
pachatelů vloupání do prodejny
Jednoty Boskovice v obci Niva
došlo ze strany policistů z Obvodního oddělení v Plumlově
pomocí střelby. Policisté zjistili
narušení objektu a ve chvíli je-

Postřelený
chmaták
je už ve
VAZBĚ
jich příjezdu se oba pachatelé
snažili z prodejny utéct. Po zákonných výzvách a varovných
výstřelech se zastavil mladší ze
zlodějů, starší z nich ale pokračoval v úprku.
(Dokončení na str. 2)

V příštím čísle
V příštím čísle, které vyjde v
pondělí 16. listopadu, přineseme rozhovor s Aloisem
Mačákem, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje.

9. listopadu 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Zloději nelenili

V průběhu minulého týdne strážníci vyjížděli celkem desetkrát na
pachatele drobných krádeží do
prostějovských provozoven. Zlodějíčci kradli sladkosti, alkohol,
salámy a nechybělo ani drogistické zboží v podobě mýdel a šampónů. Způsob odcizení byl u
všech přistižených podobný. Artikl si vložili přímo do kapes nebo
do batohu. Poté prošli přes pokladní zónu, aniž by zaplatili. V jednom případě se jednalo o patnáctiletého mladistvého. Ten rozhodně
nelenil.Vbáglu měl nejrůznější lahůdky z obchodního domu v hodnotě devíti set korun. Zmíněné
události byly předány správnímu
orgánu k dořešení, kde hrozí přestupcům pokuta do výše 15 000
korun.

Partnerské naschvály

Po osmé hodině navštívila jednatřicetiletá žena služebnu městské
policie s žádostí o pomoc. Dle její
výpovědi ji doma navštívil bývalý
přítel. Při odchodu z bytu jí odcizil
jízdní kolo a dětem jeden kus obuvi ze dvou párů a jednu brusli. Vyhrožoval ublížením na zdraví nejen jí, ale i dětem. Strážníci spolu s
oznamovatelkou nasedli do služebního vozidla a vydali se do
místa mužova bydliště. Dotyčný
nebyl zastižen. Vzhledem k dané
situaci byla poškozená převezena
zpět na služebnu, kde u správního
orgánu podala oznámení.

Trampoty s opilci

V odpoledních hodinách na lince
156 byla přijata informace o ležící
zraněné ženě v ulici Zlechovská.
Strážníci místo prověřili. Nalezli
zde na chodníku šestačtyřicetiletou podnapilou osůbku s poraněnou hlavou. Vedle ní bylo spadené
jízdní kolo. Byla přivolána sanitka, která nemohoucí odvezla na
ošetření do nemocnice. Hlídka bicykl naložila do služebního vozidla a převezla do místa bydliště pacientky. Zde jej předala její matce.
V podvečer na linku 156 bylo přijato podobné sdělení. Tentokrát
byl ohlášen podnapilý muž, který
si „ustlal„ přímo na vozovce. Šestašedesátiletý pán vypověděl, že
„přebral„ a při vedení jízdního kola upadl. Strážníci mu pomohli na
nohy a doprovodili do místa bydliště, které bylo nedaleko. Tato věc
byla řešena pouhou domluvou.

Svízelná situace

V odpoledních hodinách se obrátil na linku 156 čtyřicetiletý muž s
tím, že si uzamknul do stojanu své
19 let staré jízdní kolo a ztratil klíče. Strážníci tedy ověřili cyklistovu totožnost a popis kola. Poté si
chlapík za dohledu strážníků přeřezal zámek a velocipédu se ujal.

Pomoc v nouzi

O pomoc prostřednictvím linky
156 požádal dvaatřicetiletý nevidomý občan. V nočních hodinách
přijel vlakem na hlavní nádraží. Po
projití vestibulu zjistil zcela jiné
prostředí. Tato lokalita je v rekonstrukci a dostat se ze staveniště v
jeho stavu by bylo pro něj značně
nebezpečné. Vyslaná hlídka slepce kontaktovala a vzhledem k
hustému dešti muže odvezla přímo do místa bydliště.

Buďme obezřetní!

KORUPCE? Na radnici prý běžná věc...
(Dokončení ze str. 1)
Už spoustě lidem, včetně nás,
vrtá hlavou, proč delší dobu vyhrává v drtivé většině případů
veškeré zakázky na dodávku
počítačů a jejich příslušenství
jedna a tatáž firma. A jak jsme
se během minulého týdne dopátrali, není to náhodou. Majitel této zatím nejmenované
firmy má velice úzký přátelský
vztah s místostarostou Pavlem
Drmolou a stejně tak s vedoucím odboru informačních technologií Leo Schlattauerem. O
tom ale až příště. A jak nám potvrdili majitelé jiných dvou
prostějovských firem, přihlašovat se nyní do jakýchkoliv výběrových řízení vyhlašovaných
radnicí je úplně zbytečné. "Byli
jsme účastníky asi šesti výběrových řízení, po nichž jsme
poznali, že přihlašovat se do
dalších nemá vůbec žádný význam. Takže jsme podobných
aktivit zanechali," potvrdil Večerníku Petr Hrůza, ředitel společnosti
Vahal.
"Podle
charakteru, jak byla jednotlivá
řízení koncipována, brzy poznáte, že jste v soutěži jenom
do počtu nebo to s vámi radnice
nemyslí vážně. Zodpovědní
lidé ve výběrových komisích se
vždycky tvářili, že jde o transparentní výběr, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo. Navíc
mnohé soutěže byly velmi
zvláštní. Vedly totiž k jakémusi
výběru dodavatele, nebyly tedy
vypisovány na nic konkrétního.
Navíc jedno z výběrových řízení bylo takové, že v písemné
výzvě ze strany radnice bylo
několik podmínek, které dodavatel musí splňovat, ale nebyla
tady uvedena cena, o kterou se
soutěží. Nebylo tak o co bojovat a pak nám bylo řečeno, že
tuto soutěž vyhrál někdo jiný!
Bez vysvětlení a bez jakéhokoliv uvedení ceny, o jakou vůbec
šlo," podivuje se Petr Hrůza,
přičemž Večerníku předložil

počítače vládne klika lidí,
kteří si přihrávají zakázky
pro sebe. Nevím, jestli z
toho mají sami vlastní profit, na to bohužel nemám
přímé důkazy, ale jsem
přesvědčený, že to tam
takto funguje," nebral si
servitek Pavel Šustr, jednatel firmy Cathedral v
Prostějově. Jeho první a
poslední zkušenost s výberovým řízením radnice
se datuje do roku 2005.
"Šlo o dodávku 30 počítačů pro městský úřad.
Přestože radnice deklarovala, že hlavním měřítkem
tohoto výběru bude cena a
já jsem nabídl radnici tyto
počítače takřka za nákupní
cenu, skončil jsem nakonec až na předposledním
místě. Nechápal jsem, že
vyhrála firma, která byla skoro
nejdražší," uvedl dále Pavel
Šustr, podle kterého má radnice
vítěze podobných soutěží už
dávno vybraného a jiné firmy
dělají lidově řečeno jen křoví.
"Majitelé firem, které se zabývají počítači, se v Prostějově
všichni známe a všichni také
víme, jak to dnes na radnici
chodí. Drtivou většinu výběrových řízení má ošetřenu jedna a
tatáž firma. A také víme, že majitel této firmy má velice dobré
kontakty s lidmi, kteří na radnici
rozhodují o dodávkách počítačových komponentů. Navíc obchodní politika tohoto majitele
firmy je velice agresivní. V
dnešním tržním hospodářství je
to sice běžné, ale nejsem si jist,
zda jeho obchodní taktiky jsou
vždy v rámci fair play či etiky
podnikání," dodal ještě Pavel
Šustr.
Ve sledování prapodivných výběrů dodavatelů počítačů na radnici budeme i nadále pokračovat
a v příštích číslech Večerníku
hodláme být již velmi adresní!
-mik-

V Nivě tekla KREV
(Dokončení ze str. 1)
„Policista tedy ve snaze zamezit jeho útěku použil k jeho zastavení zbraně a střelil ho do
pravého předloktí. Jednalo se o
lehké zranění, po lékařském
ošetření muž okamžitě putoval
do vazební věznice. A to z toho
důvodu, že se jednalo o již trestaného pachatele, který v současné době byl v podmínečném
propuštění z výkonu trestu. A k
tomu přihlédl zřejmě i soud,

Èerná kronika
Brýle a peníze

Neznámý pachatel se o víkendu na Sídlišti svobody v Prostějově vloupal do prodejny
optiky, odkud odcizil zboží a
finanční hotovost. Předběžná
škoda je vyčíslena na 20 000
korun.

Kolo ze sklepa

Večer byla na tísňovou linku 156
nahlášena krádež. Strážníkům na
místě šestačtyřicetiletá žena popsala nepříjemnou událost. Při
cestě po chodníku kolem ní projížděl neznámý muž. Náhle ji razantním způsobem strhl z ramene kabelku, až okradená upadla na zem.
Pachatel z místa rychle ujel. Žena
zranění neutrpěla. V tašce měla
doklady a finanční hotovost v částce 3000 korun. Věc byla předána
Policii ČR.
Doporučení pro občany: pokud je
to možné - uschovejte si peněženku a doklady do kapes kabátu nebo bundy!

V domě na ulici Marie Pujmanové se neznámý pachatel
vloupal do sklepní kóje a odcizil zde odstavené pánské trekingové jízdní kolo. Majiteli
tak způsobil škodu za více než
5 000 korun.

Nechtěl ukázat doklady

"Oktávka" z Brněnské

Před půlnocí požádal řidič prostřednictvím linky 156 o sundání
tzv. botičky ze svého vozu. Vyslaní strážnici muže vyzvali k prokázání totožnosti. Přestupce odmítl
předložit doklady. Ani na výzvu,
že bude předveden na Policii ČR,
nereagoval. Hlídka za pomocí donucovacích prostředků hmatů,
chvatů dotyčného umístila do služebního vozidla. Následoval transport na služebnu Policie ČR k
ověření nacionálů. Zde bylo zjištěno, že jde o dvaačtyřicetiletého
muže z Prostějova. Celá událost
pro podezření z přestupku byla
předána správnímu orgánu.

důkaz. V písemně vyhlášeném výběrovém řízení
skutečně není uvedena
žádná částka, o kterou by
zájemci měli bojovat a
uspět.
A představte si, v tomto
tajemném výběrovém řízení na dodávku počítačů
pro radnici opět uspěla
firma, o které už byla řeč.
Stejná firma, která v pozdějším období vyhrála
další a další soutěže za
miliony korun. Náhoda
nebo řízená záležitost
díky kamarádům na radnici? Ředitel společnosti
Vahal v tom má jasno.
"Naše firma spolupracovala s prostějovskou radnicí dlouhá léta. Měli Co se děje na radnici při výběrových řízeních? To
jsme podepsány servisní se bude Večerník snažit zjistit.
kontrakty na výpočetní
techniku, dodávali jsme servery informace o tom, že tyto změny
a pomáhali jsme městu s rozvo- byly inscenovány někým z vejem koncepce. Když ale bez je- dení města, zda to byl pan Drdiného incidentu, který by z naší mola, to si mohu pouze
strany znamenal nějaké pochy- domýšlet," řekl Petr Hrůza. Na
bení, najednou v jediný okamžik závěr jsme se ředitele společvšechno skončilo a za nás na nosti Vahal zeptali, zda si myslí,
radnici nastoupila jiná firma, je že výběr dodavatelů počítačoto asi tím, že bude řádově lepší vých kompenentů pro radnici
jako my," dodává ironickým hla- skutečně ovládá korupce. "O
sem Petr Hrůza. Jak jsme zjistili, tom jsem naprosto přesvědčen!
společnost Vahal byla slušně ře- V současné době je to na radnici
čeno odejita po nástupu místos- běžná věc," řekl bez skrupulí
tarosty Pavla Drmoly do funkce Petr Hrůza, ředitel společnosti
v roce 2006 a po vyhození vět- Vahal.
šiny pracovníků odboru infor- Podobné názory, stejně jako nemační technologie. Pracovníků, chuť přihlašovat se do dalších
kteří nebyli ochotni někoho zvý- výběrových řízení, má i Pavel
hodňovat či nedej bože brát Šustr, šéf firmy Cathedral.
úplatky. Místo nich byli dosa- "Osobně jsem se účastnil výbězeni noví lidé úzce napojení na rového řízení pouze jednou, promajitele firmy, který v dalších tože jakmile jsem se dozvěděl
třech letech vyhrával jedno vý- jeho výsledky a další informace
běrové řízení za druhým. "Ano, ohledně výběru vítězného dodapodmínky se drasticky změnily vatele, tak jsem přestal mít chuť
v okamžiku, kdy byl z odboru se podobných řízení zúčastňoinformačních technologií vyho- vat. Bylo mi totiž hned jasné, že
zen pan Průša, velmi slušný člo- to nemá žádný smysl a je to
věk a odborník po všech pouze ztráta času. Na radnici dle
stránkách. Na jeho místo na- mého vlastního úsudku totiž
stoupil pan Schlattauer. Máme ohledně výběru dodavatelů na

Prachy a slivovici

Neznámý pachatel v obci
Dobromilice vnikl do neuzamčeného rodinného domu,
kde prohledal pokoje a z jednoho odcizil finanční hotovost
36 000 korun. Pachatel také
odcizil dvě litrové láhve se slivovicí a poté z místa odešel.
Policisté přijali oznámení o
krádeži osobního motorového
vozidla Škoda Octavia barvy
černá metalíza. Odstavené auto pachatel odcizil z parkoviště na ulici Brněnské v Prostějově. Majiteli způsobil škodu
160 000 korun.

Stačil mu kufřík

Neznámý pachatel v Prostějově na Husově náměstí se po
rozbití obdélníkového okénka
na dveřích vloupal do zaparkovaného motorového vozidla typu Fiat Dobló, ze kterého

který ho poslal do vazby," informoval nás Alexander Sekanina, vedoucí Územního
odboru Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR v
Prostějově.
V poslední době jde už o několikátý velmi razantní postup
naší policie proti kriminálníkům, v tomto případě policistů
z Plumlova, což je veřejností
bráno s nebývalým uspokojením. "V tomto případě patří dík

plumlovským policistům, kteří
jsou řízeni Územním odborem
vnější služby. Celkově jsem ale
pochopitelně rád, že se nám v
poslední době daří potírat zločin a zároveň objasňovat série
krádeží, vloupání, zneužívání
platebních karet a podobné
trestné činy spadající do obecné
kriminality. A samozřejmě také
patřičně stíhat pachatele," svěřil se Alexander Sekanina.
Pondělní střelbu v Nivě bude

prověřovat inspekce Ministerstva vnitra, což při podobných
zásazích
bývá
nutností.
"Všechny tyto zásahy jsou
prověřovány jak nadřízenými
pracovníky, tak příslušníky inspekce. Podle předběžného vyjádření
ale
zákrok
plumlovského policisty proběhl v souladu se zákonem o
Policii České republiky," uzavřel šéf prostějovských kriminalistů.
-mik-

následně odcizil kožený kufřík s písemnostmi a osobními
doklady. Majiteli tak způsobil
škodu ve výši 2000 korun.

dio. Poté neoprávněně vnikli
do rodinného domu, kde však
nic neodcizili. Muži jsou podezřelí z trestného činu krádež
a porušování domovní svobody. Policisté šetří věc ve zkráceném přípravném řízení. Odcizená věc byla vrácena majiteli.

matiky na osobní motorové
vozidlo. Majiteli vznikla škoda ve výši 8 000 korun.

Okradený obchodník

V odpoledních hodinách došlo v Prostějově na Floriánském náměstí ke krádeži vloupáním do prodejny soukromého majitele. Pachatel zde odcizil přenosný trezorek s finanční hotovostí, digitální fotoaparát a poškodil pokladny. Celková škoda činí 6 600 korun.

Auta jsou fuč

V Prostějově ve Smetanových
sadech neznámý pachatel využil nepozornosti poškozené
mladé ženy a v okamžiku, kdy
se vzdálila od svého kočárku,
jí z tašky pověšené na tomto
kočárku odcizil finanční hotovost s osobními věcmi. Žena
uvádí škodu ve výši 8000 korun.

V Prostějově na ulici kpt. O.
Jaroše se neznámý pachatel
dosud nezjištěným způsobem
zmocnil motorového vozidla
Volkswagen Golf. Vozidlo bylo zaparkované na parkovišti
za domem na ulici J. Zrzavého. Způsobená škoda činí 99
000 korun. Téhož dne v Prostějově na ulici Žeranovská na
parkovišti před domem došlo
ke krádeži motorového vozidla Škoda Octavia. Majitel škodu vyčíslil na 350 000 korun.
Po vozidlech bylo vyhlášeno
celostátní pátrání.

Straka na stavbě

Sebral i kotel

Neopatrná maminka

Dosud neznámý pachatel se v
Prostějově na ulici Moravská
vloupal do dvou stavebních
buněk, odkud odcizil stavební
nářadí – míchací metlu, řezačky na dlažbu, přímočarou pilu,
20 ks pytlů hydroizolace a 40
kbelíků povrchové úpravy po
25 kg. Celková způsobená
škoda činí 145 000 korun.

Dobrá práce

Policisté z Obvodního oddělení Prostějov 2 zjistili dva muže
z Prostějovska ve věku 19 let,
kteří vnikli do dvora domu v
obci Zdětín, kde z neuzamčeného vozidla odcizili autorá-

Neznámý pachatel se vloupal
do kotelny společnosti v obci
Bohuslavice. Odcizil kotel na
tuhá paliva značky Viadrus,
dále expanzomat, oběhové
čerpadlo a ohřívač vody. Odcizením věcí vznikla majiteli
škoda ve výši 31 130 korun a
na zařízení způsobil neznámý
pachatel svým jednáním škodu ve výši 5 000 korun.

Kola z Určické

Neznámý pachatel odcizil z
přívěsného vozíku zaparkovaného v Prostějově na ulici Určická volně odložené 4 kusy
kol – hliníkové ráfky a pneu-

Strhl jí kabelku

Před devátou hodinou večerní
strhl z ramene neznámý pachatel šestačtyřicetileté ženě
kabelku. K případu došlo na
křižovatce Kostelní a Komenského ulice v Prostějově. Obsahem kabelky byla peněženka s doklady, finanční hotovostí, platební kartou, mobilní
telefon a deštník. Celková
škoda byla vyčíslena na 7 200
korun.

Zneužila kartu

Policisté obvinili padesátiletou ženu z Prostějovska z trestného činu neoprávněného držení platební karty. Žena pod
záminkou zjištění podrobností k aktivaci platební karty k revolvingovému úvěru vylákala
od šestašedesátileté ženy platební kartu i s údaji k jejímu
aktivování. Následně ve 30
případech odčerpala z revolvingového účtu v období od
dubna 2007 do října 2008 prostřednictvím různých automatů částku ve výši 37 000 a finanční prostředky použila pro
svoji potřebu.

Chtěl se projet

Neznámý pachatel se zmocnil
vozidla FIAT UNO zaparkovaného v Prostějově na ulici
Rumunská. S vozidlem najel
100 kilometrů a odstavil jej
přibližně 10 metrů od místa,
kde jej odcizil. Majiteli vznikla škoda vyjetím 7 litrů benzínu.
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rá hodlá nejspíš zaútočit na Ježíškův ranec. I přes vyzdvihovanou
kultovost knížky by přece jenom
Šizuňk
možná s tak trochu fekální kultuKdosi napráskal prostějovskou rou to nemuselo být na naše roradnici z nadržování při nákupu bátka tolik hrrrrrrrrr!
nových počítačů. Radniční establishment samozřejmě něco po- Prozíravost
dobného vylučuje. Ať už je to ta- „Já jsem to nestihl na jaře, takže
kové nebo takové, každopádně je teď už to mám bez problémů,“
už pomalu cítit, že přituhuje, ko- konstatoval řidič v debatě o aktumunální volby budou za rok, tak- alizaci zimní výbavy. Jednoduše
že se pomalu připravujme na to, zjara mu nějak nevyšlo, aby auto
že zastánců nanejvýš dobrých hodil na letní gumy a teď pravda
mravů bude s určitostí přibývat. to má bez práce, jako když to najde. Žádná křeč. Ti, kdo se v létě
Počtení
podivovali jeho obutí, teď mu
O krtkovi, který chtěl vědět, kdo můžou jen tiše závidět. Ale jese mu vykakal na hlavu. Ne, ne, nom někteří, těm ostatním budou
to není nějaké velkomyslné vě- naopak závidět, co to zjara nebudecké pojednání z oboru zažívá- dou stíhat na letní…
ní, ale název knížky pro děti, kte-MiH-

Vidìno - Slyšeno

Policejní razie skončila

Řidiči a cyklisté chybovali 234 krát
Jak už jsme předeslali v minulém čísle, prostějovští policisté
se zapojili do krajské dopravně bezpečnostní akce probíhající ve dnech 21. až 30.
října 2009. Minulý týden jsme
zveřejnili výsledky z úvodních
dní bezpečnostní akce, ve kterých byli policisty kontrolováni především cyklisté.
Policie však v pátek vydala
kompletní výsledky akce. Celkový počet zjištěných pře-

stupků u cyklistů i řidičů vozidel je alarmující.
"Preventivní opatření bylo zaměřeno k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního 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, způsob jízdy, požití alkoholických nápojů před jízdou a podobně. Samozřejmě ale hlídky
kontrolovaly i stovky
vozidel," uvedlaAlena
Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v
Prostějově. "V době
od 21. do 30. října
2009 bylo zjištěno 67
dopravních přestupků
cyklistů. V uvedeném
období bylo celkem
uloženo 18 600 korun
na pokutách. V průběhu akcí byli zjištěni
dva cyklisté, kteří požili alkoholické nápoje
před jízdou. Při dopravní akci zkontrolovali policisté celkem
1378 vozidel a zjistili
167 dopravních přestupků. Alkohol před
jízdou byl zjištěn celkem u devíti řidičů,"
Během posledních deseti říjnových dnů zjistily pododala celkové výlicejní hlídky v Prostějově neuvěřitelných 234
sledky mluvčí naší
přestupků.
policie.
-mik-

Žárlivá scéna v centru
"Nech mého chlapa na pokoji!"
Strážníci řešili minulý víkend
jednu opravdu zapeklitou situaci. Sprostá slova a dokonce i
facky létaly před nejmenovanou vinárnou v centru Prostějova. Do sebe se tady pustily
dvě mladé dámy.
"K roztržce, a to nejen slovní,
došlo dvě hodiny po půlnoci. Na
linku 156 bylo přijato oznámení
o fyzickém napadení ženy. Dvaadvacetiletá poškozená čekala
před vinárnou. Hlídce strážníků
sdělila, že byla bezdůvodně napadena slečnou, která sedí uvnitř

restaurace. Ta ji měla uhodit do
obličeje, strhnout z krku řetízek
ze žlutého kovu a častovat ji hrubými výrazy. Obě jevily známky
podnapilosti a podle všeho šlo o
žárlivou scénu, kdy jedna druhou
vyzývala, aby jejího chlapa nechala na pokoji," uvedla Jana
Adámková z Městské policie v
Prostějově. Lékařské ošetření
žádná z nich nepožadovala. Pro
podezření z přestupku proti občanskému soužití byla celá událost předána správnímu orgánu.
-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...
Zdeňka Špičáková 1924 Kostelec n/H
Karolina Zajacová 1930 Prostějov
Marie Feichtingerová 1930 Prostějov
Květoslava Rozsypálková 1920 Prostějov
Alois Střelák 1934 Čechy pod Kosířem
Josef Dokoupil 1948 Malé Hradisko
Božena Přikrylová 1924 Brodek u K.
Anna Buriánková 1919 Brodek u PV
Zdeněk Dvořák 1942 Prostějov
Radomil Večeřa 1952 Čehovice
František Petrásek 1940 Čechovice
Vincenc Růžička 1921 Prostějov

Ondřej Žůrek 1934 Vrbátky
Alois Vyskočil 1946 Malé Hradisko
Jiřina Jahodová 1939 Prostějov
Jana Havlová 1930 Prostějov
Olga Zatloukalová 1911 Prostějov
Mária Papánková 1922 Olomouc
Bohuslav Hájek 1937 Prostějov
Zdeňka Švecová 1938 Čunín
Lumír Patka 1945 Žešov
Libuše Sedláčková 1940 Prostějov
Ludmila Spurná 1923 Vrahovice
Marie Kolísková 1938 Rozstání

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 9. listopadu 2009
Jiří Růžička 1931 Ptení 14.00 kostel Ptení
Úterý 10. listopadu 2009
Alois Krátký 1929 Prostějov 12.00 Obřadní síň Mlýnská
Středa 11. listopadu 2009
Anna Doleželová 1931 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Marie Hohlová 1912 Pivín 12.00 Obřadní síň Prostějov
Josef Barák 1955 Malé Hradisko 14.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Pátek 13. listopadu 2009
Vít Mazal 1917 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Anna Bátková 1927 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Anna Zabořilová 1919 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
MUDr. Radmila Marková 1920 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Sobota 14. listopadu 2009
Pavel Kostiha 1941 Čelechovice u Přerova 10.00 kostel Kokory
Arnošt Schindler 1936 Kralice na Hané 13.00 kostel Kralice na Hané

9.listopadu 2009
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Záchranáři bojovali s časem STOP vypouštění Plumlovské přehrady
Nejlepší? No přece naši hasiči! Správce nádrže pozastavil práce na rekonstrukci vodního díla
Pětadvacet profesionálních
hasičů se postavilo na start
VIII.
ročníku
soutěže
„Záchranářský
pětiboj„,
který v Prostějově pořádal
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – územní
odbor Prostějov. Soutěž byla
prověrkou technické a fyzické
přípravy záchranářů.
„Závodu se zúčastňují tříčlenná
družstva hasičů z Olomouckého
kraje. Hodnotí se výsledek družstva i jednotlivci v pěti náročných na sebe navazujících
disciplínách. Je to silová soutěž,
která simuluje běžný zásah
záchranářů. Jednotlivé disciplíny
vyplývají z každodenní práce
hasičů,„ řekl ředitel územního
odboru Prostějov Petr Ošlejšek.
Prostějov reprezentovala dvě
družstva – Radim Lukáš, Jakub

Vítězné prostějovské družstvo - Radim Lukáš, Jakub Nedoma a Jan Šindelka

Nedoma a Jan Šindelka, Martin
Bukovský, Jiří Pokoba a Martin
Grulich. Proti nim se postavili
hasiči z dalších profi jednotek v
Olomouckém kraji.
Boj s časem na zhruba 150 metrové dráze svádí muži v plné výstroji a výzbroji s dýchacím
přístrojem. Na zahřátí musí
každý na startu vyšplhat po nastavovaném žebříku na montážní plošinu, vyzvednout
ručkováním pomocí lana do
výšky dvaceti litrový kanystr a
stejnou cestou sestoupit dolů.
Pak už cvaknou stopky a jede se
naplno. Pomocí úderů pětikilové
palice přemístit v dráze 1,5
metru šedesátikilové závaží,
roztáhnout zavodněnou proudnici pod stálým tlakem na
Prostějovský borec Jakub Nevzdálenost 20 metrů a provést
doma při zdolávání poslední
odstříknutí vody, na překážkové
disciplíny. Padesátikilovou figurínu dráze zvládnout přeskok a podnesl něžně jako panenku.
lezení překážky. Závěr závodu

tvoří transport figuríny přes 50
kilo těžké na vzdálenost 30
metrů.
Čas okolo půl minuty znamená
úspěch. Pravidla jsou přísná a
dohlíží na ně nekompromisní
rozhodčí se stopkami v rukou i s
očima na stopkách. Ti strhávají
cenné bodíky za nepovolené
sundání dýchacího přístroje
nebo části výstroje, nevhodnou
manipulaci s figurínou, neuposlechnutí pokynu rozhodčího a
další diskvalifikační přestupky.
Prostějovští borci patři ke špičce
v soutěžích záchranářského pětiboje. Své kvality potvrdil vítězstvím Jan Šindelka a také
prostějovské družstvo Šindelka
- Nedoma - Lukáš získalo vítězné vavříny před Přerováky.
Poslední kolo soutěže se uskuteční v Olomouci, kde bude po
závodu vyhlášen celkový vítěz v
rámci kraje.
-jp-

Socialistický kulturák bude nahrazen
V poslední době informujeme o místě v centru a hodlá realizovat
plánech vítěze výběrového říze- všechna architektonická, urbaní na koupi lukrativních pozem- nistická, dopravní, společenská
ků v centru města mezi kostelem a další řešení tak, aby co nejlépe
Povýšení svatého kříže a Wolke- uspokojila potřeby obyvatel měrovou ulicí. Olomoucká spole- sta. Investoři, kteří za projektem
čnost Manthellan zde hodlá
vybudovat obří nákupní a
společenské centrum a oživit zkomírající život v našem centru města. A jak se
Večerník dozvěděl, projekt
firmy počítá i se zbouráním
nevábné budovy současného Společenského domu!
"Společnost Manthellan je
připravena spolupracovat Během pár let by se mohl Prostějov konečně
úzce s městem, je si vědoma zbavit této nevábné budovy z dílny socialistoho, že staví na unikátním tických architektů.

stojí, se podílejí rovněž na vzniku nové olomoucké čtvrti Šantovka, spolupráce s městem je na
vysoké úrovni a obě strany například společně řeší výstavbu
nové tramvajové trati," uvedl
Večerníku Juraj Aláč, mluvčí projektu Šantovka.
"Zároveň chce Manthellan
oživit nevlídnou lokalitu a
přinést do centra vysokou
úroveň služeb, parkování,
bydlení, nákupů a zábavy.
Nevyhovující socialistický
kulturní dům pak nahradí
moderní multifunkční prostor pro společenské a kulturní akce," dodal Juraj
Aláč.
-mik-

Pátrání: zpronevěry a neplatič alimentů
Prostějovská policie vyhlásila
další celostátní pátrání po trojici
mužů. Dva z nich jsou podezřelí
ze zpronevěry, třetí odmítá platit
alimenty na své potomky.
Strážci zákona spoléhají na
osvědčenou pomoc veřejnosti
při pátrání po těchto osobách.
PAVEL NOVÁKse narodil 21. listopadu 1975 a
trvalé bydliště
má hlášeno v
Měrovicích nad
Hanou číslo 131
v okrese Prostějov. Na hledaného vydalo Okresní státní zastupitelství v Prostějově souhlas k zadržení pro podezření ze spáchání
trestného činu zanedbání povinné
výživy. Jeho zdánlivé stáří je v roz-

Pohledem shora
Pohledem shora

mezí od 35 do 40 let a měří 160
centimetrů.
TOMÁŠ URBAN se narodil 19.
října 1980 a trvalé bydliště má
hlášeno
na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Okresní soud v Bruntále
žádost o vypátrání pobytu jmenovaného pro trestný čin zpronevěry.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
28 do 35 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči a
hnědé rovné krátké a husté vlasy
česané na ježka.
ROMAN MÉZL se narodil 19.
července 1974 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci Otaslavice číslo 525

v okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v Olomouci příkaz k
zatčení pro trestný čin zpronevěry. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let, měří 170 centimetrů, má střední postavu, zelenohnědé oči a hnědé rovné a krátké
vlasy.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu
výše uvedených osob neprodleně
kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali
přímo Službu kriminální policie a
vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

NÁRODNOSTNÍ OTÁZKA

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ez okolků se přiznám, že soutěž česko-slovenských mediálních rychlokvašek
mě nechává docela chladným. Sice neupírám jejich snahu a pořádnou dřinu
se připravit, ale koneckonců – kdo chce cokoliv v jakémkoliv oboru něco
dokázat, musí pro to něco také udělat. To je ale vedlejší. Spíš mě zaujalo prohlášení jedné zhrzené nesuperstar poté, co byla vyřazena, že z jakéhosi důvodu
se nemíní bavit s Čechy. No abych tak řekl, vzhledem k vážnosti, jakou přikládám celému klání, i toto
bych pokládal za hloupý hysterický výlev, o kterém si můžu myslet svoje, zvlášť pokud se objeví v podání někoho, kdo vlastně ani nemá ponětí o nějakém historickém česko-slovenském propojení. Možná
tak nanejvýš z pravděpodobně dosti subjektivního výkladu někoho z okolí. I to bych v tomto případě pominul. Co mě ale vadí, tak rozhodně reakce našeho bulváru, který na sebe vzal národní hrdost za nás za
všechny a vzkazy z titulní stránky, byly opravdu silným kafem. Ačkoliv se vždy snažím nad něčím takovým povznést, v tuto chvíli jsem víc než národní hrdost pociťoval stud nad tím, co mě padlo do oka,
jenom co jsem prošel kolem. Je určitě mojí chybou a sypu si za to popel na hlavu, že jsem nevzal tiskovinu do rukou a nečetl dál. Možná bych mohl také nabýt oprávněného hněvu, možná bych naopak pochopil, jak jsou palcová hesla míněna. Ale coby pouhý kolemjdoucí, nepřišlo mi to ani vtipné, ani účelné
a cokoliv řešící. A k tomu bych přidal i vydání z dalšího dne, kde se naopak nechal slyšet další a zatím
úspěšnější slovenský zástupce v soutěži s omluvou, k níž bylo přidáno redakční doporučení národu, že
pro Slováky už můžeme zase hlasovat. Prosím pěkně, kde to jsme? Žijeme vůbec v roce 2009? Občas
mám pocit, že jsem se o nějaký ten letopočet sekl!
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Vodohospodáři zastavili pro
letošek vypouštění plumlovské vodní nádrže. Zohlednili
tak požadavky technicko bezpečnostního dohledu a
požadavky odborného biologického dozoru v souladu se
zájmy ochrany přírody.
Harmonogram prováděných opatření na Plumlovské přehradě bude nově
upraven podle klimatických
podmínek.
Nové výsledky Studie na rekonstrukci vodního díla Plumlov včetně posouzení bezpečnosti varovaly vodohospodáře před možností ohrožení
stability návodního svahu
hráze. Povodí Moravy proto
muselo operativně přistoupit k
úpravě původního harmonogramu, podstatně snížit rychlost vypouštění vody a nakonec zcela zastavit. Z toho důvodu není možné dokončit
záchranný transfer vodních živočichů. Přemístěno bylo
pouze na 18 tisíc škeblí a velevrubů do Koryčan, kde přečkají rekonstrukci vodní nádrže a do své domoviny se pak
vrátí.
„Z důvodu technicko-bezpečnostního dohledu, ochrany

ryb a ostatních vodních živočichů a vzhledem ke klimatickým podmínkám bude vypouštění přerušeno a opětovné vypouštění bude zahájeno dle
aktuálních hydrologických a
klimatických
podmínek,„

uvedla v prohlášení tisková
mluvčí Povodí Moravy Jana
Kučerová.
Původně mělo být vypouštění
vody z přehradní nádrže ukončeno v listopadu. Hrozilo by
však uhynutí ryb a škeblí v

mělké vodě, která by zamrzla.
Proto vodohospodáři vypouštění přerušili a bude obnoveno pravděpodobně až po jarním tání. Rybáři mohou dál na
břehu čekat u svých udiček na
pořádný úlovek.
-jp-

Zastaveny budou pravděpodobně i práce na budování přístupové cesty pro nákladní auta odvážející odbagrované bahno. Na zpevněnou cestu měl být použitý štěrk ze staré hráze.

Svého okrskáře zná už čtvrtina obyvatel

Rozšíření okrskové služby radnice zatím zamítla
Okrsková služba Městské
policie v Prostějově funguje v
našem městě již zhruba čtyři
roky. Nejdříve nastoupili do
této služby čtyři strážníci,
vloni k nim pak přibyli další
dva. Nyní každý ze šesti okrskářů obchází denně svůj
rajon a je tak osobně nápomocen k řešení i těch nejzákladnějších problémů, se
kterými se na ně lidé obracejí.
Vedení městské policie usilovalo letos o další rozšíření okrskové služby, ale radnice zatím
tento návrh zamítla. "Pro
občany by bylo samozřejmě
lepší, kdyby komunikace mezi
nimi a strážníky byla užší. Při
běžné hlídkové službě toho
totiž nedosáhneme v takové
míře, jako v případě okrskářů,
zde jsou metody práce o
něčem jiném. Hlídková služba
vyjíždí už řešit konkrétní záležitosti, které nesnesou odkladu. Například krádeže,
dopravní přestupky, přestupky
proti veřejnému pořádku a podobně. Okrskáři na druhé
straně řeší věci spíše koncepčně a hlavně preventivně.
Proto se jedná o jednočlenné
hlídky, abychom pokryli větší
část města. Na tento styl práce
městské policie přechází v sou-

Zítra se sejdou
ZASTUPITELÉ
Starosta města svolal na úterý
10. listopadu 2009 v pořadí již
24. zasedání Zastupitelstva
města. To se uskuteční od 13.00
hodin v jednací síni radnice.
Úterní jednání má na programu
celkem sedmnáct bodů, z nichž
nejvíce času zaberou zřejmě rozpočtová opatření a majetkoprávní záležitosti. Zastupitelé ale
také budou hlasovat například o
nové vyhlášce o ochraně nočního klidu a o konzumaci alkoholu na veřejnosti, o návrzích
změn územního plánu, veřejných finančních podporách do
sociálních a sportovních oblastí
a dalších záležitostech. Úterní
zasedání zastupitelstva je samozřejmě veřejné a jsou zváni
všichni občané Prostějova.
-mik-

Uzavírka Budovcovy ul.

Prostějovská radnice upozorňuje
občany na úplnou uzavírku komunikace v Budovcově ulici, ve
které budou nyní probíhat práce
po etapách na výměně vodovodního potrubí. Budovcova ulice
bude úplně uzavřena v období od
10. listopadu do 31. prosince
2009. Práce zajišťuje společnost
Vodovody a kanalizace. -red-

časnosti už většina měst v
České republice," uvedl Večerníku Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově, který lituje, že letos nedošlo k dalšímu
rozšíření okrskové služby.
"Bohužel, je to všechno o penězích a vedení města v rámci
úsporných opatření při sou-

časné finanční krizi náš záměr
zamítlo. Věřím ale, že v brzké
budoucnosti budeme moci okrskovou službu rozšířit o další
dva členy. Zájem o tuto práci
mezi našimi strážníky rozhodně je," dodal Jan Nagy.
Podle něj by rozšíření počtu
okrskářů nemělo mít vliv na

úroveň běžné hlídkové služby.
"Určitě bychom si nedovolili
oslabit hlídkovou činnost a to i
přesto, že bychom stále vycházeli ze stejného celkového
počtu strážníků," řekl velitel
městské policie.
Při začátcích působení okrskové služby v Prostějově
znalo svého okrskáře jen mizivé procento našich občanů,
přestože jednotliví okrskoví
strážníci byli mediálně prezentováni poměrně často i s jejich
čísly mobilního telefonu.
Podle velitele naší městské policie se ale nyní znalost okrskářů
rapidně
zlepšila,
jednotliví strážníci více vstoupili do povědomí lidí. "Zatímco v loňském roce podle
průzkumu
znalo
svého
strážníka pouhých sedm procent občanů, letos v létě další
průzkum zjistil, že tato znalost
stoupla už na 23 procent. A
jsem přesvědčen, že toto číslo
se bude za další léta působení
okrskářů jenom zvyšovat,"
dodal na závěr Jan Nagy.
-mik-
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INVESTUJEME
Americké HDP
29. října byl zveřejněn předběžný
odhad amerického HDP za třetí
kvartál letošního roku. Číslo překvapilo mnohé pesimisty i optimisty a vyhouplo se na těžko uvěřitelných 3,5%, oproti očekávaným 3,2%. Od té doby se vyrojily
stovky názorů o tom, zda je růst
zasloužený nebo ne, zda to znamená konec recese, zda se růst
udrží i po další kvartály apod. Pojďme si nejprve dát číslo do souvislosti s historií. Od roku 2000 do
začátku recese bylo průměrné
HDP 2,5%, se současnou recesí
pak 1,8%. 3,5% je sice nad tímto
průměrem, nicméně jak je vidět
na grafu, nejedná se o nijak nestandardní číslo. PO koncích recesí navíc není neobvyklé, aby
kvartální HDP dosahovalo na
anualizované bázi 8 a více procent. Tvrdit se dá jedno, americká
ekonomika se odráží ode dna.
Jestli to bude dno ﬁnální, či jak
výrazný tento odraz bude, to je
úplně jiný problém. K tomu, abychom mohli lépe zhodnotit současnou situaci, je třeba se podívat
na to, co za čísly vězí. HDP se
obecně skládá z několika hlavních
složek, jako spotřeba, investice,
vládní výdaje a čistý export.
V posledním čtvrtletí americké

HDP vypadalo následovně. Z
3,5% růstu je 2,36%-ního bodu
zásluhou růstu ve spotřebě domácností. Zde je první háček. Jak
je možné, že spotřeba stále roste,
když nezaměstnanost oproti konci druhého čtvrtletí vzrostla 0,3%ního bodu, avšak velkému množství lidí začínaly končit již jednou prodloužené podpory v nezaměstnanosti? Odpověď vězí ve
vládních balíčcích. Další část z
2,36% růstu výdajů domácností je
zásluhou navýšení prodeje automobilů, které zvedly výdaje domácností 1%-ní bod, především v
důsledku šrotovného. To je akce,
která by se v budoucnu neměla
opakovat. Z celkového růstu
3,5% bylo 1,22%-ního bodu dáno
za zásluhu investicím. Zde je to
především díky vládní akci s refundací daně z nemovitosti ve
výši 8 000 dolarů. (Ono, dávat pohnutky ke stavbě nových domů,
když delikvence na hypotečním
trhu je na rekordních maximech
(přes 10% všech úvěrů) a existujíci zásoby domů jsou rovněž rekordní (a to nezahrnují množství
domů, které banky zabavily a nedaly na trh) je přinejmenším postavené na hlavu.) Naopak velkým zklamáním zde byly investi-

ce do obnovy zásob, které by však
měly být hlavním motorem růstu
v příštím čtvrtletí. To je rovněž něco, co by mělo zůstat v zapomnění, alespoň pokud je účelem dobro amerického národa. V neposlední řadě bylo významným hnacím motorem i 0,48% nárůst ve
vládních výdajích. Tento nárůst
ještě doplňuje všechny ostatní
vládní balíčky. Z toho plyne jeden
velmi zásadní problém. Co se stane, až síla vládních balíčku vyprchá, což se může stát během
příštího 1-2 čtvrtletí? Za normálních okolností by vládní výdaje
nastartovaly ekonomiku a stažení
výdajů pak neznamená takový
problém. Nicméně v situaci, kdy
nezaměstnanost je 10%, banky
nepůjčují peníze a zhoršují se ve
velké míře delikvence, je nastartování ekonomiky v podstatě nemožné. Není náhodou, že americký
FED zatím ve středu nezvýšil
hlavní úrokovou sazbu, byť HDP
rostlo 3,5%, jak tomu bývá za normálních okolností. Jsou si moc
dobře vědomi, že celý růst je postaven na velice křehkých základech a zvýšení sazeb by mohlo
znamenat smrtelnou ránu. (V
podstatě se neočekává zvýšení sazeb na dalších 6 měsíců).
Co čekat v příštím čtvrtletí? Pokud rychle nedojde k dalším vládním akcím, měla by role vlády v
konečné míře růstu HDP za čtvrté

Finanční poradenství

čtvrtletí 2009 být mnohem méně
citelná. To znamená podstatné
snížení růstu HDP. Na druhou
stranu by mohly k růstu přispět
vyšší výdaje vzhledem k vánoční
sezóně (ta však bude pravděpodobně slabá oproti jiným letům) a
již zmiňovaná obnova zásob ﬁrem, které jsou nyní na historicky
velmi nízkých hodnotách. Pokud
by však příští čtvrtletí byl růst
3,5%, celková roční hodnota bude
-2,4% a na rok 2010 se počítá 2,8
procentní růst. Jen pro zajímavost,
akciové trhy v příštím roce reﬂektují růst HDP o zhruba 4%. Takže
závěr je následující. HDP roste a
Amerika se dostává z recese. Růst
pravděpodobně uvidíme ve čtvrtém kvartálu a asi i na začátku
příštího roku. Co bude dál, je více

než nejisté. Nezaměstnanost téměř jistě poroste, porostou i delikvence a bude pokračovat oddlužování domácností (které pořádně
ještě ani nezačalo). Velkou roli sehraje případné zvýšení sazeb,
stále pravděpodobnější druhá várka vládního stimulu (prý se uvažuje o více penězích než minule) a
vývoj bankovního trhu. Pokud se
americká vláda přikloní k dalšímu
balíku a FED ponechá sazby nízko, věříme, že trhy se dostanou do
druhé vlny růstu, „pro změnu“
uměle vyvolané. Stále ještě hrozí
riziko recese ve tvaru W, tedy dalšího propadu, obzvláště pak, pokud se výrazně propadnou trhy
(špatný vliv na sentiment) a vláda
a FED podniknou další špatné
kroky. Jan Mynář, Jiří Kučera

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
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: 16.11.2009od 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 podnikatel-

ských subjektů.
Obce: Biskupice, Klopotovice
Dne: 16.11.2009od 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: 18.11.2009od 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: 20.11.2009od 7:15 do 15:30

hod. - vypnutá oblast: celá obec
Horní Štěpánov a Pohora včetně
podnikatelských subjektů /mimo
Nové Sady/.
Obec: Vřesovice
Dne: 20.11.2009od 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. Beneše 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: 19.11.2009od 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.

Prostějovská „zdravka„ slavila šedesátiny

Oslav 60. narozenin Střední zdravotnické školy v Prostějově se zúčastnili i zástupci vedení města.

V pátek v prostorách přednáškového sálu Národního domu
proběhl za účasti představitelů
kraje a města program k oslavám
šedesáti let existence prostějovského zdravotnického školství v
Prostějově.
Celá akce byla koncipována jako
vyučovací hodina historie, včetně
nástupu vyučujícího do hodiny.
Hosté si mohli zmapovat díky
prezentacím jednotlivé historické
etapy, které prokládaly jednotlivá
kulturní vystoupení, ke kterým
patřilo vystoupení mažoretek, stepařek, několik pěveckých čísel a
také recitace. Celý program moderovali s jemným humorem vyučující školy a účinkujícími v jednotlivých vystoupeních byli zase

žáci školy.
Po programu následovalo malé
občerstvení a následně se všichni
přesunuli do sídla Střední zdravotnické školy na Vápenici 3, kde
probíhal den otevřených dveří a
setkání bývalých absolventů. Celý slavný den se nesl ve znamení
pohody a všichni se snažili si jej co
nejpříjemněji užít.
"Šedesát let je jistě důvod k
oslavě, ale také k zastavení, vzpomínkám a pochopitelně k vyslovení přání všeho nejlepšího do budoucích let," uvedla Ivana Hemerková, ředitelka Střední zdravotnické školy v Prostějově. K řadám gratulantů se připojuje také
Prostějovský Večerník.
-red-

Mamografické vyšetření může ženě zachránit život a dětem maminku
Ženy si prohlédly speciální centrum při Dni otevřených dveří
Den otevřených dveří uspořádali v novém mamografickém centru prostějovské
Nemocnice, které už od května
nabízí mamografický screening. Poskytuje nadstandardní vyšetření mamografem a
ultrazvukem s možností další
návazné komplexní lékařské
péče.
V průběhu dne otevřených dveří
si mohli zájemci prohlédnout veškeré prostory tohoto speciálního
radiodiagnostického oddělení
vybaveného moderními přístroji.
Ke zřízení samostatného oddělení přistoupila Nemocnice Prostějov – člen skupiny AGEL – z důvodu zajištění zlepšené péče o
klientky, které přicházejí na preventivní vyšetření prsou. Klientkám poskytuje centrum naprostou diskrétnost, soukromí, klid a
kultivované prostředí.
„Snažíme se mamocentrum maximálně přiblížit lidem, aby překonali svůj ostych a pravidelně
využívali možnosti preventivní
prohlídky, kterou hradí zdravotní
pojišťovny ženám ve věku od 45
do 69 let jedenkrát za dva roky.
Vyšetření však mohou podstou-

pit i ženy mimo tuto věkovou
hranici. Ženy starší 40 let se mohou mamografického screeningu
zúčastnit jako samoplátkyně.
Mamografie je speciální rentgenová metoda používaná k určení
diagnózy onemocnění prsu a především prevence tohoto onemocnění. Cílem je odhalení
případného nádorového onemocnění prsu v jeho počátku a
snaha zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu. Tím se výrazně zvyšuje šance na úplné vyléčení ženy. Pracujeme s objednávkovým systémem, ženy tedy nemusí zpravidla čekat,„ uvedla vedoucí lékařka mamografického centra Lucie Krpcová.
Mamografické vyšetření prsu by
se mělo stát pro každou ženu
běžnou a každoroční pravidelnou preventivní prohlídkou
stejně tak, jak je tomu například u
zubaře či gynekologa. Výhodou
mammografického centra je bezesporu návaznost dalších vyšetřovacích metod - nejčastěji ultrazvukového vyšetření - a v
případě potřeby i návaznost
komplexních metod léčby. Pra-

Mamografie je speciální rentgenová metoda používaná k určení diagnózy onemocnění prsu a především prevence tohoto onemocnění.
coviště je výhradně ženskou
záležitostí, kromě dvou lékařek
pečují o klientky mammárního
centra čtyři asistentky.
„Vyšetření v mammárním centru
je sice zpravidla podmíněno
žádankou praktického či ošetřujícího lékaře, ale v indiviálních

případech přistupujeme k této
podmínce benevolentně. Rakovina prsu je ve statistikách úmrtnosti žen na prvním místě. Nedá
se jí předejít, ale záleží velice na
tom, jak rychle je diagnostikována a léčena. Prevenci by proto
měla každá žena věnovat maxi-

mální pozornost. Odhaduje se totiž, že přibližně čtvrtině úmrtí by
bylo možné předejít, kdyby ženy
pravidelně využívaly mamografického screeningu. Proto se snažíme zpřístupnit mammografické vyšetření co největšímu počtu žen,„ dodala lékařka.
-jp-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 9. 11. DO 15. 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.
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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Kam po devítce? To dětem řekla Burza škol
Čtyřicet pět škol se snažilo celý čtvrtek přesvědčit tisíce
mladých lidí, studujících poslední ročník základních škol,
aby se rozhodli studovat právě
jejich obor.
Burza škol proběhla pod záštitou Olomouckého kraje, neboť hlavním organizátorem,
jako každý rok, byla příspěvková vzdělávací organizace
Schola servis, která zajišťuje
přehlídky středních škol i v
dalších okresních městech
kraje. A její zástupkyně Dagmar Grulichová je s Prostějovem opravdu spokojená.
"Vzhledem k velkým prostorám, které tu v Kulturním a
společenském domě máme k
dispozici, máme určitou výhodu, protože nám tento prostor
poskytuje možnost akci vytvořit s jistou úrovní. Děti tu
můžou každý rok vidět ukázky kovářské práce Švehlovy
střední školy Prostějov či
ukázku tunningu aut Střední
školy automobilní taktéž z
Prostějova. Byla by velká škoda, kdyby došlo ke zbourání
Společenského domu, který
nám tyto možnosti poskytuje.
Já sama jsem s letoškem velmi
spokojena," uvedla.
Budoucí studenty zde mohly zaujmout všechny studijní obory

včetně lesnictví nebo zdravotnictví. Navzdory dnešnímu trendu, kdy hodně dětí dává přednost
studiu na gymnáziu, se mistři a
učitelé zúčastněných středních
škol nedomnívají, že by zájemců
o učební obory ubývalo, právě
naopak.
"Letošní nábory do naší školy
byly veskrze úspěšné, dokonce
jsme otevřeli nový obor – Autotronik, který zaplnily dvě třídy,"
řekl nám Alois Lutera, mistr
Švehlovy střední školy.
Děvčatům ze Střední průmyslové školy oděvní se dokonce
dařilo zaujmout chlapce pro jejich obor. "Chtěly bychom
vzkázat všem klukům, kteří mají o módu zájem, že náš kolektiv
je vynikající a doporučovaly bychom jim u nás studovat, zrovna
letos se v prvním ročníku objevilo nemálo chlapců."
Nechyběla samozřejmě ani tři
prostějovská gymnázia - Gymnázium Jiřího Wolkera, Reálné
gymnázium a Cyrilometodějské gymnázium, které předvedlo divákům širokou škálu možností nejen studia, ale i volnočasových aktivit . "Jako ukázku
tady máme taneční plošinu
DDR (elektronická hudební
hra, pozn. red.), oproti loňskému roku je to změna, snažíme
se zaujmout mládež, protože

Smím prosit? Cyrilometodějské gymnázium zpestřilo svůj stánek taneční plošinou, kterou si mohl vyzkoušet každý
zájemce.
cítíme, že osmiletá gymnázia
mají menší možnost získat potencionální studenty. Chceme
dětem ukázat, že nabízíme nejen řádnou výuku, ale také kvalitnější trávení volného času,
což si myslím je něco, čím
konkrétně naše škola vyniká,"
vysvětlil neobvyklou prezenta-

ci zástupce školy na Burze,
Martin Sitte.
A jaké jsou ohlasy zúčastněných?
"Jako matka oceňuji možnost mít
přehled o té spoustě škol, kam by
můj syn mohl jít studovat, chci
vědět, co se tam studuje, co studium na těch školách obnáší a právě
na Burze škol to všechno můžu

najít," řekla nám matka jednoho z
budoucích studentů.
Na letošní přehlídku středních
škol se přišla podívat více jak tisícovka dětí a jejich rodičů a organizátoři si mohou být jisti, že
právě díky nim si mohly spousty
letošních deváťáků vybrat své
životní zaměření.
-cag-

Barevný podzim vládne i na Melantrišce
Vládu převzal podzim plný barev, zralých plodů a kouzelných
změn v přírodě. U nás v družině
při ZŠ Melantrichova jsme přivítali podzim s velkým elánem.
Vypravili jsme se s dětmi na
výlet. Navštívili jsme muzeum
kočárů v Čechách pod Kosířem,
poté následovala procházka
zámeckým parkem.
Další dny nechyběla dětem zručnost a fantazie. Vznikla tak
přehlídka nápaditých a zdařilých
výrobků, které nám zkrášlují
prostředí školní družiny.
Děti lepily ježky z listí, malovaly dýně, vyráběly podzimní
skřítky, malovaly a lepily slunečnice a draky. Udělali jsme vý-

stavku přírodnin. Navštívili
jsme výtvarnou dílnu v DDM,
kde si děti vytvořily podzimní
dekorace do květináče. Družina
se tak zabalila do podzimních
barev.
Podzimní skřítci pozorují vše, co
vyrábíme, jak se chováme a co
nového se učíme. Neodradí nás
ani sychravé, nevlídné a uplakané podzimní počasí. Máme
spoustu nápadů. Vystavené
práce dětí jsou potěšením pro
nás všechny.
Květoslava Klevetová
Zdařilé výrobky dětí zdobí prostředí školní družiny na ZŠ Melantrichova

Lampiony prozářily Podzimní slavnosti ve Vrahovicích
V Základní škole ve Vrahovicích si žáci a učitelé zpestřili
páteční vyučování Podzimními
slavnostmi. Dopolední hodiny
zčásti nahradila výtvarná
výchova. Třídy prvního stupně
se ve výtvarných dílničkách
věnovaly vykrajování a zdobení
dýní a vytváření dekorací z podzimních plodů a zbarvených
listů.
Třídy i školní dvorek zaplavily desítky malých i větších dýní, strašidýlka, hejkalové a postavičky ze
světa zvířátek. Vyzdobená škola
pak čekala, až se vpodvečer rozzáří stovkami plamínků a světýlek
a rodiče se přijdou podívat, co
všechno jejich ratolesti dovedou.
A malí školáci s napětím očekávali, jak rodiče, sourozenci a kamarádi právě to jejich výtvarné dílko
ocení. Návštěva školy měla jedinečnou předehru – lampionový
průvod. Snad celé Vrahovice se

sešly za soumraku u prodejny Pramen a jako obrovská blikotající
stonožka se sunuli děti i dospělí až
ke škole. Na bezpečnost dohlíželi
strážníci městské policie.

„Podzimní slavnosti jsme poprvé
uspořádali před pěti lety. A získaly
si takovou oblibu, že už nemůžeme přestat. Zvlášť o lampionový
průvod děti každoročně žadoní,

ten nesmí chybět. Je to pro celou
školu a dá se říci pro celé Vrahovice opravdu neobyčejná oslava odcházejícího podzimu a začátku
zimního období,„ řekla ředitelka

školy Vlasta Ambrožová. Rozzářená okna školy pak byla ještě
dlouho dokladem toho, že se tady
dělo něco skutečně mimořádného.
-jp-

Každá třída byla jinak vyzdobená. Malí školáci mají dost fantazie a šikovné ruce. S lampiony přišly skoro celé Vrahovice.

Základní škola v Plumlově získala titul ZDRAVÁ ŠKOLA
Úterý 27. října se stalo velmi důležitým datem v životě plumlovské základní školy. V tento den
byla škola, která příští rok oslaví 95 let od svého vzniku, přijata
do sítě škol podporujících zdraví. Prestižním oceněním „Zdravá škola„ udělovaným na čtyři
roky se může v celé České republice chlubit téměř 250 škol, v
Olomouckém kraji pouhých
pět a na Prostějovsku jen dvě základní školy.
Kromě ZŠ Pivín od konce října
také ZŠ Plumlov.
Zisku titulu „Zdravá škola„ předcházela dlouhá cesta, jejíž hlavní
body prozradila Prostějovskému
Večerníku autorka a koordinátorka projektu Mgr. Simona Zapletalová: „Před dvěma lety jsme začali o účasti na projektu uvažovat,
rozeslali jsme rodičům dotazníky, které se týkaly klimatu školy. Po jejich vyhodnocení jsme
vedli připomínkové řízení a vy-

pracovali jsme projekt a přihlášku.„
Dne 21. října školu navštívili pracovníci Státního zdravotního ústavu, Krajské hygienické stanice a
Krajského úřadu Olomouckého

kraje plumlovskou školu a zkoumali, zda opravdu škola splňuje
kritéria nutná pro přijetí do sítě
škol podporujících zdraví. Projekt
má tři pilíře – Pohodu prostředí,
Zdravé učení a Otevřené partner-

ství a zahrnuje všechny činnosti
školy, od mimoškolních akcí, spolupráci s rodiči a veřejností, zdravé
učení, příznivé klima školy až po
vybavenost celé školy. Po důkladném výzkumu v prostorách

Ředitelka školy Mgr. Dagmar Zapletalová přebírá od odborné komise osvědčení o přijetí do sítě škol podporujících
zdraví

školy jela autorka projektu společně s ředitelkou základní školy
Mgr. Dagmar Zapletalovou 27.
října projekt prezentovat na půdu
Státního zdravotního ústavu v Praze, kde probíhal tzv. kulatý stůl za
účasti dalších šesti škol. Odborná
komise nakonec rozhodla o přijetí
plumlovské školy do sítě škol podporujících zdraví.
V době, kdy slyšíme o možnosti
získat finanční prostředky z fondů
Evropské unie, určitě zaujme fakt,
že zisk titulu neznamená pro školu
žádnou finanční prémii. Naopak
pro školu vyplývají povinnosti vypracovaný projekt dále rozvíjet,
stále více podporovat tři hlavní pilíře a po čtyřech letech opět titul
obhájit. Státní zdravotní ústav může v případě shledání prohřešků titul odebrat. „Jsme hrdí, že se můžeme pyšnit tímto prestižním titulem, který nás ale k mnohému zavazuje,„ dodala na závěr Simona
Zapletalová.
-top-
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REGION
Úseků s povinnou zimní
výbavou zatím nepřibylo
Během loňské zimy jsme se na silnicích poprvé mohli setkat s dopravní značnou ‚Zimní výbava‘. S
takto vymezenými úseky (‚Zimní
výbava‘ a ‚Zimní výbava – konec‘)
se můžeme setkat i na Prostějovsku.
Stávající počet tří označených rizikových silnic se i přes původní
úvahy nerozšiřuje.
Jenom pro připomenutí – platnost
dopravní značky ‚Zimní výbava‘ a
tím i povinnost použít na takto
označených úsecích silnic výhradně
pneumatiky se zimním vzorkem,
platí od 1. listopadu do 30. dubna. V
případě automobilů do hmotnosti 3
500 kg musí být na ‚zimní‘ obuta
všechna kola, u auta s celkovou
hmotností vyšší se to týká poháněných náprav. Přitom ani samotným
použitím zimních pneumatiky není
ještě učiněno zákonu za dost. Za
dostatečné se pokládají vzorky s dezénem hlubokým minimálně 4
mm. Jinak pneumatiky ztrácí na
sněhové pokrývce potřebné vlastnosti. To se týká vozidel do 3 500
kg. U vozidel těžších je tento požadavek do slova a do písmene ještě
hlouběji. Tam by měla mít pneumatika vzorek minimálně 6 mm.
Sněhovými řetězy lze zimní pneumatiky nahradit pouze v případě
dostatečné sněhové nebo ledové
pokrývky na silnici.
Tolik tedy obecný výklad, jenom
snad ještě doplnění, že konec takového úseku označuje výhradně
pouze dopravní značka ‚Zimní výbava – konec‘, neplatí v tomto případě žádná jiná obvyklá pravidla.
Se ‚zimní výbavou‘ se můžeme setkat i na Prostějovsku. Takto vymezeny jsou úseky silnic Stínava –
Hrochov z Holubic směrem na Seč,
dále pak Stínava – Malé Hradisko a
Žárovice – Drahany.
Už vloni se uvažovalo také o jednom takovém úseku na Konicku,

přímo z Konice přes Šubířov do Jaroměřic. Kdo zná táhlé stoupání
táhlé stoupání od Jaroměřic ‚Loupežníkem‘ nahoru k Šubířovu, určitě dá za pravdu, že v zimě je tady
dobré být dobře připraven už jen z
pouhého ‚pudu řidičské sebezáchovy‘ i bez úředního nařízení. Zeptali jsme se tedy vedoucího
odboru dopravy MěÚ v Konici Ing.
Vítězslava Procházky, zda i tato silnice přibude do ‚zimní mapy‘. „Pro
tuto zimu rozhodně ne,“ uvedl jednoznačně pro Večerník. Přitom dodává, že důvody, proč tomu tak je,
zůstávají stejné, jako na začátku
jednání o tomto záměru. „Jde o potřebný prostor, kam je možné odstavit auta, aby mohli řidiči nasadit
sněhové řetězy. Není to problém z
naší strany, tedy směrem z Konice,
potřebné místo zatím není vytipované v opačném směru z Jaroměřic,“ vysvětluje V. Procházka.
V tento okamžik také vylučuje, že
by se minimálně tuto zimu mohla
taková dopravní značka objevit i
někde jinde na Konicku. „Uvažovalo se o některých úsecích nově
rekonstruovaných silnic, protože
jsou o něco užší. Zatím ale nějaké
konkrétní rozhodnutí nepadlo,“ řekl
Večerníku Vítězslav Procházka. To
ovšem neznamená, že pokud není
konkrétní úsek vymezen novou dopravní značkou, jsou řidiči takříkajíc z obliga. Jak totiž vedoucí
odboru dopravy už jednou poznamenal, povinná zimní výbava by se
měla týkat spíš úseků, kde je zvýšené riziko právě proto, že by bylo
v daných podmínkách méně očekávané. Obecně by však mělo platit, že pokud řidiči míří do vyšších
poloh, měla by být zimní výbava
samozřejmostí. Jak to ale vypadá v
praxi zná asi každý z našich silnic a
bohužel nezřídka i na vlastní kůži.
–MiH-

„Zelená energie„ má v regionu zelenou Ocenění v soutěži Vesnice roku získala také Skalka
Vodu, vzduch a slunce jako obnovitelné zdroje energie využívají lidé už po staletí. Vodní díla
spoutala řeky, na větrných místech zvedají proti proudícímu
vzduchu své doširoka rozepnuté lopatky větrníky. Jako
houby po dešti vyrůstají v poslední době v prostějovském regionu fotovoltaické elektrárny.
Jednou z cest získávání energie
je také bioplyn.
Díky příznivým příspěvkům Regulačního fondu se stala sluneční
energie obrovským byznysem a
pro investorské firmy se stalo doslova sportem získávání pozemků
pro výstavbu zařízení na využití
slunečního svitu. Čehovice, Výšovice, Určice – v těchto lokalitách už
fotovoltaické elektrárny vyrábějí
energii nebo práce finišují. Investorské firmy spěchají, chtějí získat
pozemky od obcí, náležitá povolení
a nainstalovat zařízení v co nejkratší době. Odměnou je jim zajištění zisku až 7 procent po dobu 15
let, což je velice lukrativní podnikání. Stát však chce v budoucnu
podporovat především menší
zdroje – na střechách budov a rodinných domů. Proto sníží příspěvek, proto ten spěch.
„Pro obce znamenají sluneční
elektrárny nemalý finanční přínos
do rozpočtu. Při nízké daňové výtěžnosti v současné hospodářské
krizi je každá koruna dobrá,„ připustil starosta Výšovic Ladislav
Okleštěk. U Výšovic zaberou sluneční elektrárny až 6 hektarů. Většinou jsou to pozemky v majetku

obce, nájem bude pravidelnou finanční injekcí obecního rozpočtu
a zalepí díru po letošním krizovém
období. Dvě fotovoltaické elektrárny jsou na okraji obce při příjezdu od Prostějova. Jedna je již
hotová, druhá je ve výstavbě a
začne dodávat elektrickou energii
v nejbližší době. Další zabere plochu tří hektarů ve směru na Skalku.
Je zde již oplocenka a fotovoltaické panely budou nainstalovány
ještě letos.
Dokončeno je také zařízení na zužitkování slunečních paprsků v Čehovicích. Obec poskytla 3 hektary
pozemků. Po nezbytné revizní prohlídce bude i tady proudit do energetické sítě elektrický proud ze
sluníčka, do obecní pokladny pak
nemalý obolus.
„Obec
pronajala
pozemky
smluvně, je to v každém případě
přínos do rozpočtu,„ zdůvodnil starosta Milan Smékal.
Doslova bombou však je připravovaná výstavba sluneční elektrárny
v katastru Víceměřic. Tady zaberou fotovoltaické články 30 až 40
hektarů zčásti obecní půdy, zčásti
soukromého majetku osob. Zařízení bude největší v republice a v
plném provozu by mělo být ještě
letos.
„Jedná se o velice výhodný pronájem. Přínos dvou milionů do obecního rozpočtu po dobu 25 let není
nijak zanedbatelný. Navíc zde
najde práci 8 až 10 zaměstnanců,
což je pozitivní pro zaměstnanost v
regionu,„ uvedl starosta Víceměřic
Antonín Dostálík.

Zařízení na výrobu bioplynu v Tištíně je přímo v objektu farmy. Je to zatím první
vlaštovka v prostějovském regionu.

Prostějovsko hostilo krajany z rumunského Banátu
Strom přátelství zasadili v lázeňském parku ve Skalce zástupci
českých obcí rumunského Banátu a starosta Antonín Frgal.
Delegace českých Rumunů přijela do Čech
sbírat zkušenosti a
učit se připravovat
projekty k získávání
dotací z evropských
Starosta Antonín
Frgal a krajané z rumunského Banátu zasadili
lípu přátelství.

V soutěži Vesnice roku uspěla i
další obec prostějovského regionu.
Zvláštní ocenění - Fulínovu cenu za kvalitní květinovou výzdobu v
obci udělila soutěžní komise obci
Skalka.
Fulínova cena se uděluje od roku
2003 obcím, které vyjímečně pečují
o životní prostředí, zeleň a především květinovou výzdobu. Tato cena
vznikla jako projev úcty k velké
osobnosti českého zahradnictví –
Martinu Fulínovi (1853–1926), vynikajícímu českému zahradníkovi,
odbornému redaktorovi a spisovateli.
„Zeleni věnujeme skutečně maxiTaké nad Prostějovem na Žešovském kopci se stříbřitě leskne několik řad fomální pozornost. Jsme lázeňským
tovoltaických článků.
místem, kam celoročně přijíždí tisíce
lázeňských hostů, Skalka je také vyvenstvu družstva vloni začátkem při výrobě bioplynu je separát, hledávaným místem cykloturistů.
roku. Vybírali vhodný typ mezi de- který lze využít v tuhé podobě jako Letos jsme dokončili obnovu lázeňsítkou různých technologíí, vybírali biohnojivo na pole nebo v podobě ského parku a také veřejná prostrandodavatel, vyřizovali stavební po- granulí pro zahrádkáře.
ství jsme oživili novou výsadbou
volení a další potřebné náležitosti. „Problémy jsou zatím minimální.
Nakonec odsouhlasili technologii s Celé zařízení zajišťuje počítač nadvoustupňovou fermentací s gene- stavený na automatický režim,
rátorem „Jenbacher„ s výkonem který sleduje technik a současně i
525 kilowat elektrické energia a centrální řídící pracoviště dodava550 kilowat tepelné energie. Gene- telské firmy. Ta také zabezpečuje
rálním dodavatelem bioplynové dokonalý servis dá se říct na
stanice byla firma Farmtec Uher- dálku,„ vysvětlil vedoucí technik
ské Hradiště, rakouská firma Bio- Jaromír Blumenstein.
gest zajišťovala technologii a Tištín investoval do výstavby stastavební práce provedla firma Stav nice na výrobu bioplynu kolem 60
consult s.r.o. Kroměříž.
milionů korun. Výstavbu bio„Realizace měla poměrně rychlý plynky podporují ministerstva žispád. Po demolici objektu porodny votního prostředí i zemědělství a
prasnic, přeložce kanalizace a pří- také kraj. Agrodružstvo Tištín v
pravě stavebního prostoru se zahá- současné době připravuje podklady
jily práce na výstavbě bioplynky v pro žádost o dotaci ministerstva zečervenci 2008, v prosinci se spustil mědělství, která je již smluvně uzazkušební provoz. V únoru letošního vřena. Ta by měla pokrýt až 40
roku už jsme dodávali elektrickou procent celkových nákladů.
energii do sítě a během 20 dní byl „Musíme se dívat stále do budoucspuštěn plný výkon,„ shrnul před- nosti, nezaostávat. Zemědělská výseda Agrodružstva Tištín Josef roba je jedním z nejohroženějších
Horák. Koncem června bylo zko- odvětví v republice. Doslova milaudováno zařízení BPS. Zdvojené zerné ceny za mléko, maso i obilí
potrubí v délce zhruba 800 metrů včetně dlouhých lhůt splatností za
přivádí teplo a ohřívá vodu v admi- tyto prodané komodity dnes zeměnistrativní budově, v garážích i ve dělství likvidují. Chceme-li si udrvšech dalších provozech na farmě v žet úroveň hospodaření, zajistit
Tištíně a do budoucna se rýsuje i lidem na vesnici práci a usilovat o
další spolupráce s obcí – teplo z bi- přežití chovu hospodářských zvíoplynky by mohlo uspořit náklady řat, nemůžeme zaostávat,„ tvrdí
na elektrickou energii při vytápění předseda Horák. V Tištíně se zamístní sokolovny, časem i budovy měřili na využívání vlastních
mateřské a základní školy. Připra- zdrojů, které jsou daleko efektivvuje se i další využití tepla v letním nější, než je sluneční energie. Výobdobí, například na sušení voj- roba bioplynu jede nepřetržitě, není
těšky. Dalším vedlejším produktem třeba čekat na slunečné dny. -jp-

Vodu, vzduch a slunce jako obnovitelné zdroje energie využívají lidé už po staletí

fondů. Na Prostějovsku navštívili
Mořice a Skalku, které jsou vzorem v péči o životní prostředí.
Představitelé českých obcí v Rumunsku – Emil Flasca, Viktor Polade a Tiberiu Pospisil – přijeli na týdenní studijní pobyt na Moravě,
který připravila humanitární organizace Člověk v tísni v návaznosti na
aktivity Mikroregionu Plumlovsko.
„České obce v Rumunsku jsme
navštívili v rámci celostátního programu obnovy venkova. Získali
jsme dotaci na projekt Venkov dnes
a zítra, jehož součástí byla také výměna zkušeností se zemí, která je
nováčkem Evropské unie,„ objasnil předseda Mikroregionu Plum-

lovsko Jaroslav Střelák.
Ve Skalce posvětili přátelské
vztahy zasazením lípy.
„V soutěži Vesnice roku 2009 získala obec Skalka Fulínovu cenu.
Součástí ocenění byla i věcná odměna, a tou byla právě lípa, kterou
dodala okrasná školka Arboeko ze
Smržic. Využili jsme návstěvu našich krajanů z Rumunska a lípu zasadili jako strom přátelství v lázeňském parku,„ vysvětlil starosta
Antonín Frgal. Rumunská oblast
Banát, kde je šest českých obcí, je
dosud neporušenou krajinnou oblastí s panenskou přírodou. Češi si
sem přivezli z domova zvyky a tradice, které uchovávají dodnes. -jp-

Stožárům větrných
elektráren řekli lidé NE
Před několika lety rozvířila veřejné
mínění otázka výstavby větrných
elektráren. Polemika o užitečnosti
těchto obrů, které mění ráz krajiny,
rozdělila obyvatele obcí na dva tábory. Stoupenci vidí především příliv finančí do obecní pokladny,
odpůrci apelují za životní prostředí,
na hluk a nešetrný zásah do
vzhledu krajiny.
Mohutné listy čtyř větrníků čeří
vzduch u Protivanova a Drahan.
Právě Drahanská vrchovina je coby
větrná hůrka vyhledávaná firmami,
které se výstavbou větrníků zabývají. V jejich hledáčku jsou i další
obce prostějovského regionu –
Niva, Rozstání, Otinoves, Malé
Hradisko. Boom okolo větrné energie stále pokračuje, teď se však lidé
v mnoha obcích rozhodně postavili
proti výstavbě větrných obrů. V
Brodku u Konice vzniklo občanské
sdružení proti výstavbě desítky větrných elektráren v sousedním Skřípově. Zatímco zastupitelstvo obce
Skřípov výstavbu větrníků odhlasovalo a posunulo obří elektrárny na
samou hranici vlastního katastru, v
Brodku u Konice vyvolalo umístění
lopatek nad obcí doslova pozdvižení. Petice občanského sdružení se
snaží záměr vetovat. Rozhodné NE
řekli stavbě větrníků také v Nezamyslicích, Mořicích a Tištíně.

Nejefektivnější zdroj
energie – bioplyn
Zcela jiné přírodní zdroje využívají
k výrobě elektrické energie v Tištíně. Tady místní Agrodružstvo od
února letošního roku dodává do sítě
necelých 13 tisíc kilowat elektrické
energie za čtyřiadvacet hodin.
Zdrojem je bioplyn získávaný z odpadu živočišné výroby a rostlinných produktů. Zařízení přeměňuje
kukuřičnou siláž a kejdu od skotu
na bioplyn, ze kterého se generátorem získává elektrická energie.
Prvotním impulzem pro výstavbu
stanice na výrobu bioplynu bylo
zrušení cukrovaru v Němčicích nad
Hanou v roce 2007. Tím odešla
Agrodružstvu Tištín dosti výrazná
komodita, takže začali hledat náhradu. Rozhodnutí padlo v předsta-

zeleně a květin,„ konstatoval starosta
Antonín Frgal. Celková obnova lázeňského parku, který je zelenými
plícemi lázní, proběhla ve dvou etapách s příspěním dotace z Programu
obnovy venkova. V rozpočtu přesahujícím částku 4 miliony korun byla
zahrnuta obnova a výstavba chodníků, osvětlení a stavba technického
zázemí, dětské hřiště včetně osazení
herními prvky. Ppředevším však obnova původní a vysadba nové zeleně, a také nákup techniky na
údržbu zelených ploch.
Skalka je známá svými minerálními
prameny, které účinně léčí nemoci
pohybového ústrojí. Jsou používány
především ke koupelím, ale i jako
pitné kúry. Léčivé prameny Jan, Julinka, Cyril a Svatopluk jsou v areálu
lázeňského parku volně přístupné a v
jejich uzdravující účinek věří stovky
lidí, kteří si zde vodu nabírají i mimo
lázeňské procedury.
-jp- Minerální prameny ve Skalce jsou vyhledávané jako zdroj zdraví.

Visací sestry nebo Tři zámky? Máme posledního výherce!
Už je to fakt na spadnutí. V
sobotu dorazí do Prostějova
punkové legendy. Tři sestry a
Visací zámek nespojuje jenom
jejich řekněme paralelní historie, ale také společný pobyt v
Beatové síni slávy, kde mají od
letošního roku svoje místo. A
protože k oběma kapelám už asi
není příliš co dodat, nabízíme
dnes společnou tiskovou zprávu,
která turné kapel provází.
Legendy české punkové scény
skupiny Tři sestry a Visací zámek
konečně vyráží na první společné
turné! A opravdu se máte na co
těšit! Obě party se již čtvrt století
pohybují na tuzemských pódiích
a to, že nejsou žádní děd(k)ové
vám dokáží během čtyřhodinové
koncertní jízdy! Každá kapela
zahraje samostatný průřez celým
svým tvůrčím obdobím a pár dnes
již zlidovělých hitů si zahrají
společně!
Prvotním
impulsem
ke

společnému turné bylo letošní
uvedení Visacího zámku a Lou
Fanánka Hagena do Beatové síně
slávy. To proběhlo na červnovém
koncertě v Praze za účasti asi
5 000 fanoušků. Atmosféru tohoto
vydařeného koncertu se podařilo
zachytit a přenést na CD a DVD a
vy si můžete v klidu vychutnat
záznam vystoupení Visacího
zámku, slavnostní ceremoniál, Tři
sestry, Lou Fanánka Hagena a
Syny výčepu. CD a DVD se v
těchto dnech dokončuje, vychází
26.10.2009 a můžete si jej zakoupit na všech koncertech turné.
OLD PUNX TOUR zahrnuje 13
koncertů, začíná 12.11. v Hradci
Králové a končí 5.12. v Ústí nad
Orlicí.
Tak
nezapomeňte:
…..punk is not DĚD!
Tolik tedy to, co dotváří oficiální
mediální obraz turné punkových
bardů. My jsme ale minulý týden
vyhlásili ještě poslední otázku
honorovanou jedním volňáskem,

ve které jsme se ptali na název písničky Visacího zámku, který ji
hned na prvopočátku asi nejvíc
proslavil a nechybí dodnes na žádném koncertě. Samozřejmě je to
Traktor, a asi by se dalo s
úspěchem pochybovat, jestli nad
tím jenom na chviličku někdo zaváhal. Výherce je ale jenom jeden,
a tím je pro tento týden Karolína
Melková, Krumsín 91. Nejen pro
ni, ale i pro dva předchozí výherce
znovu opakujeme, že cesta pro vstupenku by byla do naší redakce
zbytečná, po předložení dokladu
totožnosti bude k mání přímo u
vstupu do sálu společenského
domu před koncertem. Tam se
totiž společné vystoupení OLD
PUNX TOUR 2009 aneb
…..punk is not DĚD! v sobotu 14.
listopadu od 20 hodin koná. Pro
všechny je vstup umožněn už od
18,30. Takže v sobotu Tři sestry a
Visací zámek. Jdeme na to!
-MiH-

„Nejsme Bold, ale ani Kratochvílová,“ tvrdí Hlaholáci

JUBILEJNI VENÓŠOVA SLEZINA POTŘETÍ PREMIÉROVÁ
V sobotu v podvečer se v Kladkách rozjelo už třetí pokračování ‚Venóšů‘, tedy Jubilejni
Venóšova slezina, jak se tento
poněkud neobvyklý organizátorský počin ve skutečnosti jmenuje. Po dvou předchozích
ročnících letos dokázal naplnit
také sál i lokál Kladecké hospody, která byla otevřená pouze
pro tuto příležitost. Sem se
‚Venóš‘ přesunul po prvních
dvou ročnících na zdejší turistické ubytovně.
O ‚podstatě‘ Jubilejnich Venóšových slezin jsme už několikrát
psali, takže už nemá smysl znovu
opakovat, jak celý nápad před
dvěma roky vznikl. Dnes by se
dalo s trochou nadsázky říct, že
pokud je chuť se do něčeho podobného pustit, ten důvod se prostě
najde vždycky, o tom není pochyb.
Ve stejném duchu se tedy samozřejmě nesl i letošní Venóš. Prostě
a jednoduše – hlavně pro tu
srandu…!
Jak v úvodu připomenul moderátor Láďa ‚Sovjet‘ Rus, který nevynechal zatím ani jedinou Venóšovu
slezinu a bez něhož by to mělo mimochodem nanejvýš poloviční
grády, je to možná k nevíře, ale začalo to všechno už 20. října 2007.
„Tehdy jsme nikdo nevěděl, co z
toho bude, jestli vůbec bude nějaká
další,“ přiznává jedna z hlavních
postav ‚Venóšova managementu‘
Josef Bartoš. Tehdy se občanské
sdružení Říman vrhlo do v tu
chvíli neznámých vod a nikdo
opravdu ani netušil, jestli bude
někdy nějaké pokračování, což koneckonců každý, kdo si někdy
zkusil zorganizovat něco nového,
zajisté moc dobře zná. Ale na druhou stranu, pokud by nebylo poprvé ‚poprvé‘, nemohla by být ani
další pokračování, což by nejspíš v
tomto případě byla opravdu škoda.
„Vstupovali jsme do neznáma i
letos s tím, že jsme místo konání
přesunuli ze sálu ubytovny sem do
Kladecké hospody, která je už nějaký čas uzavřená a půjčili jsme si
ji jenom k této příležitosti. To samozřejmě znamenalo ji také v
první chvíli ‚oživit‘. Ale jak se zdá,
podle toho, kolik přišlo lidí, nebylo

to úplně marné,“ poznamenal J.
Bartoš.
Po akademické čtvrthodince byl už
nejvyšší čas program odstartovat.
A to vyhlášením výsledků soutěže
Kladecká nakládačka, tedy ocenění nejlepších vzorků nakládaných okurek, které porota
hodnotila už před zahájením programu. To, jestli bylo jejich rozhodnutí správné, mohli následně
posoudit také samotní návštěvníci.
Podle předsedkyně poroty Jiřiny
Bartošové, pro zajímavost vítězky
loňského okurkového klání, která
podle regulí soutěže se letošní ‚Nakládačky‘ nesměla zúčastnit, bylo
rozhodování velmi složité. Hodnotilo se 14 dodaných vzorků, a jak
při vyhlašování prozradila, po prvním kole se v součtu dílčích hodnocení všech porotců sešla hned
dvě první, druhá a třetí místa.
Takže nezbylo nic jiného, než medailové pořadí určit v následném
‚rozstřelu‘. Nutno podotknout, že
ani samotní porotci nemohli ovlivnit své rozhodování jinak, než chu-

ťovými buňkami. Vzorky byly
označené pouze čísly, jména soutěžících, která čísla zastupovala, se
dozvěděli až po konečném verdiktu. Titul pro letošní rok si nakonec odnesla Lenka Hofmanová.
Už nyní ale můžou samozřejmě
nejen hospodyňky pátrat po těch
nejlepších recepturách, a to nejen
pro další Kladeckou nakládačku.
Pořadatelé totiž hned vyhlásili ‚zadání‘ pro příští rok. Podle něj se
kromě okurek bude koštovat také
kysané zelí.
Po odhalení kladeckého pokladu,
údajného historického nálezu na
území Kladek, o který se však nejspíš muzea opravdu nepoperou, přišla na řadu zbrusu nová světová
premiéra divadelní hříčky v podání
Živňáckého hlaholu. I ten provází
‚Venóše‘ od samotného začátku a
to, že na každém z nich se představí
s premiérovým uvedením svého
nejnovějšího divadelního kusu, se
už tak nějak počítá. Takže v tomto
ohledu vlastně žádné překvapení.
Letos se tedy na pódiu objevil už

inzerovaný Nešťastný šafářův
dvoreček. Ten je v pořadí už třetím
autorským představením. Jak ale
samotní Hlaholáci přiznávají, nejsou s to sami posoudit, zda lepším,
než ta předchozí. „Nejsme ani jako
fenomenální sprintér Usaim Bold,
který svůj rekord překonává v podstatě v každém závodě, ale nechtěli
bychom být ani jako Jarmila Kratochvílová, jejíž běžecký rekord na
800 metrů nikdo nepřekonal už
celé čtvrtstoletí. Samozřejmě se
snažíme vždycky udělat lepší
představení, ale je jasné, že taková
věc není v silách ani slavných ansámblů, natož v našich,“ říkají
Hlaholáci o svém nejnovějším
kuse, kterým se jako vždy bavili
především oni sami. „A pokud se
nám podaří vyloudit úsměv na
tváři i někoho dalšího, je to pro nás
už takový bonus, za který jsme ale
moc rádi,“ dodávají. Podle reakcí
publika se zdá, že i toto se jim podařilo a ti, co vážili cestu do Kladek i právě kvůli nim, tak nejspíš
nemuseli litovat. „Na pódiu se nám

Nešťastný šafářův dvoreček zazněl během představení několikrát. To hospodář hledal útěchu v tklivých tónech houslí…

podařilo divadlo odehrát tak, jak
jsme si představovali, jestli jsme se
alespoň přiblížili očekávání hlediště, už nedokážeme posoudit,“
poznamenávají.
A jak se vůbec takové představení
zrodí? „Nejen Nešťastný šafářův
dvoreček, ale i předchozí kusy,
jsou vždycky víceméně hříčky s
absurditou, i když prvotní impuls
každé z nich se zrodil úplně jinak.
V tomto případě se nápad začal
odvíjet při náhodném sledování
jednoho televizního kvízu, kde se
právě v jedné otázce název známé
písničky Nešťastný šafářův dvoreček objevil. V ten okamžik to bylo
jako blesk z čistého nebe. Ten
název byl naprosto okouzlující a
hned bylo jasné, že se nějaké naše
představení tak musí jmenovat.
Takže toto divadlo mělo nejdřív
název, pak se teprve začalo přemýšlet, o čem vlastně bude,“ poodhalili Hlaholáci tvůrčí zákulisí.
Jestli bude mít sobotní premiéra
vůbec někdy nějakou reprízu, nedokážou herci říct a vlastně jdou
do toho už s tím, že premiéra může
být zároveň i derniérou. Přesto ale
ti, kdo to v sobotu do Kladek nestihli, nemusejí zoufat. „Už tady
vznikl nápad na nové divadlo,
které by se předběžně mělo hrát
někdy v únoru. Pokud bychom
měli splnit ‚společenskou objednávku‘ a na příštím divadelním
festivalu 7. srpna 2010 v Konici se
představit také s premiérou, pak
když počítáme i s novinkou na dalšího ‚Venóše‘, měli bychom se
příští rok představit hned ve třech
premiérách, což zatím v tuto chvíli
nedokážeme říct, jestli je to vůbec
v našich silách,“ přiznávají Hlaholáci. Pokud to ale ‚dopadne‘, mám
se asi na co těšit.
Závěr sobotní Jubilejni Venóšovy
sleziny pak obstarala kapela MARASD JAAM, v níž se staří rockoví harcovníci Harry a Milan
Kočí spolu s Adolfem Štěpáníkem
doplněni mladou krví dokázali, že
opravdu ještě umí za to vzít. Kapele pak patřil už celý zbytek večera a s jejich poslední písničkou
skončil i letošní Venóš. Už nyní ale
organizátoři přemýšlí, s čím vyrukovat příští rok.
–MiH-
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Snímky města i přírody - kombinace v Galerii Metro 70
Vernisáž výstavy snímků nazvaná „Tváře města„ zahájila
v Galerii Metro 70 v Prostějově další zajímavou autorskou prezentaci. Detailní
snímky, náladové momentky,
zastrčená zákoutí plná fantasmagorických sgrafitů, bilboardy i snové scenérie Prahy
zachytila hledáčkem svého fotoaparátu pražská fotografka
Pavla Vrbová.
Je členkou Prvního českého klubu fotografů amatérů Nekázanka a Svazu českých fotografů.
Jako správný patriot zachycuje
současnou tvář hlavního města s
krásnou architekturou, líbivými
a stinnými stránkami i problémy
dnešního života. Všímá si a zachycuje všední věci, které už
lidé takřka nevnímají.

„Fotografovala jsem hodně v
mládí. Snímky do rodinného alba, záběry z dovolené a jiné jsou
pro většinu lidí zcela přirozené.
Hodně jsem také malovala. Teď
se intenzívně věnuji fotografování poslední čtyři roky. Nejvíc
mě zajímá vývojový cyklus
hmyzu – makrofotografie mě
doslova uchvátila. Fascinují mě
motýli a zvláště jejich nejdelší
vývojová fáze – housenka,„
svěřila se Pavla Vrbová.
Výstavu fotografií z pražských
ulic doplňují snímky Spolku
prostějovských
fotografů
umístěné v Malé galerii na
černé. Spolkové toulky po Adršpachu a Pohanskem zachycují
pro změnu nevídaná přírodní
zákoutí. Prostějovští fotografové se s paní Vrbovou seznámi-

li nedávno na celostátním sjezdu
Svazu českých fotografů v Praze.
„Domlouvali jsme případnou
spolupráci s fotoklubem Nekázanka. Paní Vrbová teď vystavuje v Prostějově, snad i my budeme moci prezentovat své
snímky v některé z pražských
galerií,„ slibuje si od spolupráce
Josef Franc.
Fotografie Prahy i českých luhů,
hájů a hor budou v Galerii Metro 70 k vidění až do 5. prosince.
-jpNezbytná lahvička životabudiče pravé Prostějovské z
rukou galeristy Jiřího
Andrýska je již tradičním zahájením
výstavy. Pavlu Vrbovou navíc obdaroval galantně květinou.

Michael Jackson Středa je svátkem milovníků vína
v prostějovském kině!
Prostějovské kino
Metro 70 získalo
na konec listopadu
exkluzivně film o
fenomenálním zpěvákovi Michael
Jackson´s This is it.
This is it – film, který nabídne nejen fanouškům Michaela
Jacksona unikátní pohled do
zákulisí připravovaného představení, které se mělo stát hudební událostí nejen tohoto roku, ale i tisíciletí. Vznik tohoto
jedinečného snímku podpořila
celá Jacksonova rodina a na filmové plátno se tak dostává jedinečná a dech beroucí kronika
vzniku jednoho díla, které se
vrací do období od dubna do

června 2009.
Film vznikl na základě více než stovky hodin filmového
materiálu, který byl
pořízen
během
zkoušek a k divák
tak ve dvou hodinách dostane nejlepší a nejslavnější
Jacksnovy skladby. Film, který
za první týden promítání vidělo
více než 130 000 diváků, máte
možnost shlédnout i yy.
Kino Metro 70 jej bude promítat od čtvrtka 26. listopadu
do středy 2. prosince v obvyklých časech. Doporučujeme si
vstupenky koupit včas v předprodeji, který byl již zahájen!
-red-

Ochutnávka mladých vín patří již
tradičně k rituálům milovníků
hroznového moku. Ti se už nemohou dočkat, až pozvednou číši
svěžího a jiskrného vínka z nové
úrody. Dnem D je pravidelně 11. listopad – svátek Martina. V tento
den jsou na trh uváděna mladá Svatomartinská vína.
Svátek svatého Martina je notoricky známý pranostikou o bílém koni. Již víc než tři století však je tento den také spojen s otvíráním prvních lahví vína pocházejícího z
podzimní sklizně. První přiťuknutí, první ochutnání jiskrného moku
je každoročně netrpělivě vinaři
očekáváno.
„Když se totiž mladé svatomartinské víno vydaří, je to známka
dobrého kvalitního roku. Tak jako
v předešlých letech budou podle
tradice Svatomartinská mladá vína
uvedena na trh jednotně v 11 hodin
11. listopadu,„ prozradil somme-

liér Marek Haas. Za Svatomartinské víno je považován Modrý Portugal a Svatovavřinecké z červených odrůd, bílá vína Muller Thurgau, Veltlínské červené ranné a
také Svatovavřinecké rosé. Svátek
mladého vína se slaví všude ve
světě pod názvem Nové Beaujolais.

Období okolo svatého Martina je
časem hodování a bujného veselí.
Gurmánskou specialitou je pro tyto dny svatomartinská husička dozlatova upečená s bílým a červeným zelím a bramborovým knedlíkem. Další skvělá tradice, kterou současná generace uchovává i
pro budoucí pokolení.
-jp-

Martinské hody a ochutnávku mladého vína tradičně připravují v hotelu
Grand v Prostějově.

Aktuální zprávičky z prostějovské knihovny
Pohodové středy
Milí rodiče, pokud chodíte se
svými malými ratolestmi do Městské knihovny Prostějov - dětské oddělení (Vápenice 9) a
chcete si pohodlněji a klidněji na
tomto oddělení vybírat knihy,
jsou tu pro vás pohodové středy:
vždy od 15,30 hod. do 16,30
hod. S dětmi si budeme číst a
hrát a vy si můžete mezi tím u
nás pro své děti vybírat knihy a
časopisy.
Podzimní Tvořivá knihovna
V úterý 27. října se v čítárně sešla dvacítka dam - „milovnic ručních prací„, aby si opět společně u šálku kávy nebo čaje
zpříjemnily sychravé podzimní
dopoledne. Vytvořily si pod vedením knihovnic Ivany Hurdové
a Jany Spáčilové krásné růžičky
z javorového listí. Všechny
přítomné odcházely spokojené a
přislíbily, že se zúčastní i listopadové Tvořivé knihovny, kdy se
budou vyrábět adventní věnce
(úterý 24. listopadu v 9 hodin v
Městské knihovně, Skálovo
nám. 6, Prostějov).

třída roku 2009. Vítězem se stala
třída 3. B paní učitelky Petry Bavlnkové ze ZŠ Jana Železného.
Žáci byli hodnoceni jako celý kolektiv v průběhu celého minulého
školního roku a to jak za práci při
besedách, tak za svoji tvořivou
činnost a chování v knihovně.

Ředitel Aleš Procházka je organizátorem mnoha akcí v prostějovské knihovně
V příjemné atmosféře zde vznikají i nová přátelství mezi
zúčastněnými. Tato akce se koná
v rámci projektu Zdravé město
Prostějov.
Sovičkiáda 2009
V pondělí 26. října 2009 proběhlo na dětském oddělení Městské
knihovny Prostějov slavnostní
vyhlášení literární soutěže Sovičkiáda 2009.
Z více jak 100 prací vybrala odborná porota v čele s předsedkyní Hanou Kotyzovou těchto 6 finalistů:
POEZIE:
1. místo:
Nela Kadaníková, RG
a ZŠ města
Prostějova
2. místo:
Kateřina
Svatošová ,
Gymnázi-

um J. Wolkera
3. místo: Petra Spíchalová, ZŠ
Němčice na Hané
PRÓZA:
1. místo: Adéla Sumcová, Gymnázium J. Wolkera
2. místo: Lucie Smrčková, ZŠ
Dr. Horáka
3. místo: Katka Mudrová, RG a
ZŠ města Prostějova
Vaše příběhy můžete přinášet po
celý rok do knihovny na dětské
oddělení a účastnit se tak Sovičkiády 2010.
Super čtenářská třída roku 2009
Dopolední hodiny na dětském
oddělení Městské knihovny Prostějov jsou určeny k besedám pro
základní a mateřské školy. V loňském školním roce chodilo pravidelně 25 tříd vždy jednou za
měsíc do knihovny na dětské oddělení. V rámci týdne knihoven 9.
října 2009 byla prvním rokem
udělena cena Super čtenářská

Výstava fotografií v knihovně
Slavnostní vernisáž výstavy
proběhla v pondělí 2. listopadu v
Městské knihovně Prostějov.
Knihovna pořádala soutěž o nejpovedenější fotografie, které by
zachycovaly čtení nebo knihovnu Vašeho srdce. Zúčastnit se
mohl kdokoliv. A protože jsme
na soutěžící a jejich dílka patřičně hrdí, chtěli bychom se s
vámi o ně podělit. V prostorách
knihovny nabízíme ke shlédnutí
všechny fotografie, které nám
jejich autoři zaslali a do soutěže
přihlásili.
Hodnotící komise v čele s garantem soutěže, prostějovským fotografem Bobem Pacholíkem,
vybrala z autorů tři nejlepší, a jejich fotografie zaslala reprezentovat město Prostějov a jeho knihovnu do celostátního kola soutěže "Knihovna mého srdce."
Komisi a jejímu předsedovi, renomovanému fotografovi Janu
Šibíkovi, prošlo rukama na 300
fotografií zaslaných z 31 knihoven ze všech koutů republiky.
A věřte tomu nebo ne – absolutní vítěz, přesněji vítězka, je čtenářkou naší knihovny. Šestnáctiletá studentka GJW Vendula

Burgrová je tímto pasována na
dvorní fotografku Městské knihovny Prostějov. Byla odměněna knižní cenou, a naše knihovna
obdržela novou ozdobu světových knihoven – psa Puppyho
finského designéra Eera Aarnia.
Puppy je vystavován ve světových muzeích moderního umění
a má již několik desítek tisíc spokojených majitelů. Prozatím
však hlídá pouze dvě knihovny
na světě, a to v nizozemském
Delftu a Vaši prostějovskou knihovnu. Pohladit si jej můžete na
půjčovně pro dospělé.
Všechny fotky budou v knihovně k vidění až do konce roku. Fotíte také? Foťte! Třeba
budete mít příležitost zúčastnit
se příště.
Hodina literární výchovy
pod širým nebem
Městská knihovna Prostějov se
opět připojuje ke „Dnům české a
mezinárodní
poezie„
(www.denpoezie.cz) konaným
každoročně v celé České republice na památku výročí narození
básníka Karla Hynka Máchy a
ve spolupráci s prostějovskými
středními školami pořádá „Hodinu literární výchovy pod širým
nebem„. Akce se koná v úterý
10. listopadu 2009 v 10.00 hodin, tentokrát v parku na náměstí
Spojenců.
Pozvání na netradiční setkání s
poezií mimo školní lavice přijal i
zajímavý host.
Aleš Procházka, ředitel

Kultura & zábava

9.listopadu 2009

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV. Pá +
so DISCO 80“ 90“. Vstup free.
Každou sobotu v Country baru na
Fanderlíkově ul. hraje k tanci a poslechu country skupina Hloučeláci. Začátek vždy od 20.30 hod.
Srdečně zveme k příjemnému posezení a pobavení.
Ke 100. výročí založení železniční
dráhy Morkovice-Nezamyslice,
bude v Morkovicích pořádána výstava v termínu 21. - 29. 11. 2009 v
prostorách budovy bývalého
kláštera. Prosím občany, kteří mohou zapůjčit různé předměty a fotografie týkající se tohoto tématu.
Případně prosím sdělit kontakty na
osoby, na které je možné se obrátit.
Děkuji za vstřícnost a pomoc. Leona Foltýnová, tel. 573 502 817,
e.mail: foltynova@morkovice-slizany.cz
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: 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 v 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 hod. 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
hod. a 16.00 - 17.00 hod. MC Dvořákova. Informace a přihlášky v
MC.
Mimi-klub - volná herna pro maminky s miminky do 1 roku - každá
středa 13.00 - 15.00 hod. MC Dvořákova. V rámci Mimi-klubu
proběhne Beseda o psychomotorickém vývoji a o výživě dětí 18.11.
Informace o všech aktivitách na , email: mcprostejov@centrum.cz,
tel. 602364874, 602364868

KUPÓN č. 45
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

POZOR, ZIMA KLEPE NA
DVEŘE. Veřejná lyžařská škola
Prostějov oznamuje zájemcům o
výuku, že přihlášky jsou kdispozici
v prodejně Sportisimo (Tesco
Arkáda). Bližší informace na tel.:
582 34 31 17.
Sportcentrum - DDM Prostějov
pořádá zájezd
"Do Brna za mamutem" 28.11.2009. Odjezd 8.00 z aut. nádraží u Alberta. Program: návštěva
Antroposu - expozice "Nejstarší
osídlení Moravy a celého evrop.
kontinentu"
a prohlídka Brna - hrad Špilberk,
Kasematy. Přihlášky - telefonicky
nebo písemně na Sportcentrum DDM, Olympijská 4, Prostějov
796 01
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková,
e-mil:
tzajickova@sportcentrumddm.cz, tel. 582
332 297, Jan Zatloukal, e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz, tel.
582 332 296. Sportcentrum - DDM
Prostějov pořádá zájezd
"Předvánoční Vídeň"- termín:
12.12.2009. Odjezd: 7.00 z aut.
nádraží u Alberta
Program: návštěva Schonbrunnu,
prohlídka předvánočně vyzdobené
Vídně, historických památek a trhů
před vídeňskou radnicí. Přihlášky telefonicky nebo písemně na Sportcentrum - DDM, Olympijská 4,
Prostějov 796 01. Informace: Mgr.
Tereza Zajíčková, e-mil: tzajickova@sportcentrumddm.cz, tel. 582
332 297
Jan Zatloukal, e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz, tel. 582
332 296
"Mikuláš ve Sportcentru - DDM"
6.12.2009 od 14 do 17 hodin ve
Sportcentru - DDM, Vápenice 9,
Prostějov. Program: mikulášská
nadílka s diskotékou pro nejmenší,
s hrami a soutěžemi (od 14 do 16
hodin). Mikulášská nadílka pro každé dítě, kdo přijde v masce červa
nebo anděla bude odměněn. Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, e-

mil: tzajickova@sportcentrumddm.cz,
tel. 582 332 297
Sportcentrum - DDM Prostějov
pořádá zimní a letní tábory 2010:
"Zimní lyžařský tábor Dolní Morava" - 28.2.2010 - 5.3.2010. Cena
jednotná pro děti i dospělé 3 300
Kč. Instruktor lyžování a snowboard pro děti po celou dobu zdarma k
dispozici. Pedagogický dozor a
program pro děti zajištěn. Přihlášky
- telefonicky nebo písemně na
Sportcentrum - DDM, Olympijská
4, Prostějov 796 01. Informace:
Mgr. Tereza Zajíčková, e-mil: tzajickova@sportcentrumddm.cz, tel.
582 332 297
Relaxační tábor u moře pro děti a
rodiny s dětmi - "Španělsko - Oropesa del Mar" 18.6.2010 27.6.2010. Místo pobytu: Španělsko - Costa del Azahar ( 70 km od
Valencie, 250 km jižně od Barcelony). Cena: jednotná pro děti i dospělé 7 800 Kč. Přihlášky - telefonicky nebo písemně na Sportcentrum - DDM, Olympijská 4, Prostějov 796 01. Informace: Mgr. Tereza
Zajíčková, e-mil: tzajickova@sportcentrumddm.cz, tel. 582
332 297
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, ,
„SEMTAMNÍK“ pro členy OO
SONS Prostějov
Úterý 10. listopadu - Exkurze do
Pivovaru Litovel pořádá TyfloCentrum Prostějov - sraz účastníků v 8:15 hod. u vstupu do budovy ČD v PV. Zájemci hlaste se
na tel. čísle 775 266 712 nebo pište
na mail: znojilova@tyflocentrumol.cz
Středa 11. listopadu od 13.00 hod.
Klub rekondičních aktivit zve
všechny své příznivce na „Rozloučení s turistickou sezónou“ do res-

taurace Na Kovárně v Krasicích.
Čtvrtek 12. listopadu od 8.00 do
12.00 hod. Tvoření z keramické
hlíny
Čtvrtek 12. listopadu od 11.00 do
16.00 hod. Zájmový klub
FIT KLUB LINIE, ÚJEZD 3 NABÍZÍ SVÝM KLIENTŮM:
Akce na listopad: SPINNING jen
za 60 Kč. Přijďte a vyzkoušejte něco jiného!
MTV dance - energické taneční hodiny pod vedením skvělých lektorů. Pokročilí ÚT + ČT 17:30, Začátečníci PÁ 18:45
Pilates - posilování celého těla v pomalejším tempu pro začátečníky.PO + ST 18:45, na balonech
ST 17:30
Zumba pro začátečníky - jednoduché tanečky na latinsko-americkou hudbu PO 17:30, ST 18:45,
ranní hodiny!! ÚT + ČT 10:00
Fit box pro začátečníky - výborné
na hubnutí a posílení celého těla!
PO + ST 18:45, ÚT, ČT, PÁ, NE
17:30 ČT 16:15
Sociálně aktivizační služby pro seniory, Tetín 1, Prostějov, tel.
582 360 295,
nabízí všem zájemcům příjemná a
zajímavá setkání v rámci
AKADEMIE SENIORŮ
10.11.2009 ve 14.00 - První pomoc. I my se můžeme dostat do situace, kdy bude život člověka
záviset na naší rychlé reakci. Připomeňme si zásady
„První pomoci.“
Lektor: J.Šmídová, Dis.
Místo konání: OS Lipka.
17.11.2009 ve 14.00 - Receptář
podle zvěrokruhu, ochutnávka.
Býk blíženec rak. Lektor: J.
Grumlíková. Místo konání: OS
Lipka.
24.11.2009 - Cukrovka hrozba našeho tisíciletí. Přednáška spojená s
besedou, měření hladiny cukru.
Lektor: Bc.M.Jouklová. Místo konání: Edukační centrum pro diabetiky, nová nemocnice, I. patro.

Správná odpověď z č. 43: Na snímku je budova na ulici Svatoplukova. Vylosovaným výhercem se
stává S. Dočekal, Krapkova 24, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 18. listopadu 2009, 15.00 hodin
na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v
pondělí 23. listopadu 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s.,
místní
organizace
vProstějově, Kostelecká 17 zve své
členy i nečleny na tradiční společenské setkání v restauraci „U tří
bříz,“ které se koná 27.11.2009 od
16.00 hodin. Jste srdečně vítáni.
Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 000 167.
Zahrádkáři PV 1 město zvou
všechny členy a příznivce o zahrádkaření na přednášku instr. Jar. Vaňka na téma: „Zahrádkářské praktiky a jejich odborné posouzení.“
Přednáška se koná ve čtvrtek 12. listopadu v 15 hodin v Prostějově na
Daliborce.
Hodový Country večer v Křenůvkách v pátek 13.11.2009
v místním pohostinství.
Vstupné zdarma.
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Kino Metro 70
Pondělí 9. listopadu:
17.30 2 Bobule
Česká komedie
20.00 2 Bobule
Úterý 10. listopadu:
17.30 2 Bobule
20.00 2 Bobule
Středa 11. listopadu:
17.30 2 Bobule
20.00 2 Bobule
Čtvrtek 12. listopadu:
17.30 Chceš mě, chci tě
Americká romantická komedie
20.00 Náhradníci
Americký akční sci-fi thriller
Pátek 13. listopadu:
17.30 Chceš mě, chci tě
20.00 Náhradníci
22.15 Náhradníci
Sobota 14. listopadu:
17.30 Chceš mě, chci tě
20.00 Náhradníci
22.15 Náhradníci
Neděle 15. listopadu:
17.30 Chceš mě, chci tě
20.00 Náhradníci

Kavárna Galerie, Národní dům
Prostějov, kurátor výstavy Miroslav Švancara zvou na výstavu
DUHA
Kinoklub
DUHA
Nástěnné plastiky, sochy Jan Ze- Kinoklub
mánek, Soňa Zemánková. Vernisáž
výstavy se koná v pátek 13. Listo- Úterý 10. listopadu:
15.00 Paříž 1936
padu v 18.00 hodin.

20.00 Zamilovaná zvířata
Pátek 13. listopadu:
17.30 Proroctví
Americký mysteriózní thriller
20.00 Proroctví
Sobota 14. listopadu:
17.30 Proroctví
20.00 Proroctví
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 13. listopadu:
20.00 Pařba ve Vegas
Americká komedie
Kino
OKO
Němčice
Kino
Oko
Němčice
Pátek 13. listopadu
19.30 Jánošík pravdivá historie
Městské
divadlodivadlo
Městské
Středa 11. Listopadu:
19.00 VEČER KLAVÍRNÍ IMPROVIZACE
Čtvrtek 12. listopadu:
14.00 SVAZ DŮCHODCŮ, místní organizace Prostějov
Sobota 14. listopadu:
8.30 HANÁCKÝ SKRIVAN
19.00 ČESKÉ NEBE aneb Cimrmanův dramatický kšaft
Divadlo Járy Cimrmana

Apollo
Apollo
13 13
Pátek 13. listopadu
19.00 The Switch
Sobota 14. listopadu
21.00 31st BORN HOUSE
CHILD
Disco club Alfa
Pátek 13. listopadu
Největší hity 80. a 90. let
Sobota 14. listopadu
Česká diskotéka

Simetrix
Simetrix
Pátek 13. listopadu
DJ Mirek Karásek (Rádio Haná)
Sobota 14. listopadu
DJ Iceman

Berani - 21.3.-20.4. Zajistěte si dostatek vitamínů a vyhýbejte se lidem, kteří okolo vás šíří bacily. Jestliže chcete tento týden splnit vše,
co máte naplánováno, budete muset odolat všem nástrahám chřipky.
Býci - 21.4.-21.5. Ve vaší těsné blízkosti se pohybuje člověk, který
vás brzy zradí a bude chtít těžit z vaší práce a vašich nápadů. Budete
mít ale štěstí v tom, že zavčas přijdete na to, kdo to je.
Blíženci - 22.5.-21.6. Váš život brzdí komplikované vztahy, a to nejenom ty milostné. Neradi totiž přiznáváte, že někdo může mít lepší
nápady než vy. Pokud ale chcete uspět v kolektivu, musíte naslouchat
druhým.
Raci - 22.6.-22.7. Máte jedinečnou možnost ke zbohatnutí. Nesmíte
ovšem propásnout ten pravý okamžik, kdy se okolo vás začnou točit
peníze a stačí tak po nich jen sáhnout. Musíte být připraveni.
Lvi - 23.7.-23.8. Rádi se oblékáte elegantně a jste známí svou precizností v péči o zevnějšek. A díky tomu všemu se zalíbíte člověku,
po jehož náklonosti toužíte už řadu let. V lásce budete mít prostě štěstí.
Panny - 24.8.-23.9. Dávejte si maximální pozor na to, co se děje okolo vás. Nesmíte podcenit byť sebemenší náznak toho, když se bude
mluvit o vaší práci i životě. Chraňte si své soukromí a nikoho do něj
nepouštějte.
Váhy - 24.9.-23.10. Nic si nenalhávejte, při současné konstalaci hvězd prostě nemáte na to, abyste hráli prim v pracovním kolektivu. Vaše mysl bude ochromena a tak celkem logicky budou mít lepší nápady jiní.
Štíři - 24.10.-22.11. Nedávejte z ruky důležité dokumenty, ty budou
potřeba při perných jednáních na úřadech. Musíte dát tento týden
všechny resty do pořádku, jinak vás čeká krušný závěr roku.
Střelci - 23.11.-21.12. Čeká vás slastný týden plný bouřlivých změn.
Začnete se více usmívat, neboť náhlá nevolnost zmizí a vy budete zasypáni penězi i květinami. A to za skřípaní zubů vašich kolegů.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Čeká vás nepříjemná hádka s partnerem,
kterému se budete zpovídat ze svých prohřešků. Pokud si hodláte
udržet vážný vztah, buďte upřímní a svěřte se mu s pravdivými fakty.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Skolí vás pořádný bacil a nemoc výrazně
ovlivní vaše původní plány. Holt budete muset omezit časté večírky
a rovněž o erotice si můžete nechat jenom zdát. Zůstaňte pod peřinou.
Ryby - 20.2.-20.3. Neklid v rodině se přenese i do vaší práce. Budete poněkud nepříjemní a špatnou náladou nakazíte i své kolegy.
Proto se nedivte, že moc příjemných chvilek v těchto dnech neprožijete.

9.listopadu 2009
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Vítejte na světě

Jakub Mlčoch

Adam Beneš

David Silný

29. 10. 2009, 52 cm/3,80 kg
Lešany

2. 11. 2009, 50 cm/2,95 kg
Prostějov

29. 10. 2009, 53 cm/3,85 kg
Prostějov

Kateřina Všetičková

Elena Přibylová

Sofie Mižigarová

2. 11. 2009, 50 cm/3,25 kg
Kostelec na Hané

2. 11. 2009, 53 cm/4,80 kg
Doloplazy

2. 11. 2009, 47 cm/3,50 kg
Přemyslovice

Jakub Ondroušek

Michal Stryk

Jakub Vaculka

1. 11. 2009, 53 cm/4,10 kg
Prostějov

3. 11. 2009, 48 cm/3,45 kg
Prostějov

1. 11. 2009, 50 cm/4,00 kg
Brodek u Prostějova

Základní a Mateřská škola Melantrichova získala titul Zelená škola Olomouckého kraje
ZŠ a MŠ Melantrichova slaví
další úspěch. Získala prestižní
titul "Zelená škola Olomouckého kraje" za školní
rok 2008/2009. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Olomouckého kraje vyhlásil již 4.
ročník ekologické soutěže Zelená škola Olomouckého kraje, do kterého se také zapojila
ZŠ a MŠ Melantrichova.
Cílem této soutěže je ohodnotit a ocenit mateřské školy, základní a střední školy, které se
aktivně zapojují do realizace
školního environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty.
Škole byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace určená pro
realizaci
environmentální
výchovy. Toto ocenění převzal
ředitel školy Mgr. Roman Pazdera z rukou vedoucího OŠMT
Mgr. Miroslava Gajdůška. Vít-

ězné školy byly vyhlášeny na
Krajské konferenci enviromentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty, která se konala v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou. "Základní škola a Mateřská škola Melantrichova si ocenění opravdu zaslouží, učitelé se dětem věnují,
ekologická výchova skutečně
prolíná celou výukou," říká Eva
Smičková, školní koordinátorka a iniciátorka soutěže.
Škola pravidelně vypracovává
Školní program EVVO, snaží se
o ekologičtější provoz školy odpad, úsporné žárovky, zateplení školy, plastová okna, solární ohřev vody, je zapojena do
ekologické sítě M.R.K.E.V., Pavučina,Tereza a Ekoškola. Významné jsou mezinárodní projekty, například Adopce na dálku, (škola adoptovala chlapce a
dívku z Afriky) či projekt Co-

menius. Škola spolupracuje s
ekologickými centry Iris a Sluňákov. Každoročně probíhá
Den stromů, do kterého je zapojen jak 1. a 2. stupeň, tak i MŠ.
Žáci vyrábějí klobouky z ekologických materiálů, které předvádějí na velké modní přehlídce, šijí panenky pro UNICEF,
vyrábějí mozaiky z ekologickou
tematikou, pěkné jsou výrobky
z vršků od PET lahví. Na škole
probíhají ukázky projektového
vyučování, ukázkové hodiny v
ekocentrech. K dalším akcím
patří Den Země, Celé Česko čte
pohádky, Bambiriáda, Zachraňte Madagaskar, Zelená stezka Zlatý list, Jaro na Hané, program Sedm barev duhy,Velký
charitativní den (pravidelná pomoc Bílá pastelka, Chrpa, Šance, Život dětem) a také nechybí
pravidelná pomoc při čištění biokoridoru Hloučela. Mezi ob-

líbené projekty patří na Melantrichově škole sběr papíru či
Vánoce ve škole spojené každoročně s jarmarkem, jehož výtěžek putuje na charitativní účely, Dance show -velká taneční

show. Výuku zpříjemňují také
výlety, lyžařské pobyty i školy v
přírodě.
Škola spolupracuje v rámci EVVO s Krajským úřadem v Olomouci, s Městským úřadem v

Prostějově a také s ostatními
školami. Za úspěchem získání
titulu Zelená škola Olomouckého kraje stojí každodenní práce
pedagogických pracovníků,
spolupráce žáků s učiteli i spo-

lupráce s různými organizacemi. Nápaditost, elán, tvůrčí myšlení, pracovitost, to jsou vlastnosti, díky kterým je škola úspěšná. Soutěživého ducha určitě
projeví i v příštím roce. -red-

Děti ze Základní a Mateřské školy v Melantrichově ulici se zapojují do mnohých akcí s ekologickou tématikou a společně se svými učiteli právem získaly
titul Zelená škola Olomouckého kraje.

06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem
Scooby Doo I (5)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Pět holek na krku (9)
07:50- Chůva k pohledání III
08:20- M*A*S*H (6)
08:50- Knight Rider III (11)
09:50- Policie Hamburk I (16)
10:50- To je vražda, napsala XII
11:50- Policie - New York XII
12:45- M*A*S*H (7)
13:15- Sabrina
13:45- Čarodějky I (21)
14:45- Médium I (16)
15:45- Julie Lescautová IV (10)
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
23:25- Přešlapy (7)
00:30- Wolffův revír III (15)
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:15- Vraždy v Kitzbühelu (5)
05:00- Autosalon

9. 11. 2009

05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Přes nový práh
12.25 - Případ pro
ombudsmana (10/16)
12.40 - Taxík
13.15 - Zábavná škola
13.35 - Hennings Haus (2/5)
05:59
13.50 - Max Minsky a já
Snídaně
15.25 - Film o filmu
s Novou
Nebe, peklo... zem
08:35 Směr jih (62)
15.40 - S Jakubem na rybách
09:30 Perfektní manžel
16.30 - Dobrodružství vědy
11:05 Tescoma s chutí
a techniky
11:10 Lenssen & spol.
17.00
1. FC Slovácko
11:40 Můj přítel Monk III (8)
- AC Sparta Praha
12:35 Ženatý se závazky (226)
13:05 Walker, Texas Ranger V 19.45 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
14:00 Nováčci (4)
20.00 - Zprávy z domova
15:05 Superman IV (6)
a z domovů 1989
16:05 Beze stopy IV (14)
20.15 - Zapomenutý svět
17:00 Odpolední Televizní
noviny
komunismu (2/3)
Sportovní noviny
21.10 - Neznámí hrdinové
Odpolední Počasí
21.40 - Krásný ztráty
17:35 Kriminálka Las Vegas VI 22.10 - Neskutečné historky
18:30 Ulice (1491, 1492)
22.45 - Události, komentáře
19:30 Televizní noviny
23.25 - Q
Sportovní noviny
23.55 - Film point
Počasí
00.50 - Cesty víry
20:00 Česko Slovenská
01.15 - Křesťanský magazín
SuperStar
01.30 - Knižní svět
20:55 Víkend
01.45 - Báječná léta bez opony
21:40 Dr. House V (10)
02.00 - Vzkaz Jana Pirka
22:35 Námořní vyšetřovací
02.15 - Osudové okamžiky
služba IV (18)
02.30 - Máte slovo
23:30 Americký ninja 2
03.15 - POKR
01:05 Novashopping
03.45 - Československý
01:25 Bujné fantazie (11)
filmový týdeník
01:55 Áčko Stereo
03.55 - Evropské hudební
02:35 Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame,
pojď si hrát (9/78)
09.00 - Pelikán má alibi
10.20 - Adam a Eva 2001
11.05 - Planeta Země (1/11)
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - McLeodovy dcery II
14.35 - Doktorka Quinnová V
15.25 - Simpsonovi XX (9/21)
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 (11)
21.00 - Na cestě po Západním
Bengálsku
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Tajné akce StB (34/40)
22.30 - Nebezpečné známosti
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Politické spektrum
01.00 - Sex ve městě VI (6/20)
01.30 - McLeodovy dcery II
02.15 - Stop
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
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

20:00
20:45
22:00
22:50
00:40
01:30
01:50
02:20
03:10
04:05
04:55
02:05
02:35
03:20
04:05
05:00

17:35
18:30
19:30

08:35
09:30
11:15
11:40
12:40
13:05
14:05
15:10
16:05
17:00

06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem
Scooby Doo I (7)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:35- Chůva k pohledání III
08:05- M*A*S*H (8)
08:40- Knight Rider III (13)
09:40- Policie Hamburk I (18)
10:40- To je vražda, napsala
11:40- Policie - New York XII
12:40- M*A*S*H (9)
13:15- Sabrina
13:45- Čarodějky II (1)
14:40- Médium II (2)
15:40- Julie Lescautová IV
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- Přešlapy (8)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Sběratelé kostí III (10)
23:25- Žralok II (11)
00:25- Wolffův revír III (17)
01:20- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:10- Vraždy v Kitzbühelu
04:55- TOP STAR magazín

11. 11. 2009

Ètvrtek

05.00 - Pod
pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Návrat dona Camilla
10.50 - Co neodnesl čas (6/9)
11.35 - Angelika
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery II
14.15 - Doktorka Quinnová V
15.00 - Zašlapané projekty
15.20 - Byl jednou jeden
objevitel (21/26)
15.45 - Medúza
16.15 - Šikulové
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - 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 - Slečna Marplová
21.40 - Máte slovo
22.30 - POKR
23.00 - Losování Šťastných
05.00 - Auto Moto
deset a Šance milion
Revue
23.05 - Temná minulost (2/2)
05.30 - Správy
00.35 - McLeodovy dcery II
STV
01.20 - Řím (10/12)
05.59 - Dobré ráno
02.10 - Pětka v Pomeranči
08.30 - Panorama
02.40 - Hledání ztraceného
09.10 - Babylon
času
09.35 - S Jiřím Bártou
02.55 - Události v regionech
v Kutné Hoře
09.50 - Síla umění: Rembrandt 03.20 - Události v regionech
Brno
10.45 - Svět zázraků
03.45 - Události v regionech
11.20 - Film o filmu ...
Ostrava
11.35 - AZ-kvíz
04.10 - Regiony ČT24
12.00 - Chalupa je hra
04.35 - Úraz není náhoda
12.25 - Černé ovce
04.45 - Setkávání
12.40 - Reportéři ČT
13.25 - Věříš si?
13.50 - Záhady Toma Wizarda
14.05 - Věda je zábava III
14.30 - Pomáhejme si
05:59
05:59
14.50 - Chcete mě?
Snídaně
Snídaně
15.05 - Svatováclavská jízda
s Novou
15.20 - Přežít! (8/10)
s Novou
Směr jih (64)
16.15 - Deset století
08:35 Směr jih (65)
Ponížení
architektury
09:30 Láska přichází z hor
Tescoma s chutí
16.30 - Kam s ní
11:20 Tescoma s chutí
Můj přítel Monk III
16.45 - Ondřejova
11:45 Můj přítel Monk III
Ženatý se závazky
filmová škola
12:40 Ženatý se závazky
Walker, Texas Ranger
16.55
Úraz
není
náhoda
Nováčci (6)
13:10 Walker, Texas Ranger
17.05 - Medicína pro
Superman IV (8)
14:05 Nováčci (7)
21. století
Beze stopy IV (16)
15:10 Superman IV (9)
Odpolední Televizní 17.20 - PORT
16:05 Beze stopy IV (17)
17.50
Přidej
se
noviny
17:00 Odpolední Televizní
18.05
Nedej
se
Sportovní noviny
noviny
18.30 - Hledám práci
Odpolední Počasí
Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas 18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
Odpolední Počasí
Ulice (1495, 1496)
19.05 - Redaktion D (12/13)
Televizní noviny
17:35 Kriminálka Las Vegas
19.15 - Russian for travellers
Sportovní noviny
18:30 Ulice (1497, 1498)
19.30 - Pětka v Pomeranči
Počasí
19:30 Televizní noviny
20.00 - Zprávy z domova
Comeback (7)
Sportovní noviny
Dům snů (9)
20.15 - Ta naše povaha česká
Počasí
Zákon a pořádek: Útvar 20.45 - Císařovy nové šaty
20:00 Ordinace v růžové
Není co ztratit
22.30 - Události, komentáře
zahradě 2 (146)
Kriminálka Las Vegas 23.10 - Květinový most
21:25 Kriminálka
Novashopping
00.40 - Noční ticho
112
Las Vegas VIII (12)
00.50 - Návrat do Secaucusu
Babeta
22:20 Mr.GS
02.35 - Divadlo žije!
Áčko
03.00 - Q
22:55 Dvojitý zásah
DO-RE-MI
03.30 - Bez limitu
01:00 Kriminálka Las Vegas
Novashopping
04.10 - Ondřejova
01:45 Novashopping
112
filmová škola
02:05 Paškál
Tajný závod
04.20 - Deset století
03:00 Áčko
Áčko
architektury
04:05 DO-RE-MI
DO-RE-MI
04.35 - Po hladině
Novashopping
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
10.40 - Pražský písničkář (5/5)
11.30 - Hrady a zámky na Dyji
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery II
14.15 - Doktorka Quinnová V
15.00 - Byl jednou jeden
objevitel (20/26)
15.25 - Game Page
15.50 - Nová dobrodružství
Černého Bleska
16.15 - Příběh jednoho dopisu
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
- Ota Sklenčka
21.55 - Na stopě
22.15 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Řím (10/12)
23.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.20 - Milenec lady
05.00 - Objektiv
Chatterleyové
05.30 - Správy STV
01.15 - McLeodovy dcery II
05.59 - Dobré ráno
02.00 - Události v regionech
08.30 - Panorama
02.25 - Události v regionech
09.10 - Kosmopolis
02.50 - Události v regionech
09.40 - Mýty a fakta historie
03.15 - Sabotáž
03.45 - Tajné akce StB (34/40)
10.25 - Postřehy odjinud
04.00 - Regiony ČT24
10.35 - 168 hodin
04.25 - Kultura v regionech
11.00 - Mezi námi zvířaty
04.50 - Krásy evropského
11.35 - AZ-kvíz
pobřeží

06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem
Scooby Doo I (6)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Chůva k pohledání III
07:50- M*A*S*H (7)
08:20- Knight Rider III (12)
09:25- Policie Hamburk I (17)
10:25- To je vražda, napsala XII
11:25- Policie - New York XII
12:25- M*A*S*H (8)
12:55- Sabrina
mladá čarodějnice VI (5)
13:30- Čarodějky I (22)
14:30- Médium II (1)
15:30- Julie Lescautová IV (11)
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 (9)
23:35- Spravedlnost (9)
00:30- Wolffův revír III (16)
01:35- Volejte Věštce
03:20- Výklad snů
04:20- Vraždy v Kitzbühelu (6)
05:05- Svět 2009
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12.00 - Kluci v akci
12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.55 - Fokus ČT24
15.20 - Vltava v obrazech
15.40 - Svět zázraků:
Riskantní natáčení (5/12)
05:00
Novashopping 16.05 - Síla umění: Rembrandt
16.55 - Služby v našich
05:59 Snídaně s Novou
službách plus
08:35 Směr jih (63)
17.15 - Skoro jasno (11/13)
09:30 Jednou za život
11:20 Tescoma s chutí
17.30 - Praha, město věží
11:45 Můj přítel Monk III (9) 17.50 - Divnopis - Poděbrady
12:40 Ženatý se závazky (227) 18.00 - Televizní klub
13:10 Walker, Texas Ranger V
neslyšících
14:05 Nováčci (5)
18.30 - Babylon
15:10 Superman IV (7)
18.55 - Zprávy v českém
16:05 Beze stopy IV (15)
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní
19.05
Angličtina
- Extra (22/30)
noviny
19.30 - Medúza
Sportovní noviny
20.00 - Zprávy z domova
Odpolední Počasí
a z domovů 1989 (7/12)
17:35 Kriminálka Las Vegas VI
20.15 - Pension pro
18:30 Ulice (1493, 1494)
19:30 Televizní noviny
svobodné pány
Sportovní noviny
21.45 - Splachování věčnosti
Počasí
22.15 - Báječná léta bez opony
20:00 Ordinace v růžové
22.35 - Události, komentáře
zahradě 2 (145)
23.15 - Musicblok
21:25 Kriminálka Miami VI
23.45 - Dvojhlas
22:20 112
00.10 - Sedm samurajů
23:00 Únos
03.35 - Zapomenutý svět
00:40 VIP Poker show
komunismu (2/3)
01:40 Novashopping
04.25 - Náš venkov
02:00 Rady ptáka Loskutáka
04.40 - Sváteční slovo
02:45 Občanské judo
děkana Teologické
03:10 Áčko
fakulty
04:05 DO-RE-MI
04.45 - Čtení na dobrou noc
04:55 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 - Klícka
11.15 - Zelenáči v bílém
11.50 - Mrtví
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery II
14.20 - Doktorka Quinnová V
15.05 - Tip a Tap (21,22/26)
15.20 - Opera nás baví (10/10)
15.40 - Věda je zábava III
16.05 - Pomáhejme si
16.25 - Zpívánky
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - 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 (23/28)
22.05 - Pravěk útočí (10/13)
22.55 - Sólo pro...
Glena Hansarda
23.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.40 - Vltava v obrazech
00.00 - McLeodovy dcery II
00.45 - Chcete mě?
01.00 - Poklady světa
01.15 - Rajské zahrady (6/13)
01.30 - Události v regionech
01.55 - Události v regionech
Brno
02.20 - Události v regionech
Ostrava
02.45 - Regiony ČT24
03.10 - Zajímavosti z regionů
04.00 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Evropský manuál
04.45 - Setkávání

Úterý
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 - Knihy mají své osudy
09.45 - Historie
dirigenta Kaliny
10.05 - Počesku
10.15 - Příště u Vás
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
15.15 - Franklin (3/52)
15.35 - Let 29 (22/30)
16.00 - Ovečka Shaun (20/40)
16.05 - Daleká cesta
za domovem (37/39)
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 (11/16)
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 (24/26)
20.55 - 13. komnata
Zdenky Procházkové
05.00 - PORT
21.25 - Uvolněte se, prosím
05.30 - Správy
22.15 - Sex ve městě VI (7/20)
STV
22.45 - Losování Šťastných
05.59 - Dobré ráno
deset a Šance milion
08.30 - Panorama
22.50 - Příliš důvěrná
09.10 - Přidej se
tajemství
09.25 - Nedej se
00.30 - Losování Euromiliony
09.45 - Letečtí stíhači
00.35 - McLeodovy dcery II
v boji II. (9/14)
01.20 - Všechnopárty
10.30 - Příběhy slavných
02.00 - Musicblok
- Ota Sklenčka
02.25 - Události v regionech
11.35 - AZ-kvíz
02.50 - Události v regionech
12.00 - Kuchařská pohotovost 03.15 - Události v regionech
03.40 - Regiony ČT24
12.30 - Černé ovce
04.05 - Kouzelnice z Bejrútu:
12.50 - Kulihrášek
Blanka Matragi
a zakletá princezna
04.30 - Ajťáci III (1/6)
13.55 - Bludiště
14.30 - Interpelace
poslanců na předsedu
vlády
05:59
16.00 - Království divočiny:
Snídaně
Legendy světa
s Novou
zvířat (13/13)
08:35 Směr jih (66)
16.30 - Dvaasedmdesát
09:30 Stefanie
jmen české historie
11:20 Tescoma s chutí
16.45 - Bílá místa
11:40 Můj přítel Monk III
17.05 - Boj o život: Narození 12:35 Ženatý se závazky
18.00 - Muž, který
13:05 Walker, Texas Ranger
přecenil českou duši 14:00 Nováčci (8)
18.55 - Zprávy v českém
15:10 Superman IV (10)
16:05 Beze stopy IV (18)
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní
19.05 - Game Page
noviny
19.30 - To nejlepší z klasiky
Sportovní noviny
19.50 - G. Rossini:
Odpolední Počasí
Andante con variazioni
17:35 Kriminálka
20.00 - Zprávy z domova
Las Vegas VI (11)
a z domovů 1989
18:30 Ulice (1499, 1500)
20.15 - Holky z fildy
19:30 Televizní noviny
21.15 - Historie.cs
Sportovní noviny
22.10 - Zašlapané projekty
Počasí
22.30 - Vzkaz Václava Havla 20:00 Univerzální uklízečka
22.45 - Události, komentáře
22:05 K-19: Stroj na smrt
23.25 - Šťastné a veselé
00:35 Vnadné modelky
01.20 - Květinový most
02:25 Novashopping
02:45 Mr.GS
02.45 - Noční ticho
02.55 - VEČER NA TÉMA... 03:15 Tabu
04:00 Kolotoč
Století českých
04:50 Novashopping
atentátů
06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem
Scooby Doo I (8)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Pět holek na krku (10)
07:50- Chůva k pohledání III
08:20- M*A*S*H (9)
08:55- Knight Rider III (14)
09:55- Policie Hamburk I (19)
10:50- To je vražda, napsala
11:50- Policie - New York XII
12:45- M*A*S*H (10)
13:20- Sabrina
13:50- Čarodějky II (2)
14:45- Médium II (3)
15:45- Julie Lescautová IV
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání IV
20:00- Velmi křehké vztahy
21:20- Jste to, co jíte
22:25- Zoufalé manželky V
23:30- Myšlenky zločince III
00:30- Wolffův revír III (18)
01:25- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Vraždy v Kitzbühelu
04:55- Receptář prima nápadů
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Sobota

06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem
Scooby Doo I (9)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Pět holek na krku (11)
07:50- Chůva k pohledání IV
08:20- M*A*S*H (10)
08:50- Knight Rider III (15)
09:50- Policie Hamburk I (20)
10:50- To je vražda, napsala
11:50- Policie - New York XII
12:45- M*A*S*H (11)
13:15- Sabrina
13:45- Čarodějky II (3)
14:45- Médium II (4)
15:45- Kolotoč života
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání IV
20:00- Dannyho parťáci 2
22:45- Černý čtvrtek
00:35- Smrtelné nebezpečí
02:25- Volejte Věštce
04:10- Vraždy v Kitzbühelu
05:00- Inspektor Balko (48)

05.00 - Přes
nový práh
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Zpívánky
06.00 - Šikulové
06.20 - Let 29 (22/30)
06.40 - Co vyprávěl strom
06.50 - Kocour Vavřinec
a jeho přátelé (4/7)
07.00 - Podivná přání telátka
07.05 - Sezame, pojď si hrát
07.30 - Garfield a přátelé
07.55 - Všechna rána světa
08.10 - Biblická pátrání
08.25 - Prop a Berta
09.40 - Ovečka Shaun
09.50 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Snílek
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha)
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Království divočiny:
13.35 - Chcete je?
13.40 - Dobrá rada nad zlato
14.10 - Evropský manuál
14.30 - Flamenco!
15.00 - Jalna (11/16)
15.45 - Hranice zoufalství
17.15 - Taxík
17.45 - Pachuť smrti (5/6)
05.00 - Kam s ní
05.15 - Skoro jasno 18.40 - Duety ...kolem dokola
18.45 - Večerníček
(11/13)
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 - Už je to tady
10.00 - Neznámí hrdinové
10.30 - Splachování věčnosti 21.40 - Semafor "50"
11.00 - Pod pokličkou
23.20 - Losování Šťastných
11.35 - AZ-kvíz
deset a Šance milion
12.00 - Bydlení je hra
23.25 - Zmražená pojistka
12.25 - Ta naše povaha česká 01.05 - Probuzení
12.55 - Medúza
Šípkové Růženky
13.25 - Šikulové
02.35 - 13. komnata
13.40 - Nová dobrodružství
Zdenky Procházkové
Černého Bleska
03.00 - Pošta pro tebe
14.10 - Sportovci světa: ZOH 03.55 - Sólo pro...
15.40 - Evropa dnes
Glena Hansarda
16.10 - Alchymie bytí
04.35 - Folklorní magazín
16.35 - Rodina a já
16.55 - Michaelovy
experimenty
17.05 - Skoro jasno
17.25 - Dvaasedmdesát
jmen české historie
17.40 - Chcete mě?
05:50
17.55 - Ještě jsem tady
Spiderman (9)
18.25 - Kosmopolis
18.55 - Zprávy v českém
06:15 Batman vítězí (19)
znakovém jazyce
06:40 Tom a Jerry (7)
19.05 - Magazín Ligy mistrů 07:10 Spongebob
19.35 - Simpsonovi XIX
v kalhotách (39)
20.00 - Zprávy z domova
07:40 Kosmetička a zvíře
20.15 - Zázračná planeta
09:50 Stav ztroskotání
21.10 - Moje rodina IV (9/13)
11:20 Stahovák
21.40 - ČT Live - No Name
12:00 Volejte Novu
22.35 - Události, komentáře
14:45 Odvážný Crusoe (11)
23.15 - Ajťáci III (1/6)
15:40 Půl domu bez ženicha
23.40 - Gorodok (11/20)
17:15 Polepšovna mazlíčků
00.05 - Dvojhlas
17:55 Babicovy dobroty
00.30 - A znovu
18:30 Koření
Žebrácká opera
01.25 - Hudební setkání
19:30 Televizní noviny
02.05 - Dobrodružství vědy
Sportovní noviny
a techniky
Počasí
02.35 - Hledám práci
20:00 Moje superbejvalka
03.00 - S Jiřím Bártou
22:00 Síla úderu
v Kutné Hoře
23:50 Kruh 2
03.15 - Rodina a já
01:40 Novashopping
03.35 - Michaelovy
02:05 Volejte Novu
experimenty
02:30 Babeta
03.45 - Krotitelé dluhů
04:05 DO-RE-MI
04.10 - Nigel Kennedy:
04:55 Novashopping
The Blue Note
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05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Služby
v našich službách
05.45 - Bílá místa
06.00 - Medailon
Františka Okénky
06.30 - Správy STV
06.50 - Medicína pro 21.
století
07.10 - Praha, město věží
07.30 - Poutní místa
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Náš venkov
10.10 - Ta naša kapela
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Holky z fildy
12.00 - Super Furry Animals
12.55 - Pětka v Pomeranči
13.25 - Game Page
13.50 - Sabotáž
14.20 - Simpsonovi XIX
14.40 - Boj o život: Narození
15.35 - Kamera na cestách
16.40 - S Jakubem na rybách
- Thajsko
17.40 - Poutní místa
18.00 - Toulky za uměním
18.15 - O češtině
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Hudební setkání
s Milanem Friedlem
a jeho přáteli
19.40 - Petr Iljič Čajkovskij:
Italsk capriccio
20.00 - Goldbergovské
variace
21.55 - Divadlo žije!
22.25 - Dvacáté století
Oty Filipa
23.25 - Noc s Andělem
00.55 - Nigel Kennedy: The
Blue Note Session
01.40 - Sešli se...
02.40 - Kdo je kdo
03.10 - Super Furry Animals,
PJ Harvey
04.00 - Grotesky
04.10 - Ladí neladí
04.55 - Recitál
Josefa Streichla
05.25 - Banánové rybičky

06:05- Párty
s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (21)
06:55- Neuvěřitelná
dobrodružství
Rudly a Koumáka III
07:25- Fresh Prince IV (24)
07:55- Chůva
k pohledání IV (2)
08:30- Autosalon
09:25- M*A*S*H (12)
10:00- Zničující
katastrofy (6)
11:05- Columbo
13:05- Pošli to dál
15:35- Objekt mé lásky
17:55- Super drbna (9)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva
k pohledání IV (3)
20:00- Poseidon
22:15- Doom
00:35- Blade: Trinity
02:40- Volejte Věštce
04:25- Inspektor Balko (49)

14. 11. 2009

06:10- Párty s kuchařem
06:40- Samuraj Jack I (22)
07:05- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka III
07:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Chůva k pohledání IV
08:15- Hitlerovi bodyguardi
09:20- Svět 2009
09:55- M*A*S*H (13)
10:25- M*A*S*H (14)
11:00- Partie
11:50- Receptář prima nápadů
13:10- Komisař Rex VIII (8)
14:10- Počestné paní
pardubické
15:55- Vraždy v Midsomeru
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání IV
20:00- Vraždy v Oxfordu (11)
22:15- Telefonní budka
23:55- Psycho
02:00- Volejte Věštce
03:45- Dvojí nasazení (6)

03:10 Babicovy dobroty
03:40 Babeta
05:00 Novashopping

15. 11. 2009

05.55 - Nedělní ráno
06.50 - Správy STV
07.15 - Ještě jsem
tady
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Vzkaz Václava Havla
09.00 - Dvacáté století
Oty Filipa
09.55 - Knižní svět
10.15 - Film 2009
10.45 - Po hladině: Muž a žena
11.05 - Chcete je?
11.10 - Mýty a fakta historie:
Příchod
05:553-2-1
barbarů (4/4)
Tučňáci! (6)
12.00 - Brundibár
06:20 Spiderman (10)
12.35 - Antigona
06:45 Batman vítězí (20)
13.20 - Koncert ze Senátu
07:15 Spongebob
14.00 - Terra musica
v kalhotách (40)
14.45 - Film o filmu Zoufalci
07:40 Pomsta Růžového
15.00 - Semafor atd. (3/8)
pantera
16.00 - Doktor v nesnázích
09:35 Kdopak to mluví
17.40 - Cesty víry
11:30 To nevymyslíš
18.00 - Křesťanský magazín
12:40 Legenda o Jiřím
18.15 - Poklady světa
a drakovi
18.30 - Kultura.cz
14:30 Občan Havel
19.00 - Moje rodina IV (9/13)
17:00 Odpolední Televizní
19.30 - Simpsonovi
noviny
XX (10/21)
Sportovní noviny
20.00 - Divadlo svět
Odpolední Počasí
20.55 - Moc bezmocných
17:30 Občanské judo
18:05 Rady ptáka Loskutáka 22.00 - Na plovárně
s Johnem Malkovichem
19:00 Hospoda (20)
22.25 - Skryté ostří
19:30 Televizní noviny
00.40 - Jazz club
Sportovní noviny
01.30 - Duety... když hvězdy
Počasí
zpívají
20:00 Česko Slovenská
02.45 - Duety... když hvězdy
SuperStar
zpívají
22:50 Střepiny
23:20 Oběšenec
02.55 - Čétéčko
01:00 Ohnivé léto (3)
03.10 - Kamera na cestách:
01:55 Novashopping
Paříž (2/3)
02:20 Střepiny
04.10 - Rajské zahrady (7/13)
02:40 Polepšovna mazlíčků 04.30 - Krásný ztráty

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.25 - Pohádky z květináče
06.35 - Kodýtkova detektivní
kancelář (7/13)
06.40 - Kuňky z žabí tůňky
06.50 - Ferda II (3/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Náhrdelník (5/12)
11.50 - Fathom - Thriller
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Tajemství Lesní země
14.20 - Florenc 13,30
15.50 - Film o filmu ...zemský
ráj to napohled
16.05 - Retro
16.30 - Rajské zahrady (7/13)
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo
17.15 - Horákovi (11/26)
18.10 - Škola pro život (7/13)
18.35 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Duety... když hvězdy
zpívají
21.20 - Duety... když hvězdy
zpívají
21.35 - 168 hodin
22.05 - Losování Sportky
a Šance
22.10 - Malé rodinné vraždy
23.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.55 - Mrtví jako já II (10/15)
00.40 - Semafor atd. (3/8)
01.40 - Uvolněte se, prosím
02.25 - Na cestě po
02.55 - Setkávání
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
9.listopadu 2009
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PV Veèerník,
Olomoucká 10,
Prostìjov
tel.: 582 333 433
email:
vecernik@pv.cz
Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI
VOLEJTE
NA ČÍSLO
608 022 023
NEBO
PIŠTE NA
EMAIL
pvbila@seznam.cz
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SPORT A vítězem se stává... Počasí
Sportovní tipy týdne

Kraj i okres pokračují až na jaře

Podzimní vrtochy počasí si zahrály i s fotbalem. Příznivci
kopané v krajských a okresních soutěžích si museli
návštěvu fotbalových utkání ze
svého notýsku vyškrtnout.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám panujícím v posledních několika
týdnech byla kvalita trávníků o
něco nižší a nebylo jednoduché
pro hráče se s těžkými terény

vyrovnat. Zároveň hrozilo na
řadě hřišť nebezpečí, že z dobře udržovaných trávníků se
po devadesáti minutách stanou
tankodromy, jež by stály oddíly na uvedení do původního

stavu nespočet hodin úprav a
také nemalé finanční částky.
Proto se rozhodnutím krajské i
okresní sportovně-technické
komise fotbalový podzim ukončil a utkání minulého víkendu

(sobota 7.11. a neděle 8.11.) se
odložily a budou se hrát v některém z jarním termínu.
Výpis všech utkání, které se o
uplynulém víkendu neuskutečnily, najdete na straně 18.

ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK O KFS Rozhodnutí sportovně - technické komise
Věc : rozhodnutí STK O
KFS

Sportovně – technická komise O KFS na svém pravidelném
jednání
dne
5.11.2009 rozhodla,
o zrušení předehrávky všech
utkání ze dne 7.11. –

8.11.2009 a 14.11. – 15.11.
2009.
Termínová listina jarní části
SR 2009 – 2010 bude upravena a oddíly budou včas informovány.

nesehrané utkání II.třídy
13.kolo Sokol Protivanov Čechovice B a dorostu 11.kolo Výšovice - Brodek u Konice.Všechna utkání budou sehrána v jarní části SR 2009 2010. Dvořáček Ladislav
předseda STK OFS
Prostějov

Rozhodnutí STK OFS
Prostějov ze dne 4.11.2009
STK na svém řádném zasedání rozhodla z důvodu špatných klimatických podmínek zrušit veškerá předehrávaná utkání 14 a 15.kola
Důvod : nepříznivé klima- II.třídy ,III.třídy a dorostické podmínky
tu.Dále STK odvolává

Plavec TJ Haná Prostějov se připravuje na La Manche!

L. Coufal se připravuje pod vedením Dany Zbořilové
Luděk Coufal z Čehovic se připravuje na překonání kanálu
La Manche. Pomyslný „Everest“ všech plavců hodlá zdolat
v srpnu 2011. A přípravu bere
poctivě, již od prosince 2008
trénuje pod bedlivým okem
Dany Zbořilové, Prostějovanky, která kanál přeplavala v roce 2001.
Termín přeplavby Lamanšského
průlivu musí být stanoven hodně
dopředu. „Mám zamluven první
srpnový tzv. tide v roce 2011. Tide je označení stavu, k němuž dojde párkrát do roka - hladiny Atlantického oceánu a Severního
moře se vyrovnají, voda je relativně klidná a panují nejpříznivější proudy. Pokud navíc nefouká
moc vítr a není velká zima, jsou to
ideální podmínky pro přeplavání,“ vysvětlil Luděk Coufal.

Jak dodal, sází na jistotu, plavat se
dá i mimo tide, ale je to loterie.
Trenérkou Luďka Coufala je Dana Zbořilová, přemožitelka kanálu z roku 2001, na přípravě se
podílí také Michal Štěrba, který
Danu trénoval před její úspěšnou
přeplavbou. „Můj pokus přijde po
deseti letech, což je pro mě i pro
Danu symbolické,“ usmál se Luděk. Dokonce dnes má již zamluveného stejného britského lodivoda (plave se z Británie do Francie), který tehdy Danu Zbořilovou doprovázel.
Přípravu Luděk Coufal začal po
loňských Vánocích. Až do letošního října piloval techniku. „Doslova jsem se podruhé v životě
učil plavat,“ řekl se smíchem. Od
října tohoto roku má od trenérky
Dany Zbořilové stanoven rychlostní trénink. Vedle specializace

Luděk Coufal má 39 let. Se svojí
manželkou a dvěma dětmi bydlí v
Čehovicích. Pracuje jako vedoucí
pošty Prostějov 1 na Poděbradově
náměstí. V mládí se věnoval triatlonu. Po dlouhé přestávce ho před
čtyřmi lety „chytlo“ zimní a dálkové plavání. Plavání je super a
otužování je tím nejlepším receptem na dobré zdraví,“ vysvětluje
Luděk.
samozřejmě plave dlouhé vzdálenosti, aby se co nejvíc sžil s vodou. Dnes Luděk naplave kolem
třiceti kilometrů týdně, v závěru
přípravy ho čeká víc než dvojnásobek. „Dana mi dává tréninkové plány vždy na měsíc dopředu, takže vlastně ani nevím, co mě
čeká. A možná je to dobře,“ podotkl Luděk Coufal, který v sobě nezapře pozitivního člověka, jež má
rád humor a nadsázku. Kromě neděle, kdy je odpočinek, plave každý den ve dvojfázovém tréninku
(ráno a večer), pouze ve středu trénuje jednofázově. A do toho posilovna, kolo, běh…
Luděk Coufal je předsedou TJ
Haná Prostějov a zároveň vede
oddíl zimního a dálkového plavání jednoty. Kvůli přípravě na La
Manche se musel vzdát svého oblíbeného zimního plavání, a to z
časových důvodů, tréninkové kilometry hltá na bazénu v Městských lázních. „Stejně si tak dvak-

Boxeři vévodí extralize i interlize

V neděli šlágr podzimu proti Ústí nad Labem
Letošní boxerská sezona zatím
přináší borcům a činovníkům
BC DTJ Prostějov jenom radost.
Po třetím odboxovaném kole se
usadili na špici tabulky nejvyšší
soutěže, když po prvním kole,

kde měli volný los, přivítali ve 2.
kole v prostějovské sokolovně
na Skálově náměstí spojené mužstvo Mostoděčína a výsledkem
byl výprask 14:4. Ve 3. kole zajížděli k těžkému utkání na půdu

Nástup prostějovských boxerů k utkání proti Ostravě.

Ostravy, která porazila v úvodním kole překvapivě vysoko tým
z Ústí nad Labem 12:6. Na prostějovské rohovníky si ale ostravští boxeři nepřišli a tak stejný
výsledek, ale tentokrát ve pro-

spěch našeho týmu jsme si odvezli zpět na Hanou.
Letos se naši boxeři zapojili také
do nově vznikající interligy, ve
které se jim daří. Odboxovali v
ní dvě utkání, nejprve doma pro-

ti mad´arskému celku z Györu,
který z ringu smetli výsledkem
11:3 a tím si vytvořili před zápasem v polském Rybniku dobrou
výchozí pozici pro postup ze
skupiny. Zápas v Polsku byl
hodně vyrovnaný a naši rohovníci z něj vyšli jen s těsnou porážkou 8:6 a to v součtu všech tří
utkání ve skupině znamenalo
první místo. Poté museli čekat
na jméno svého soupeře, nebot´
utkání druhé skupiny se konaly s
časovým odstupem. Ze druhé
skupiny, nazvané také jako skupina Jih , ve které byly účastníky
týmy z mad´arských měst Debrecenu a Kecskemétu a týmu z
Kosova, nakonec postoupily
oba madˇarské celky v pořadí na
prvním místě Kecskemét a druhý Debrecen, který bude zároveň našim soupeřem v semifinále této mezinárodní soutěže.
Souboje o postup do finále budou probíhat systémem doma venku, začíná se na půdě lépe
umístěného mužstva po utkáních ve skupině. Prostějovská
sokolovna by měla zápas s Debrecenem hostit ještě do konce
roku.
(O úspěšném utkání v Ostravě s
vyjádřením trenéra Křížka a
také rozhovor s kapitánem Petrem Novotným se dočtete na
straně 24)
-pez-

rát do týdne chodím plávnout na
rybník u nás v Čehovicích, budu
to dodržovat celou zimu, protože
bez otužování se neobejdu,“ prozradil.
Lamanšský průliv se dá v ideálním případě přeplavat ve vzdálenosti kolem šestatřiceti kilometrů.
Dana Zbořilová to zvládla v čase
něco málo pod dvanáct hodin, její svěřenec ji chce překonat,
ovšem povětrnostní podmínky na
kanále jsou nevyzpytatelné. Na-

víc, ta „nejhorší voda“ se silnými
proudy přichází až v závěru před
francouzským pobřežím.
V rámci přípravy se Luděk Coufal v příštím roce zúčastní třicetikilometrového maratónu na
Lipně v rámci mistrovství ČR.
Českou republiku pak bude reprezentovat na šestadvacetikilometrovém maratónu ve švýcarském
Curychu. V plánu jsou samozřejmě i další plavecké závody na
dlouhé vzdálenosti.
Zdolání lamanšského průlivu je
velmi nákladnou záležitostí.Hlavním sponzorem Luďka
Coufala je Česká pošta, s. p.
„Jsem velmi rád, že se mně podařilo navázat spolupráci s Českou
poštou, s.p., kterou vnímám jako
silného a stabilního partnera“ dodal L. Coufal.
Jeho poctivou přípravu na La
Manche budeme sledovat a na našich stránkách přineseme další informace.
-bp-

Foto týdne

Před lednovou návštěvou předsedy ČMFS Ivana
Haška práce na tribuně a hřišti za Olomouckou ulicí
rychle finišují.
Minulý týden vyšel na úvodní straně článek týkající se ukončení
činnosti plumlovského hokejového oddílu hned zkraje rozehrané
sezony. Článek též obsahoval kromě společné fotografie týmu i logo firmy Grewis, přeškrtnuté červeným křížkem. Shodou nešťastných náhod mohlo být toto grafické vyjádření pochopeno i v
trochu širším kontextu v souvislosti s firmou Grewis, která byla generálním sponzorem plumlovského hokeje. Celek HC Grewis
Plumlov totiž používal stejné logo na svých dresech a webových
stránkách. Tímto se chceme omluvit firmě Grewis za nedorozumění při užití přeškrtnutého loga v článku, neboť takto zpracovaná grafická podoba se týkala pouze hokejového oddílu a nikoliv
firmy samotné. Děkujeme za pochopení.

Číslo týdne

65
tímto bodovým rozdílem dvou tříd porazili
prostějovští basketbalisté pražský Vyšehrad
v 10. kole Mattoni NBL
Dne 6. 11. 2009 oslavil
významné životní jubileum,
60 let, bývalý hráč a trenér
házenkářského oddílu TJ Sokol
Kostelec na Hané. Vše nejlepší
do dalších let mu přejí
házenkáři a výbor
kosteleckého klubu.

9. listopadu 2009

EFEKT PLUS
spol. s.r.o.

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

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

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM

Nové cihl. nadstandardní byty ul. Palackého,
PV! Poslední byt 2+kk, 3+kk a 4+kk do nájmu!
Ceny od 6000Kč/měs. + ink
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
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

3+1 NOVOSTAVBA Prostějov, ul. Mlýnská, 2NP, 77m2, sklep 1,5m2, plastová okna,
centrální topení, plovoucí podlahy, možnost
parkovacího stání. CENA 1.694.000,- Kč.

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

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,-

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

www.jhreality.cz
NOVINKA!

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

SLEVA!

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

Prodej 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
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,-Kč.
3+1 79,6m2 III. NP. NOVOSTAVBA 1.744.000,-Kč
3+1 87,4m2 IV. NP. NOVOSTAVBA 1.914.000,-Kč

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

Mobil: 777 619 939

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

Byty pronájem

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

1+1 PV Okružní,
6.000 Kč/m vč.en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla 7.000 Kč/m + en
3+1 PV Mozartova, po rek., zařízen
9.000 Kč/m vč.en
3+1 PV Moravská, zařízený byt po rek.
9.500 Kč/m vč.en

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
3+1 Pěnčín, byt v domě typu okal
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
440tis 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

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!

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,
890tis Kč
2+1 DV, PV Šárka, 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 PV Melantrichova, 2 byty-3+1, k rek.
2.390tis Kč
RD PV Sokolská, 5+1 po rek.
3.600tis 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

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

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

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

SLEVA!

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,-

SLEVA!

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

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

NOVINKA!

Prostějov,Havlíčkovaul.
Činžovnídůmvcentruměsta,vel.2x4+1,každépodlaží
120m2,novástřecha,zahrada,celépodsklepeno,připravenonarekonstrukci.Zast.plocha219m2,231m2.
Cena:Kč3.500.000,-

Prostějov-Čechovice
Vsobotu21.11.a28.11.od9do13hod.
DENOTEVŘENÝCHDVEŘÍ!
Prodej nových rodinných domů 4+kk s parkovacím
stáním, včetně pozemku, obytná plocha 100 m2. Dveře
SAPELI, plovoucí podlahy, obklady, dlažba, kuchyňská
linka – vše v ceně. Pozemek celkem 170 m2. Poslední
možnostkoupědokonceroku2009beznavýšeníDPH!
Cena:Kč2.990.000,-

BYTY–PRODEJ:

2+1, ul. Šárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna
SLEVA!Kč890.000,2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty
odKč1.351.220,NOVÝ 3+kk s garáží, Vrahovická ul. – 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
2+1,Biskupice
Kč2.000,-/měsíc+inkaso
2+1,nám.Spojenců
Kč4.900,-/měsíc+inkaso
3+kk,Rejskovaul.
Kč7.500,-/měsíc+inkaso
3+1,Miličovaul.
Kč8.500,-/měsícvč.inkasa
3+1,Brněnskául.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso
3+kk,Dykovaul.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso
3+1vRD,Olomouc,Bystrovany
Kč7.000,-/měsíc+inkaso

GARÁŽE:

PRODEJ–Pv,zaMechanikou
PRONÁJEM–Pv,Krasice

Kč120.000,Kč900,-/měsíc

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

BYTY - PRODEJ
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
Novácenaposlevě: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
Novácenaposlevě: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 Cena:6300Kčvč.ink
1+1-Krasická:cihl.bytsplast.oknyabalkonem
ve 3.patře, stáří cca 12 let, část. zařízený, volný od
1.1.2010
Cena: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!!

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.
SLEVA - nová cena: 395.000,-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

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

Nájemní dům v Prostějově
Prodej nájemního domu v centru
Prostějova s 5 bytovými jednotkami
1x 1+1, 1x 2+1, 3x 3+1, městské inženýrské sítě, na některých bytech nutné
menší opravy, po prodeji vše volné.
Cena: 4.150.000,-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: 790.000,-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: 790.000,-Kč

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 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
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
Pronájem bytu 1+1,Tylova
ulice, 39 m2, 2. patro, plovoucí podlahy, nová koupelna,lodžie,oknanaVaZ.
CENA:6000,-Kč/měs.vč.inkasa
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

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

Rodinné domy:

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 !!!

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

9. listopadu 2009
REALITNí KANCELÁŘ

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, Šárka,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
Novinka!Byt 2+1 Fanderlíkova, DB/cihla, 4.p, 60 m2,
dům po rekonst.
1 150 000,-Kč
BYTYPRONÁJEM:
Pronájem bytu 1+kk C.Boudy, OV/cihla, zařízený
6 100,- Kč/měs
Pronájem bytu 3+1 Čelechovice n./H., v přízemí RD
90 m2, část. zařízený, balkon, plast. okna, možnost využití
zahrádky a grilu za domem, parkování. 7 500,-Kč/měs.
ROdiNNé dOMY:

RD5+1Vrahovice sezahradou,poz.1096m2,obytnáplocha
120 m2, kanalizace, plyn, el. 22O/380V, průjezd k parkování.
Porekonstrukci,ihnedkbydlení
SLEVA! 2940000,-Kč
Rd 6+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992, nadstandardní
rekonstrukce 2006, vzrostlá zahrada s bazénem, garáž, 3x
park. stání, klidná lokalita.
Cena v RK

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

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

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

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)
Domy prodej:
RD 5+1 Prostějov, ul. Dolní - přízemní, řadový,
nepodsklepený, smíšené zdivo, zast. plocha 320
m2, dvorek s přístavbou, zahrada 646 m2, el.
220/380V, obecní vodovod, plya a kanalizace před
domem, určeno k celkové rekonstrukci, ihned volné.
Cena: 1.650.000,-Kč
RD 4+1 Kojetín, okr. Přerov, patrový, koncový,
smíšené zdivo, dvorak s přístavbou, ústřední topení - tuhá paliva, vodovod, elektřina 220V, kanalizace, plyn před domem, po prodeji ihned volný.
Cena: 450.000,-Kč
Rekreační objekty
Prodej chaty 1+1 Bělecký mlýn-Bílovice, přízemní dřevěná s kameným základem, zast. plocha
68m2, vytápění na tuhá paliva, el. 220/380V, voda-nová vrtaná studna (19m), suché WC, oplocený krajový pozemek čtvercového tvaru o výměře
2271m2 (možnost rozdělení na 3 samostatné
parcely), vzrostlé stromy a keře, orientace jižní.
Cena:400.000,-Kč
Prodej přízemního rekreačního objektu v chatové oblasti Ptení, elektřina, voda, WC, krásný
velký pozemek.
Cena: Dohodou v RK
Ostatní:
Prostějov pronájem nebytových prostor v severní okrajové části města, přízemní zděný objekt - 200m2, vjezd, topení plynové, el. 220/380V
(příkon 63A), voda, odstavná plocha před budovou cca 30m2, volné od 1.10. 09, vhodné jako
výrobní prostory nebo sklad.
Cena: 8.500,-Kč/měsíc + energie
POSKYTuJEME KRÁTKOdOBé
PŮJČKY OPROTI zÁSTAVě NEMOVITOSTI. PENízE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ
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Volejte: 739 322 895

1+kk Okružní
Cena 630.000Kč
1+1 Určická OV cihla
670.000Kč
1+1 Beneše 36m2+lodžie po. rek.
749.000Kč
1+kk Beneše OV 37m2 část. rek.
750.000Kč
Nový 1+kk Krasická OV 39m2
1.139.000Kč
1+1 Krapkova OV cihla
Sleva 739.000Kč
1+1 Beneše 38m2+lodžie
789.000Kč
1+1 Resslova OV cihl.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 sidl. Hloučela OV
1.040.000Kč
2+1 Svolinského cihla 55m2 vl. topení
1.240.000Kč
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 75m2
1.090.000Kč
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 po celk. rek.
1.460.000Kč
3+1 Tylova OV, cihla 80m2
1.490.000Kč
3+1 Waitova cihl. po rek. k jednání 1.750.000Kč
3+1 Vojáčkovo nám. OV, cihla 85m2, po celk.
rekonstrukci
2.160.000Kč

Volejte: 723 335 940
1+kk M. Pujmanové 30m2
670.000Kč
1+1 E.Beneše OV ,34m2, lodžie
750.000Kč
2+1 Dolní OV
990.000Kč
2+1 Dolní 58m2, OV po rek., zděné jádro
1.195.000Kč
2+ 1 Šár ka 59m 2 OV po rek. jád ra, lod žie
1.245.000Kč
2+1 Okružní 64m2, OV, lodžie, šatna
1.245.000Kč
2+1 Slavíčka 62m2,
1.150.000Kč
3+1 u centra cihl a mode rní rekons trukc e
1.890.000Kč
3+1 Kostelecká 72m2 po rek., lodžie 1.545.000Kč
4+kk Moravská nadstandard OV, cihla, 95m2,
garáž
2.000.000Kč

Volejte: 732 285 189

3+1 Boudy cihl. po rek lodžie 78m2 1.940.000Kč
4+1 centrum PV OV 120m2, terasa, zimní zahrada, garáž
2.170.000Kč
2+kk Hybešova OV
870.000Kč

dOMY
Volejte: 739 322 895

RD 2+1 Čelčice po celk. rek. průjezd, dvůr, zahrádka
cena k jednání 1.490.000Kč
RD 2+1 Olomoucká ul . po celk. rek
cena k jednání 2.499.000Kč

Volejte: 723 335 940

RD 2+1 Otaslavice
RD 2+1 Smržice
RD Hradčany

350.000Kč
390.000Kč
520.000Kč

RD 3+1 Myslejovice zahrada plyn voda
650.000Kč
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 3+1 Hačky zahrada, plyn
950.000Kč
RD4+1 Ptení pl.okna zahrada garáž 990.000Kč
RD7+1 Polkovice 2xgaráž, zahrada 1.050.000Kč
RD 4+1 Doloplazy, garáž, zahrada, ústř. topení
1.290.000Kč
RD 4+1 Čelechovice po rek.,ga ráž,dvor ek
1.440.000Kč
RD 3+1 Plumlov garáž, zahrada 1.570.000Kč
RD 4+1 Brodek u Pv zahrada1000m2, garáž
1.590.000Kč
RD 2+1 Prostějov po kompletní rek.interiéru,
dvorek
1.690.000Kč
Rd 7+1 Kostelec terasa, garáž
2.350.000Kč

Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko studna, el., zahrada 388m2
299.000Kč
RD Určice byty 3+1 a 3+1, průjezd, dvůr, zahrada
890.000Kč
RD 3+1 Janáčkova PV část. rek. 1.280.000Kč
Dva domy Přemyslovice dům s byty 2x4+1 a
hospoda
Cena celkem 1.290.000Kč
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

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

VYKOUPíME VÁŠ BYT NEBO DŮM
PLATBA v HOTOvOSTi

Výstavba energeticky úsporných domů–VilaPark Brodek
u Prostějova, projekt výstavby zahrnuje 53 nízkoenergetických
řadovýchisamostatněstojícíchrodinnýchdomůosmitypůvatraktivnílokalitě..VíceinformacívrealitníkancelářiVAŠEREALITY.
Doporučujeme!
Ceny od: 2.495.000,-Kč
Prodej RD 2,5+1, Slatinice, po kompletní rekonstrukci, doporučujeme.
Cena: 1.950.000,- 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, DB, 35 m2, panel, PV– E. Beneše 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 3+1,cihla,80m2, PV-Netušilova
7.500,-Kč + inkaso

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

PRONÁJMY
Volejte: 739 322 895
Nový 1+kk Mostkovice balkon 4.500Kč + ink
1+kk Budovcova
5.500Kč vč. ink
1+kk M. Pujmanové po rek., zařízený, prosklená
lodžie
5.300Kč vč. ink
1+1 Tylova
5.500Kč vč. ink
1+1 Karlov cihla 40m2
5.000Kč +ink
1+1 Brněnská cihl. 40m2+balkon 6.000Kč vč.ink
2+1 Daliborka novostavba 65m2 7.000Kč vč.ink
2+1 Sidl. Svobody po rek, část. 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 V. Špály 50m2+lodžie
7.500Kč vč. ink
2+1 Králíka část. rek. 58m2 šatna, lodžie 8.000Kč vč. ink
2+1 Šárka 68m2, po rek.
8.500Kč vč. ink
3+kk Šafaříkova 105m2, po rek.
7.000Kč+ink
3+1 Manharda cihla, po rek., výborný stav,
85m2
7.500Kč +1.000Kč ink
3+1 Belgická 70m2, lodžie 7.000Kč +1.000Kč el.
3+1 Spojenců cihl. 150m2
8.500Kč vč. ink
3+1 Martinákova luxusní
9.000 vč. ink

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

www.realitypolzer.cz

Zájemci
o plošnou
inzerci
v Prostějovském
Večerníku
volejte
číslo

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

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

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.

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

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

608 022 023,
paní Bílá.

www.kk-reality.com

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!!!

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

◘ 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.

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

9.listopadu 2009

reality

reality

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.

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

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

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 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.

Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 775 125 779.
Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 777 231 606.

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.

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 2 + kk, 3 + kk a 1 + 1 v
PV, 722 912 715.
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
Pronájem skladových prostor 220 m2,
samostatný příjezd a měření el. Tel.:
774 571 620.
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.
Pronájem bytu 2 + 1 ul. Moravská, výměra 54m2, 4p., kompletně moderně
vybavený, neprůchozí pokoje. Dům
po revitalizaci, lodžie. Volný od listopadu 2009. Cena: 8500 Kč/vč. inkasa.
Tel: 603 598 193.
Nabízím do pronájmu lukrativní prostory na Sídl. Hloučela, k podnikání
(kadeřnictví, kosmetika, modeláž
atd.). Tel.: 775 780 045.
Koupím pozemek v Prostějově nebo
Olomouci na stavbu RD. Tel. 731 507
603, 582 334 334.
Prodám servisní halu 8 x 20 m, novostavba, 4 x vrata, kancelář, 2 x WC,
sprcha, rozvody, IS. 2.050.000 Kč,
724 337 984.
Prodej panel. bytu OV 2 + 1 na sídl.
Hloučela. Cena 950.000,- Tel.: 604
821 332.
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.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2
+ 1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
Pronájem bytu 3 + 1 na sídl. Hloučela,
cena 8.000 Kč vč. ink. Tel.: 732 441
526.

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

Pronajmu dlouhodobě garáž za
Mechanikou. Tel.: 582 357 681.
Koupím cihlový byt 2 + 1, nebo 2 + kk
v Prostějově, podmínka garáž, nebo
garážové stání. Okamžitá platba hotově. Tel. 774 191 917.
Pronajmu ihned garsonku v podkroví
na Svatoplukově ul. ve velmi dobrém
stavu. Tel.: 777 64 06 18.

Pronajmu nebytové prostory naproti
míst. nádr. v PV cca 30 m2, vhodné na
trafiku. Tel.: 777 66 99 66.
Prodám RD v Plumlově, po celkové
rekonstrukci, k okamžitému nastěhování. Nyní sleva na 1.550.000 Kč. Tel.:
776 16 16 00.
Prodám byt 3 + 1 v PV cca 72 m2.
Rychlé jednání = cena 1.125.000 Kč.
Tel.: 724 337 984.

Prodám hrobku na městském hřbitově
v PV, u hlavního vchodu cca 20 m2, po
renovaci. Tel.: 777 66 99 66.
Pronajmu levně garáž za uhelnými
sklady. Tel.: 603 537 928.
Pronajmu garáž, Svatoplukova ul.
Tel.: 777 01 03 23.

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.

Pronájem luxusního bytu 2+KK,
55m2, novostavba, ul. Krasická, 6tisic+inkaso. Tel.: 602451816

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.

Pronájem lux. cihl. bytu 1+1, ul.
Česká, 40m2, cena 6000tis. + inkaso.
Tel.: 602451816

Pronájem cihl. bytu 1+1 40m2, cena
4200Kč. Tel.:602451816

Prodám pozemek 950m2 dvakrát v
Držovicích cena 790Kč/m2

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

Pronajmu nový byt 3+1 v PV, 92 m2,
cihla. 602 775 607

Dlouhodobý pronájem 3 + 1 ul. St.
Manharda, cena 7.500 Kč + ink. Tel.:
777 108 362.

Pronajmu garáž, Svatoplukova ul.
Tel.: 777 010 323

Pronájem 2 + 1 ul. Belgická, pěkný, po
rekonstrukci, 4.NP, 7.500 Kč vč. ink.
Tel.: 604 878 060.

Prodám garáž za Leteckou ul., nova
střecha, cena 120.000,-. Tel.: 602 265
646
Pronajmu 3+KK. Tel.: 723 365 897

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.

Pronajmu byt I.kat. 1+1 v PV, Dykova
ul. Nájem 4700/měs.+inkaso. Volejte
774 485 662
Prodám byt 2+1 OV, v PV. Tel.:605
904 101
Pronajmu pěkný byt 2+1. Informace
na tel.:731 970 089

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

Pronajmu garáž u sv. Anny. Tel.: 776
561 214.

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

Pronajmu byt 1+1 na Sídl. E. Beneše,
částečně zařízený, ihned volný.
Požaduji kauci 10.000 Kč, nájem včetně inkasa 5.500 Kč. Tel.: 724 670 535.

Pronajmu dva pokoje s kuchyňským
koutem, společné soc zařízení v RD, 5
km od PV. cena 6 – 8.000 Kč. Kontakt:
773 689 221.
Pronajmu velký cihlový byt 1 + 1, cca
51 m2, v 1. patře, 4.500 Kč/měs. Tel.:
724 337 984.
Prodám zrekonstruovaný cihlový byt
3 + 1 (72m2) v OV, Prostějov (ul.
Slovenská). 1.NP, balkon, zahrada,
sklep, vlastní topení. Cena 1.690.000
Kč. Tel. 724 774 009.
Koupím byt 2 + 1 v PV, v OV. Nejlépe
v pův. stavu. RK nevolat. Tel.: 606 922
838.
Vyměním městský byt v centru PV,
100m2 za menší. Tel.607763692.

Byt 3+1 v OV na E. Beneše (PV), 4.
Patro, po úpravách. Dům po revitalizaci. Tel.: 776 303 578 po 16. hod.
Hledám dům na vesnici. Cena a stav
nerozhoduje. Tel.: 774 414 525.
Pronájem bytu 1+1 Dolní ul. 6000
včetně inkasa. 777290319

seznámení
Vdovec 61/167/67 hledá ženu k trvalému vztahu. Jen upřímně. Jsme z PV:
Tel. 774 809 845.

koupím

Pronajmu 3 + 1, komplet. zařízena rekonstr. Cena vč, ink. 9.000 Kč. Tel.:
604 613 374.

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

Pronajmu byt 2 + 1 v PV, na Tylově ul.
Tel.: 728 166 255.

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

Pronájem 3 + 1 RD Štětovice. 9.500
Kč vč. ink., 777 290 319.

Pronájem bytu 3 + 1, 85 m2, 4. NP,
volný ihned. Tel.: 777 07 99 58.

Pronajmu dlouhodobě garáž na ul.
Žeranovská. Tel.: 737 877 959.

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

Pronájem nebyt. prostor. V PV
Svatoplukova 18, 2. místnosti - 17 m2
a 8,5 m2. Vhodné jako sklad. Dvor.
trakt, přízemí. Info na č. 731 012 213
nejlépe od 14.00 – do 16.00 hod. denně.

Pronajmu byt 2 + 1 na sídl. Hloučela.
Tel.: 723 480 770.

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!

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

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.

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

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

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

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM

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.
Banka Vám nepůjčí? My ano! Od
1.000 Kč do 2 mil. Kč. Volejte 773
206 388.
Pozor vánoční akce. Půjčíme všem,
stačí OP. Bonus kreditní karta. Tel.:
607 896 359.
!!Pozor!!! Předvánoční akce.
Půjčíme všem, stačí OP. Bonus!
Kreditní karta do 500 tis. 607 611
952.
Půjčka tutovka od 50 tis. Kč.
Předvánoční akce, za směšný úrok.
Bonus! Kreditní karta do 500 tis.
Nejsme linka 900. Telefon 736 228
277.
VÁNOČNÍ PŮJČKY. POMŮŽEME VŠEM. NENAHLÍŽÍME DO
REGISTRU. T. : 606 279 356.
Půjčka tutovka od 50 tisíc Kč.
Předvánoční akce za směšný úrok.
Nejsme linka 900… Volejte 739 624
333.
PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8 000 Kč. Tel: 605 254 131.
Půjčku již za 2 hod? Bez poplatku
předem? POUZE V PV. 725 853 631
!!!
Půjčíme až 300 000 z vlastních zdrojů, bez registru, i pro důchodce a ženy na MD. T. 604 800 212
Bankovní a nebankovní úvěry,podnikatelské úvěry,půjčky, leasingy od
50000 do xxx miliónů,švýcarský kapitál,kreditní karty.Nejsme 900...!!!
Tel.: 774664892

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 777 231 606.

finance

Úvěry od 10 - 25 tis. Neřešíme registry v AH, refinancování nevýhodných
úvěrů. Řešení exekucí, realizace
osobního bankrotu. Finanční a právní
servis, vše vyřídíme za vás. Kancelář
Olomouc, Pasteurova 10, kancelář
Prostějov 606 790 687.

odměna
Kdo najde nebo přispěje k nalezení
ukradeného auta Fabia Combi 3M2
9045 stříbrné barvy, která se ztratila v
ulici Waitova dne 27.10.2009.
Vyplatím odměnu 30.000 Kč. Děkuji.
Tel.: 602 602 275

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

Dokončení
řádkové inzerce
na straně 20.

prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Jablka od 10 Kč/kg
Prodej jablek na mošt
a na výrobu kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Palivové dříví štípané, dřevěné
brikety. Tel.: 582 330 341, 733 554
499. TIP spol. s r. o. Vrahovice
(Areál Minervy)
Prodám levně starobylý sekretář.
Ihned k odběru. Tel.: 602 477 886.
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.
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.
Pila Otaslavice opět prodává tvrdé
palivo, krácené. Cena 500 Kč za prm.
Tel.: 582 371 493.
Prodám čalouněný rozkládací rohový gauč s úložným prostorem + křeslo, 4.000 Kč. Tel. 728 355 317.

práci
nabízí
Přivýdělek s českou a.s. 12 – 24 tis.
Kč./měs. Ne manuálně. Tel.: 775
972 354.
Přijmu pracovníka do ved. funkce
(mistr) pekařské výroby. Bližší info.
tel.:582 342865 Po-pá 6-15hod.
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 571 620 763, 10-14 h.
www.studio365.eu
!!!POZOR!!! Vaše šance do nové
kanceláře. Přijmu 2 lidi, zajímavá a
nenáročná práce. Výplata denně!!!
Volejte: 605 183 668.
Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých
pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810
644.
Centrum zdraví uplatní na pozici
konsultant ve výživě, konsultant v
kosmetice a supervizor. Podmínka:
mít rád lidi a obor. Tel. 723 306 068.
Hledám OZ i brigádně. Tel.: 777 938
973.
Hledáme 5 lidí na HPČ, VPČ, prof.
růst, 10 – 60 tis. měs. Tel.: 732 746
873.
www.domajob.cz Trend 21. st.
www.domajob.cz
Stavební firma hledá externího pracovníka pro zpracovávání cenových
kalkulací. Tel. 602 733 244.

práci
nabízí
BANCO CASINO a.s., přijme do
provozu v Prostějově krupiéry,
krupiérky. Nástup možný ihned.
Info na tel: 776 237 992.
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.
Nabízím domácí práci. Možnost i se
smlouvou. Tel.: 728 821 566.
Myslíte si, že do práce či na brigádu
se prostě musí? Přidejte se k nám a
choďte do práce s láskou. Hledáme
schopné, komunikativní lidi.
Nabízíme nadstandardní příjmy,
pružnou pracovní dobu a zaškolení.
Volejte po 19.00 hod. 724 30 60 29.
Zavedená česká obchodní firma
Rozšiřujeme své aktivity do Vaší
oblasti a potřebujeme energické,
komunikativní a spolehlivé kolegy,
kteří mají rádi volnou prac. dobu.
Odměna 35 000,- - 60 000 Kč
Zájemci volejte po-pá 8°°- 16°°
tel. č. 773 074 896.
Firma Hanakov, spol. s r.o., Pod
Kosířem 3127/74, Prostějov přijme
do HPP ÚDRŽBÁŘE - ELEKTRO
pro provoz kovovýroby. Požadujeme
vyučení v oboru elektro slaboproud,
popř. silnoproud a praxi, výhodou
jsou zkušenosti s opravami a údržbou
CNC strojů. Výhodné platové podmínky, nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na hanakov@hanakov.cz. Osobní kontakt po tel. domluvě. Tel: 582 302 341.
Chcete si vydělat zapisováním a zvedáním telefonů z domu? Plat 3 – 6 000
Kč. Tel. 604 800 212.
Do kanceláře v PV ihned přijmeme
nové kolegy, i brigádníky. Zaškolíme.
Tel. 607 967 834.
IFP Club nově v PV! Limitovaná nabídka – zajímavá spolupráce. Na VPP
i HPP, transparentní podmínky.
Slušné výdělky. Tel. 722 853 631.
Hledám tipaře na nemovitosti.
Osobní dohoda. Tel. 604 821 312.
Zavedená česká firma přijme solidní
a cílevědomé spolupracovníky, jejichž výběr není omezen věkem ani
sociálním postavením či vzděláním.
Vyžadujeme serióznost a komunikativnost. Vysoké příjmy! Ne prodej
apod.! Tel. 777 841 651.
Přijmeme 3-5 lidí v Olomouci a okolí. Tel.: 774 664 892

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

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

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

Kawasaki ZX6R, r.v.05, 107t

Přijmeme technika bowlingu, info
tel: 724 280 476.
Provozovna Žešov přijme frézaře na
dvousměnný provoz na CNC obrábění, nutná samostatnost. Tel.: 582 336
928.
Přijmeme do zaměstnání vyučené
šičky (pozn. kapsařky). Praxe v oboru nutná. Nabízíme dobré platové
podmínky, kvalitní sociální zázemí.
Nástup možný ihned. Informace: telefon 582 800 837, mob.: 602 790
377, 725 516 331.

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

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

9.listopadu 2009
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Moravskoslezská divize, skupina D: Zástupci okresu se v derby na závěr rozešli smírně
(dokončení k článku na straně 13)
Na následujících řádcích si můžete prohlédnout výčet všech utkání na krajské a okresní úrovni, která se z důvodů špatného počasí rozhodnutím sportovně-technických komisí olomouckého
Krajského fotbalového svazu a prostějovského Okresního fotbalového svazu neodehrála a byla přeložena do jarní části soutěžního ročníku.
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. 13:30 SO), 1.FC Přerov - Kozlovice (hřiště Kozlovice), Dolany Hněvotín
I.A Třída skupina B KFS Olomouc
14. kolo 08.11.2009 13:30 (neděle)
Klenovice - Plumlov (07.11. 13:30 SO Němčice nad Hanou), Jesenec
- Kojetín, Mostkovice - Dub nad Mor., Slatinice - Troubky, Náměšť Čechovice, Lipník - Opatovice (07.11. 13:30 SO), Brodek u Př. - Kožušany (07.11. 13:30 SO)
I.B Třída skupina A KFS Olomouc
14. kolo 08.11.2009 13:30 (neděle)
Kostelec Nezamyslice, Býškovice Hustopeče, Haná Prostějov

Vrahovice (07.11. 13:30 SO), Všechovice Vrchoslavice, Újezdec Lutín (07.11. 13:30 SO), Tovačov - Hor.Moštěnice, Radslavice - Pivín
I.B Třída skupina B KFS Olomouc
14.kolo - 08.11.2009 13:30 (neděle)
Černovír - Lipová, Drahlov - Moravský Beroun (07.11. 13:30 SO), Bohuňovice - Slavonín, Příkazy - Bouzov, 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)
III. Třída OFS Prostějov
14.kolo - 08.11.2009 13:30 (neděle)
TJ Smržice - FC Výšovice, Sokol Čechy pod Kosířem - SK Jesenec "B"
(07.11.2009 13:30 SO), TJ Otinoves - TJ Horní Štěpánov, Sokol Vícov Sokol Přemyslovice "B", TJ Sokol Tištín - TJ Haná Nezamyslice "B", TJ
Pavlovice u Kojetína - TJ Jiskra Brodek u Konice, FC Kostelec na Hané
"B" - FC Kralice na Hané "B" (07.11.2009 13:30 SO)

Z Kuřimi se Prostějov vrací bez bodu
SK KUŘIM - SOKOL II PROSTĚJOV
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Kamený - Závodský , Ordelt , Raška , Jurík M. 2 , Černíček
4 , Bydžovský 4 , Juráček , Jurík T.
1, Nevrlý 6, Kosina 9, Šestořád
Vývoj skore po pětiminutovkách:
0:2, 3:5, 5:6, 7:8, 10:8, 12:10,
15:12, 18:15, 19:17, 22:21, 23:25,
27:26
Hazenkáři Prostějova po vítězném
utkání doma proti Juliánovu čekalo
další utkání 2. ligy na palubovce
Kuřimi, která se před tímto utkáním krčila na samém dně tabulky bez toho, že by její hráči v 8 utkáních poznali radost z vítězství.

2. LIGA

27:26 (12:10)

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

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

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

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

Už z tohoto důvodu odjížděli
svěřenci trenéra Krista k utkání z
pozice favorita a odjíždět odtud bez
zisku bodu by bylo určitě zklamáním. To se nakonec splnilo ta-

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

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

239:191
214:193
238:208
207:193
223:224
197:188
215:215
223:224
230:239
206:230
210:240
192:249

14
12
11
10
10
8
8
8
8
5
2
0

kovým způsobem, přestože prostějovští kontrolovali průběh hry, tak
se sudí ve druhém poločase rozhodli, že vyhraje domácí celek. Nařízenou sedmičkou v poslední se-

kundě za vymyšlený faul po střele
z křídla připravili hostující tým i o
bod za remízu.

Antonín Krist
(Sokol II Prostějov): Utkání hrubým způsobem
ovlivnili rozhodčí.V závěrečných
sekundách přišla střela z pivota,
kterou náš brankář vyrazil do prostoru křídla, domácí hráč v náskoku nedal a upadl a rozhodčí odpískal sedmimetrový hod. Bojovali
jsme a dřeli celý zápas, ale proti
soupeři a rozhodčím najednou se
zvítězit nedá. Myslím si, že jsme
byli celý zápas lepším týmem, vyhořeli jsme trochu při střelbě z
pravého křídla. Výborný výkon
podali oba brankáři, nejlepším
hráčem z naší strany byl Kosina.

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 7,458,00.

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

Kostelečtí vezou bod z Brna
KP BRNO - SOKOL KOSTELEC N/H
Sestava a branky Kostelce: Kaláb,
Varha - Grulich M. , Jurka 5 ,
Grepl, Paták 5 , Chalupecký I. , Varhalík 4 , Čech , Kosina 9 , Vymětal
1, Ševčík 2, Chalupecký L., Švec
Vývoj skore po pětiminutovkách:
2:3, 5:5, 10:6, 12:8, 13:11, 15:14,
18:15, 18:18, 18:21, 21:22, 24:24
Po čtrnáctidenní pauze se na šesti
palubovkách pokračovala druhá
nejvyšší soutěž házené. Po výhře
doma proti mladíkům z Jičína zajížděli kostelečtí házenkáři k dalšímu utkání na palubovku vedoucího týmu soutěže
Brna. Domácí tým
před tímto utkáním ztratil jeden jediný bod za remízu na horké půdě
v Náchodě. Po prvním poločase,
kde kostelečtí drželi s favorizovanými domácími krok, si v kabině
rozebrali chyby a i když začátek
druhé půle vyšel domácím a ujali se
tříbrankového vedení, jakoby to
byl signál pro hosty začít hrát svoji
hru. V následující desetiminutovce
otočili šnůrou šesti branek vývoj
utkání na svoji stranu a neustále si
udržovali vedení. Na domácích
házenkářích bylo viditelné znervoznění. Kostelečtí dovedli vedení
26:24 do poslední minuty a v čase
59:17 si hostující trenér vzal oddechový čas. Po jeho uplynutí měli
míč k dispozici jeho svěřenci, ale
dvakrát po sobě špatně přihráli a
domácímu celku se v posledních
43 vteřinách utkání podařilo srovnat stav a odnést si ze souboje bod.

HÁZENÁ

Výsledky 8. kola
Bohunice A - Tišnov
31 : 22
Telnice - Ivančice
30 : 26
Hustopeče - SK Kuřim A 30 : 26
H.Brod - Zlín A
27 : 24
Prostějov - Juliánov A
31 : 28
Maloměřice A - V. Meziříčí A
29 : 24
Utkání 9. kola

Každý účastník odevzdá u prezentace fotku a 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.

26:26 (15:14)
Bystřice A - Brno
N.Veselí - Košutka A
Kostelec A - Jičín B
Napajedla A - Chodov
Náchod - Ostrava

Alois Jurík (trenér Kostelce):
Kdyby mi někdo před utkáním řekl, že si z Brna povezeme bod, bral

1. LIGA

33:36
37:26
25:21
26:28
30:28

Utkání 9. kola
Jičín B - Napajedla A , Brno - Kostelec A 26:26, Litovel - Bystřice A,
Košutka A - Náchod, Chodov N.Veselí, Karviná j. - Ostrava

bych to všemi deseti. Podle toho,
jak se ale samotné utkání vyvinulo
a především jeho závěr, jsem ze zisku pouhého bodu zklamaný.
Přesto bych chtěl pochválit všechny hráče za odvedený výkon,
kterému nechyběla touha po vítězství, celý tým se pral jako jeden
muž. Nesmím zapomenout na vynikající výkon brankáře Kalába,
který nakonec zápas ukončil s 58%
úspěšností zákroků.

Příští kolo:
10. kolo
N.Veselí - Náchod (15.11. 16:30),
Karviná j. - Košutka A (15.11.
15:00), Chodov - Jičín B (15.11.
16:30), Bystřice A - Ostrava (15.11.
10:30), Kostelec A - Litovel (15.11.
10:30),
Napajedla A - Brno (14.11. 10:30)
-pez-

Výsledky 8. kola
Karviná j. - Litovel
30:27

Divizní derby vrchoviny nepoznalo vítěze
pokutového území a jeho jedova-

SOKOL KONICE - SOKOL PROTIVANOV
Branky : 63. Navrátil - 60. Rojka
Rozhodčí : Drápal - Seidl, Stloukal ŽK : 0
Diváků : 350
Sestavy - Sokol Konice : Kmecik
- Hloch, Klobáska, Voral, Macháček, Rajnoha, Navrátil (84.
Kaprál), Machálek, Hlouš, Rus
(72. Řehák), Schon(55. Heinz)
Trenér : Karel Procházka
Sokol Protivanov: Vítek - Dostál, Šmíd, Vala, Paszto, Koláček, Vančura, Mráček, Rojka,
Kučera, Zachar Trenér :Radim
Sedláček

1:1 (0:0) tou střelu vyrazil hostující gol-

V posledním hraném utkání podzimu přišlo na řadu derby mezi
domácí Konicí a Protivanovem.
Oba celky měly před utkáním
stejný počet bodů a tak se čekal
vyrovnaný zápas. Utkání se odehrálo na umělém trávníku vedle
hlavního hřiště.
Po půlminutě hry od
úvodního hvizdu se
dostala Konice k
přímému kopu, který si postavil Rajnoha, ale trefil se
jen do zdi. V 5. minutě se opět
Rajnoha uvolnil na pravé straně

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE D

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

14
15
15
14
15
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15

11
10
10
7
6
6
6
5
5
6
4
4
4
4
3
4

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

1
3
4
3
5
6
6
6
6
8
6
7
7
9
8
10

38:7
33:14
29:15
21:14
25:19
24:25
17:26
17:15
20:23
18:26
21:24
16:24
23:33
16:31
16:27
14:25

35
32
31
25
22
20
20
19
19
19
17
16
16
14
13
13

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

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

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

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

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

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

270:230
236:195
282:253
221:208
229:244
234:236
209:216
224:242
196:222
197:212
202:220
217:239

man Vítek na roh. V prvních minutách se do zakončení tlačila
především Konice, jejich soupeř
se soustředil na defenzivu. Z ničeho nic však v sedmé minutě napřáhl na hranici vápna protivanovský Dostál a jeho táhlá střela
skončila na břevně domácí bran-

ky. Tato akce jakoby vyprovokovala hostující hráče k větší aktivitě a v 10. minutě se ocitl v pokutovém území Konice Vančura,
přiklepl nabíhajícímu Rojkovi,
ale ten mířil z dobré pozice vysoko nad branku. Po čtvrthodině
hry nacentroval hostující kapitán
Koláček z
levé strany do šestn á c t k y,
Vančura přepadl přes nohu konického obránce, ale rozhodčí
zůstal ledově klidný. V 18. minutě se ke slovu po delší době dostala opět Konice, Rus nacentroval přesně na Schona, ten se zbavil hostujícího Šmída, ale zakončení mu příliš nevyšlo. Následovala hluchá čtvrhodinka hry, kterou mohlo docela pěkně zaplněné
hlediště využít místo sledování
hry spíše k občerstvení. Hrálo se
převážně uprostřed hřiště, ale akce, která by vedla k vypracované
šanci se v těchto minutách ani na

NAVŠTÍVILI JSME

V nervozním derby vrchoviny se nakonec nenašel vítěz, oba týmy braly po bodu.
jedné straně neobjevila, přestože
se dá říct, že koničtí měli míč
častěji na kopačkách. Teprve ve
34. minutě se domácí dostali k zahrání přímého kopu, který se ten-

16
14
11
10
9
8
7
6
6
5
5
3

Tišnov -Telnice , Juliánov A - Maloměřice A , Ivančice - Hustopeče,
SK Kuřim A - Prostějov, Zlín A Bohunice A, V. Meziříčí A H.Brod
Příští kolo:
10. kolo
H.Brod - BohuniceA (14.11. 18:00),
Telnice - Zlín A (15.11. 17:00), Hustopeče - Tišnov (15.11. 10:30),
Prostějov - Ivančice (14.11. 15:00),
V. Meziříčí A - Juliánov A (14.11.
15:00), MaloměřiceA- SK KuřimA
(14.11. 11:00)

Ze severu Čech s šestým vítězstvím
K utkání 7.kola zajížděly doposud neporažené prostějovské volejbalistky na palubovku týmů s
opačnou bilancí. Jejich soupeřky ještě pocit vítězství v probíhající ročníku extraligy žen neokusily. Utkání proběhlo podle
předpokládaného scénáře a našim hráčkám se za 62 minut podařilo zápas ukončit ve třech setech.
Sestava Prostějova:
Nováková, Spalová,
Valenteová, Soaresová, Tomašeková,
Nnamaniová, libero
Tomanová.
Trenér: Miroslav
Čada. Rozhodčí: Pejpal a Činátl.
Čas: 62 minut. Diváků: 200.
Do hry stále nebyly k dispozici
dlouhodobě zraněná Biksadská,
dále nenastoupily Ssuschkeová,
Bramborová a Kučerová, úplně
zdravotně fit se ncítila Valenteová.
Už od prvních okamžiků se zápas
vyvíjel jednoznačně ve prospěch
hostujícího týmu. Domácí hráčkysi byly dobře vědomi, který tým

stojí na druhé straně sítě. Za celou
první sadu daly dohromady pouhých jedenáct míčů.
Ve druhém setu se na počátku domácím dařilo držet vyrovnaný stav
(4:6), pak ale přišla šnůra hostujících hráček v poměru 13:5 a set se
dohrával. Libereckým hráčká se
podařilo několika vítěznými míči
alespoň částečně kosmeticky upravit skore druhého setu,
který jsme nakonec
vyhráli
poměrem
25:18.
Ve třetím setu si prostějovské
hráčky
hlídaly bezpečný náskok a nikdo z přihlížejících dvou stovek
diváků ani na chvíli nepochyboval,
že představení bude po tomto setu
ukončené. To se také stalo, domácím hráčkám se nakonec podařilo uhrát sedmnáct míčů a
proměněný mečbol Hanaček znamenal šestou výhru v sezoně.
Vzhledem k blížícímu se úvodnímu zápasu Ligy mistryň se snaží
prostějovské vedení domluvit k
přípravnému zápasu polského soupeře.
-pez-

TU Liberec VK Prostějov 0:3 (-11, -18, -17)
Výsledky 7. kola
Olomouc - Slavia Praha 3:1 (23, -21, 19, 21)
Rozhodčí: Dočkal, Došlík. Čas: 96 min. Diváci: 200.
Ostrava - Frýdek-Místek 1:3 (21, -19, -17, -23)
Rozhodčí: Gall, Z. Grabovský. Čas: 101 min. Diváci: 350.
Olymp Praha - 3:1 (-23, 12, 23, 14)
Rozhodčí: Bydžovský, Záhorcová. Čas: 104 min. Diváci: 179.
Liberec - Prostějov 0:3 (-11, -18, -17)
Rozhodčí: Pejpal, Činátl. Čas: 62 min. Diváci: 180.
TABULKA EXTRALIGY ŽEN
1. Olymp Praha
7 6
1
20:6
2. Frýdek-Místek
7 6
1
18:8
3. Prostějov
6 6
0
18:2
4. Olomouc
6 4
2
13:10
5. Ostrava
6 4
2
14:12
6. juniorky ČR
7 3
4
11:16
7. Šternberk
7 2
5
11:18
8. Brno
5 2
3
8:10
9. Přerov
6 1
5
8:15
10. Slavia Praha
6 1
5
8:15
11. Liberec
7 0
7
4:21

610:521
611:557
496:339
515:474
578:574
564:626
582:671
387:390
501:534
464:524
507:605

PŘÍŠTÍ ZÁPASY
8. kolo 14.11.2009
SCM-ČVS-JKY - Šternberk (17.11. 16:00), Frýdek-Místek - Přerov,
Prostějov - Ostrava, Slavia Praha - Liberec, Brno - Olomouc

mířil Rojka na zadní tyči hlavičkou vedle pravé tyče domácího
Kmecika.
Ve druhém poločase se začalo
mnohem svižněji než v tom prvním. Ve 48. minutě po rozehraném rohovém kopu míč mířil
na zadní tyč, hlavička domácího
Vorala však trefila pouze Vítkovu
náruč. Oba týmy se snažily hrát
dopředu, ve hře však byla řada
nepřesných přihrávek. Po hodině
hry ale poprvé uhodilo. Na polovině hřiště Rojka z první poslal
přihrávku do křídla na unikajícího Dostála, ten se uvolnil a jeho prudký centr do šestnáctky
stačil přizvednout už na jedenáctce nabíhající Rojka hlavou tak šikovně, že míč nad konečky
prstů domácího Kmecika skončil
v levém horním rohu konické
branky - 0:1.
Protivanovští si ani nestačili užít
pocit radosti z vedení a bylo srovnáno. Domácí Machálek si zatáhl
míč po levé straně, prudce po ze-

mi poslal míč do prostoru malého
vápna, kde ho nabíhající Navrátil
ho usměrnil podél padajícího Vítka přesně do sítě - 1:1. Domácí se
po vyrovnávací brance tlačili do
zakončení, v 72. minutě Hlouš
střílel z hranice velkého vápna po
zemi k tyči, hostující Vítek ale
míč stačil vyrazit na roh. O tři minuty později napřáhl Machálek,
ale jeho střela šla vedle pravé tyče do autu. Deset minut před koncem zahrávali koničtí přímý kop,
exekutorem byl tentokrát Voral,
ale Vítek opět vykryl. Do poslední situace, která mohla skončit
brankou, se v 88. minutě dostal
domácí Hlouš, ale jeho střelu
kontroloval hostující golman.
Rozhodčí ukončil utkání hned po
uběhnutí devadesáti minut a derby tak skončilo nerozhodným výsledkem 1:1. Jelikož poslední
podzimní kolo bylo přeloženo na
jaro, oba týmy přezimují se shodným počtem 19 bodů ve středu
divizní tabulky.

HLASY TRENÉRŮ:
Radim Sedláček (Sokol Protivanov): Chtěli jsme v utkání vyhrát, což se nepodařilo. Vedli jsme, ale nechali
jsme si zbytečnou chybou, kdy míč prolétl po zemi celým vápnem, rychle vyrovnat. myslím si, že ta remíza je
zasloužená. Výborný výkon podal Honza Vítek v brance.

Koničtí fotbalisté slavují vyrovnávací gol na 1:1. Tímto výsledkem i utkání skončilo.

Mladí zápasníci Čechovic sbírali medaile na MČR
VHavlíčkově Brodě se o víkendu
7.11.2009 konalo MCR žáku v
zápase řecko - římském .
Na mistrovství se připravovalo 6
závodníku , kteří tam odcestovali .
Vybojovali skvělá umístění a v
konkurenci 21 oddílu se neztratili

.1. místo Tomáš Rais váha 40 kg
1. místo Jakub Smýkal váha 44 kg
2. místo Jan Hrdý váha 40 kg
2. místo František Nesvadbík
váha 62 kg
2. místo Michal Bukva 70 kg
3. místo Petr Hrdý váha 44 kg .

Je to skvělý výsledek mladých Čechovických zápasníku . V hodnocení družstev získali Čechovice
první místo přad SCM Chomutov
a SCM Havl.Brod .
Trenér zápasu Čechovic
Vojtěch Szilva

Zimní plavci informují
13
13
12
10
10
10
9
7
7
7
7

tokrát Rajnohovi povedl lépe než
ten předchozí z úvodu utkání.
Namířil přes zeď do pravého horního rohu Vítkovy branky, ten ale
hbitým zákrokem vytěsnil míč na
roh. Tato šance nastartovala konické hráče k častějším pokusům
na soupeřovu branku. Z rohu se
po odraženém míči dostal ke střele Kučera, jeho dělovka z dvaceti
metrů však mířila přímo do náruče hostujícího brankáře. Hosté se
ani nedostali za polovinu, když se
uvolnil v pravém rohu pokutového území Hlouš a jeho tvrdou
přízemní polostřelu polocentr
nadvakrát zlikvidoval Vítek. Protivanovští se ke konci poločasu
soustředili spíše na zabezpečenou obranu a tak se ke střelám na
domácího brankáře dostávali velmi sporadicky. Ve 40. minutě měl
dobrou příležitost z dvaceti metrů
hostující Pászto, ale nenaložil s ní
příliš dobře. Těsně před poločasem však hosté zahrozili, po tečované střele kopali roh, ze kterého

Foto: Z. Pěnička

Zimní plavecká sezóna je v plném
proudu a zimní plavci oddílu dálkového a zimního plavání TJ Haná Prostějov si nevedou vČeském
poháru vůbec špatně. Po čtvrtém
kole si drží z26 oddílů krásné čtvrté místo. Přičemž konkurence a
úroveň prvních tří oddílů je velmi
vysoká. Vzpomenout bychom
určitě měli úspěch nejstaršího
závodníka oddílu Bohumila Pácla
(69), který v duatlonovém závodě
na venkovním 50 m bazénu ve
Slavkově na Moravě ve své
věkové kategorii zvítězil a stal se
držitelem rekordu. A zároveň se
stal mistrem ČR v prsařském stylu. Svou čtvrtou pozici závodníci
umocnili na posledním závodě
v Přerově na přírodním koupališti
Laguna. Zřejmě posledním
hezkém podzimním počasí, kdy

bylo nádherně slunečno a voda
měla ještě 7,5°C. Poslední dny
teplota vody rapidně klesá. Ta správná zima plavce teprve čeká.
Plavecký oddíl by touto cestou rád
pozval příznivce a diváky na
závody, které organizuje 14.11.
Bylo pravidlem, že závody probíhaly na Plumlovské přehradě.
Vzhledem k tomu, že se přehrada
vypouští a tudiž není přijatelná pro
organizaci plaveckých závodů,
rozhodl výbor oddílu přesunout
závody na Čehovický rybník.
„Věříme, že bude úroveň závodu i
účast závodníků stejně vysoká jako v minulosti“, řekl předseda oddílu Ing. Luděk Coufal. Mimochodem z důvěryhodných zdrojů
víme, že se právě předseda oddílu
usilovně pod odborným tréninkovým vedením Dany Zbořilové

(bývalé přemožitelky kanálu LaManche) připravuje na to, aby
v roce 2011 tento kanál přeplaval.
Termín plavby má již zamluvený.
A věřme, že i díky hlavní finanční
podpoře generálního sponzora
České pošty, s.p. se mu to podaří.
Další důležitou informací je pravidelná každoroční „Vánoční koupel“. Loňský rekord diváků i otužilců chceme rozhodně zachovat,
případně i překonat. Proběhne jako každý rok v pravé poledne
24.12. A kam může divácká veřejnost, plavci a otužilci letos přijít?
Vzhledem k tomu, že se zastavilo
vypouštění přehrady přes zimu,
čekají otužilci diváky opět
v propusti hráze Plumlovské přehrady jako každý rok.
Mgr. Michal Mucha
organizační manažer oddílu

Foto: Z. Pěnička

Karel Procházka (Sokol Konice): Bylo to hodně nervozní utkání z obou stran. Myslím si, ze jsme celkově
měli více brankových příležitostí. Dostali jsme takový náhodný gol, kdy ho tpo trefilo, ale naštěstí se nám podařilo rychle vyrovnat. Chybí nám pořád taková větší sehranost, byla v naší hře řada nepřesností.

OKRESNÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ, DOROSTU A ŽÁKŮ
II.třída
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
Kanonýři:
12 branek: Konečný Lukáš (Otinoves), 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

Střelci branek, červené karty a tabulky střelců
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), Svoboda 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
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
Kanonýři:
23 branek: Milar Ondrej (Protivanov), 16 branek: Vozihnoj Alois
(Protivanov), 14 branek: Kratochvíl Jakub (Nezamyslice), Nejedlý
Vít (Protivanov), 11 branek: Hy-

žďál 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.

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

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
Provádíme veškeré zednické
práce, rekonstrukce bytových jader,
obklady, dlažby včetně zámkových.
Dále nabízíme pokládku plovoucích podlah a po dohodě i jiné práce.
Kvalita a rozumná cena. Tel.: 604
524 666, p. Rosička Jiří.
Stěhování, vyklízení. T. 775 132
134.
Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb, renovace
koupelen, kuchyní atd. Tel.: 774 06
22 53 nebo
e-mail: dacel@seznam.cz.
Palírna Otaslavice nabízí
kvalitní služby za bezkonkurenční ceny. Za jeden litr 50%-ní slivovice u nás celkem zaplatíte jen
115 Kč. Objednávky přijímáme
non-stop na tel. číslech 582 370
058, 777 340 485 .
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny
stol. práce vč. oprav).

Zahrajem Silvestra, plesy, oslavy,
svatby. Tel.: 776 044 253.
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343.
Jeseníky – Karlov – rekreace na nově
zrek. Chatě (do 11 osob). V době jar.
Prázdnin. Tel. 777 780 503.

různé

20

vzpomínáme
V srdcích bolest zůstává,
v myšlenkách jsi však
stále s námi…

Hudební skupina Casino hledá zpěvačku. Zn.: Spěchá.
Jeseníky – Karlov – rekreace na nově
zrek. chatě (do 11 osob) v době prázdnin. Tel.: 777 780 503.

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

Dne 9. listopadu 2009
by se dožil 30. roků
pan prap. David BLÁHA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče a sestra s rodinou.

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

Dne 9. listopadu 2009
jsme si připomněli 6. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
paní Jana KŘÍŽKOVÁ.
S láskou v srdci vzpomínají
dcery s rodinami.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme
Ti naposledy dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale obraz
Tvůj zůstane navždy v nás.

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.

Dne 12. listopadu 2009
vzpomeneme 15. smutné výročí
úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka pana
Jiřího NEUGEBAUERA
z Prostějova.
Zároveň dne 3. února 2010
vzpomínáme nedožitých 65 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcery
a syn s rodinami.

Karel Sochor

Koupím Ford Fiesta 1,3 nebo Ford Ka
do 25.000 Kč. Pouze dobrý technický
stav. Tel.: 608 465 787.

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ

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

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

Vodo- topo-plyn. Nabídky veškerých instalatérských prací. Tel.: 608
747 788.
SaM – úklidové služby provádí
kompletní úklid vč. mytí oken a čištění koberců. Tel.: 582 331 332.

Dne 9. 11. 2009 uplynulo
5 let od úmrtí
paní Heleny Vysloužilové.
S láskou vzpomíná dcera
Helena s rodinou.

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

Dnes, 9. 11. 2009 uplyne
1. smutný rok, kdy nás opustil
náš tatínek, dědeček
a pradědeček,
pan Oldřich KAŠPÁREK
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery a syn s rodinami.

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

Zámečnické práce – vrata, mříže,
konstrukce, zábradlí, schody…atd.
Tel.: 723 737 883.
Doučím matematiku. Tel.:721 307
759.

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD UPOZORŇUJE:

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
Provádím zednické práce, obklady,
dlažby, montáž sádrokartonů. Tel.:
603 498 695.
Klempířské a pokrývačské práce,
izolace plochých střech. Tel.: 777
125 551 pan Čadílek.
Nabízím úklid domácnosti, vč.
umývání oken. Termín dle dohody,
příznivá cena. Tel.: 773 190 539.

Zemědělští podnikatelé, pozor na nový zákon!

POZOR
POSEZONNÍ

SLEVY
KOL

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

Stavební firma STYKR s.r.o. –
kompletní realizace staveb a bytů.
Tel.: 605 86 41 40.
Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

KE KAŽDÉMU
KOLU DÁREK
MODELY
2010
JIŽ V PRODEJI

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.

blahopřání

zvířata

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

ká osoba nebo podnikající fyzická
osoba v rozporu s § 2f provozuje
zemědělskou výrobu bez zaevidování,
nebo uvede nesprávné údaje v žádosti
podle § 2f odst.4 zákona, nebo jako
zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů
týkajících se evidence zemědělského
podnikatele podle § 2fa odst.5 zákona.
Zákonem dochází také ke změně
zákona o správních poplatcích
č.634/2004 Sb., kde v části I položce 6
se doplňuje písmeno c), které nově
upravuje, že za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele se vyměřuje správní
poplatek 100,- Kč.
Agendou evidence zemědělských
podnikatelů je u obcí Prostějovska
pověřen odbor obecní živnostenský
úřad MěÚ Prostějov (kontakt : Bc.
Kratochvíl, vedoucí oddělení registrace, tel.: 582 329 505).
-red-

Změna podmínek v podnikání u ostrahy majetku
Dne 1. 10. 2009 nabyl účinnosti zákon
č. 292/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a
další související předpisy. Součástí této
novely (v části šesté) je i změna zákona
č. 274/2008 Sb., kterým se od 1.1.2009
měnily některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o Policii České republiky včetně zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání.
Na základě tohoto zákona dochází od 1.
10. 2009 k těmto změnám, které se týkají živností „Ostraha majetku a osob„ a
„Služby soukromých detektivů„:

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

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

do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.
Dále je zemědělský podnikatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu
přerušení provozování zemědělské
výroby na dobu delší 6 měsíců. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení
oznámení, nebo dnem pozdějším,
uvedeným v oznámení.
Na základě zákona je Evidence zemědělského podnikatele veřejným seznamem a osobě, která projeví zájem, vydá provozovatel (živnostenský úřad)
výpis, nebo potvrzení o určitém zápisu, popř. potvrzení o tom, že v rejstříku
určitý zápis není.
Zákon nově zavádí pokuty za přestupky fyzických osob a správní delikty
právnických osob a podnikajících fyzických osob. Např. pokutu až do výše
50.000,- Kč je možné uložit za správní delikt spočívající v tom, že právnic-

a osob a činnosti soukromých detektivů

Masáže podle Vašeho přání u Vás
doma. Tel.: 602 892 574.
Pravidelný běžný úklid domácností,
mytí oken, žehlení. Kvalita, spolehlivost. Tel.: 737 867 950.

Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Prostějov upozorňuje,
že dne 1. 10. 2009 nabyl účinnosti
zákon č. 291/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony (dále jen
„zákon„).
Tímto zákonem dochází mj. ke změnám názvů některých oborů zemědělské výroby a k doplnění údajů, povinně uváděných na osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, např. nově údaj o místu podnikání u osvědčení vydaných fyzickým
osobám. Ruší se evidence odpovědného zástupce.
Stanoví se zde zemědělskému podnikateli povinnost, oznámit obecnímu
úřadu, který mu vydal osvědčení o
zápisu do evidence zemědělského
podnikatele, změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději

Čipování psů, cena 500 Kč. MVDr.
Pavel Ježek, tel. 777 205 014.

Uzávěrka řádkové
Dne 1.11.2009 oslavila
své 25.té narozeniny
naše kamarádka
Ditinka Rotterová.
Hodně zdraví, štěstí a lásky
přejí kamarádi z bowlingu.

inzerce je vždy
v pátek
v 10.00 hod.

V přechodných ustanoveních týkajících
se povinnosti fyzických a právnických
osob, které ke dni nabytí účinnosti zákona č. 274/2008 Sb. podnikaly v živnostech „Ostraha majetku a osob„ a „Služby
soukromých detektivů„ , tj. doložit živnostenskému úřadu doklady o odborné
způsobilosti, se prodloužila lhůta z 12 na
36 měsíců (tj. z 1.1.2010 na 1.1.2012).
Dochází k upřesnění požadavků na odbornou způsobilost, kterou musí dle
přílohy č.5 živnostenského zákona,
splňovat fyzické osoby vykonávající činnosti u živnosti „Ostraha majetku a

osob„. Od 1.10.2009 již nebude možné
doložit odbornou způsobilost vzděláním
v oboru bezpečnostním, právním nebo
obdobném, ale pouze osvědčením o odborné kvalifikaci pro příslušnou činnost.
U požadované odborné způsobilosti, kterou musí splňovat fyzické osoby vykonávající činnosti, které jsou obsahem živnosti „Ostraha majetku a osob„ a „Služby
soukromých detektivů„, se v příloze č. 5
živnostenského zákona prodlužuje doba
platnosti osvědčení o odborné kvalifikaci z 5 na 10 let.
Bc. Jiří Kratochvíl,
vedoucí oddělení registrace

Neodtáhli vám auto při blokovém čištění?
Město Prostějov, jako vlastník místních komunikací v Prostějově, vyzývá
tímto dle ustanovení zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
vlastníky níže uvedených silničních
vozidel, k jejich vyzvednutí. Vozidla
byla odtažena z místních komunikací
do objektu společnosti PV Recykling,
s.r.o., ul. Vrahovická 52, Prostějov (za
hlavním vlakovým nádražím), tel. 582
331 622.

Jelikož vlastníky osobních vozidel nebylo možno kontaktovat nebo na předešlé výzvy nereagovali, zveřejňuje se
tato výzva. Pokud nebude vozidlo ve
lhůtě dvou měsíců po uveřejnění výzvy na vývěsce městského úřadu převzato, bude s ním nakládáno ve smyslu příslušných právních předpisů jako
s vrakem či vozidlem opuštěným. Vozidlo pak bude zlikvidováno na náklady vlastníka (dle §19, odst.3, zákona
č.13/1997 Sb.).

Jedná se o tyto vozy:

Škoda Forman, rz. 2M6 1147, modré
barvy - odtaženo dne 28. 7. 2009
Ford Mondeo, bez rz., černé barvy odtaženo dne 3. 9. 2009
Fiat Tipo, rz. 1M9 1088, šedé barvy odtaženo dne 1. 10. 2009
Ford, rz. 2M3 0825, červené barvy –
vozidlo dosud nebylo odtaženo z komunikace a je dlouhodobě odstaveno
na náměstí Odboje.
-red-
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Vybíráme nejlepší a nejhorší fotbalový tým podzimu
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.
V dnešním čísle jsme se
vzhledem k odložení všech
krajských a okresních soutěží
do jarní části soutěžního ročníku mohli podívat zpětně do
naší rubriky o jedničku a propadák víkendu.
Tentokrát jsme ale spočítali
plusové a mínusové body u
všech výše uvedených mužstev a určili tím mužstva, respektive jediné mužstvo,
které se nejčastěji objevilo v
daných kolonkách. Došlo tu k
paradoxní situaci, neboť nejvíce nejlepších výkonů v jednom odehraném kole a nejvíce nejhorších nasbíralo

stejné mužstvo, účastník moravskoslezské fotbalové divize skupiny D Sokol Konice.
Proč k tomu došlo si ale pozorní fotbaloví příznivci, kteří
dění v regionu od srpna do
předminulého víkendu sledovali, odpoví sami.
Koničtí fotbalisté zahájili
podzimní sezonu velmi dobře a jednu chvíli se vyhřívali na 5. místě tabulky s minimální ztrátou na její čelo a
nebylo pro ně problémem na
svém trávníku porazit i lídra
tabulky, rezervu Slovácka.
Druhá polovina podzimu
však probíhala pro tento tým
jako den a noc, stovky minut
se nemohli trefit do hostující
sítě, doma rozdávali body
týmům za sebou a následoval propad tabulkou dolů.
Toto oceněnění Jednička i
Propadák podzimu je však

bráno pouze jako součet z
jednotlivých kol, které si
můžete připomenout ve
výčtu jednotlivých čísel dole. Opravdovou jedničku a
propadák podzimu podle

celkového vystoupení v
soutěži teprve vybereme a
budeme se jim věnovat v
některém z dalších vydání
společně se zhodnocením
jednotlivých soutěží.

PROPADÁK VÍKENDU
ROZMARNÉ PODZIMNÍ POČASÍ.
V poslední měsících a dnech si počasí dělá, co chce a celý konec října a začátek listopadu časté deště a vlhkost vzduchu
žádnému trávníku v regionu neprospívaly, snad ani tomu
umělému v Konici. Už předešlý víkend se řada utkání odehrála na těžkých podmáčených terénech a po jejich odehrání
zůstalo místo trávníku baheniště. V pátek se na fotbalovém
svazu rozhodlo o přeložení aktuálních kol krajských a okresních soutěží a budou odehrané v některém náhradním jarním
termínu
POČASÍ, UMOUDŘI SE!

PROPADÁK PODZIMU
SOKOL KONICE 4x
38
Fotbalisté Konice se vyhřívali na horních příčkách divizní tabulky a po zaváhání některých tabulkových sousedů měli ve
víkendovém utkání příležitost postoupit i na druhé místo. K
tomu se soupeř z Napajedel, tísnící se na spodním konci tabulky nezdál vážnějším problémem k tomuto kroku. A ejhle.
Koničtí dostali na vlastním hřišti od tohoto soupeře hned tři
branky aniž by jedinou vstřelili a v tabulce se nahoru neposunou .
39
Konickým fotbalistům se přestalo dařit a stálo je to kontakt se
špicí divizní tabulky. Nejhorší na tom je, že prohrávají s týmy
ze samého chvostu. Po propadáku minulý týden na domácím
trávníku s celkem Napajedel se čekalo, že na poslední zápas
rychle zapomenou a přidají nějaký bodík ze zápasu v Rousínově s domácím týmem, který se před tímto duelem nacházel na předposledním místě s prozatím jedinou výhrou z
dosavadních osmi zápasů. Nestalo se a Konice si odváží druhou prohru v řadě a vyklízí pomalu horní příšky.
41
O konických fotbalistech jsme se v rubrice již zmínili, jejich
výsledková mizérie z posledních kol však pokračuje. Tentokrát si je na jejich hřišti vychutnal zlepšující se Pelhřimov, který jim uštědřil potupnou porážku 0:4.
43
Chvíli jsi nahoře, pak dlouho dole. Tak by se dal opravit
známý slogan pro divizní fotbalisty Konice, kteří se stále nemohou vzpamatovat ze své výsledkové mizérie. Ve víkendovém utkání to příliš jednoduché neměli, protože na svém
trávníku hostili lídra soutěže ze Šardic a nikdo nepočítal s tím,
že se na tomto soupeři budou chtít chytit. Také se tak nestalo.
Ale tým, který ještě před několika týdny okupoval přední
příčky tabulky zápas s vedoucím týmem naprosto nezvládl a
v konečném účtování si vysloužil šest kousků ve vlastní síti
při pouhém jednom vstřeleném. S takovou hrou budou mít brzy v Konici krušnou zimu i na umělém trávníku.
KONICE, TAK TAKHLE TEDY NE!

JEDNIČKA PODZIMU
SOKOL KONICE 4x
33
Konice si v závěru zápasu úvodního kola poradila nakonec s celkem
Boskovic a vstoupila do nového ročníku výhrou. Před odjezdem k
utkání s ambiciozní Třebíčí si kouč Procházka přál získat na Vysočině alespoň bod, což se mu po remíze 2:2 nakonec splnilo. Vzhledem k výsledkům ostatních tak koničtí od nás získávají trofej týdenního šampiona.
34
Konici zastihl začátek podzimu v dobrém rozpoložení. Po remíze z
těžkého utkání v Třebíči hostila na domácím hřišti po dvou kolech
bezbodový celek Vyškova a po dobrém výkonu, kdy téměř po celý
zápas udávala tempo zápasu, vytvořila si v průběhu zápasu dostatek
brankových příležitostí, z kterých se i gólově prosadila a připsala si
tak druhou domácí výhru bez inkasované branky.
36
Fotbalisté Konice po skandální prohře z minulého víkendu ve Ždáru
nad Sázavou, kde jim rozhodčí v nastaveném čase zapískal pokutový kop z vymyšlené situace a toto událost bude mít pravděpodobně
dohru u disciplinární komise ČMFS nechali emoce v kabině a v následujících dvou utkáních se věnovali pouze svým výkonům na trávníku. Nejprve uprostřed týdne vypráskali v Uherském Brodě domácí
pětibrankovým nášupem a ve včerejším utkání porazili lídra soutěže
1. FC Slovácko a usadili se na třetím místě divizní tabulky
.
BRAVO, KONICE!

KONEČNÉ TABULKY PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2009-2010 HRANÝCH NA PROSTĚJOVSKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

KFP Olomouckého kraje
Mohelnice
15 10 3 2 36:14 33
Jeseník
15 9 4 2 29:16 31
Litovel
15 9 3 3 31:17 30
Kozlovice
15 8 4 3 35:20 28
Přerov
15 9 1 5 36:28 28
HFK Olomouc B 15 8 3 4 24:15 27
Ústí u Hranic
15 8 1 6 38:25 25
Kralice
15 6 3 6 30:27 21
Leština
15 5 5 5 26:27 20
Dolany
15 5 3 7 31:34 18
Štíty
15 4 5 6 29:28 17
Hněvotín
15 4 5 6 17:31 17
Želatovice
15 3 5 7 25:38 14
Určice
15 4 2 9 21:35 14
Bělotín
15 2 211 13:43 8
Šternberk
15 1 11319:42 4

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

1. A třída skupina B
Lipník n/B
13 9 2
Náměšť n/H
13 8 2
Kojetín
13 7 3
Opatovice
13 7 2
Brodek u Přerova 13 6 4
Jesenec
13 4 7
Slatinice
13 5 3
Troubky
13 5 2
Plumlov
13 4 4
Dub n/M
13 5 1
Čechovice
13 4 3
Klenovice
13 3 2

2 34:8 29
3 36:20 26
3 34:17 24
4 32:21 23
3 30:28 22
2 23:19 19
5 14:24 18
6 24:27 17
5 26:30 16
7 23:27 16
6 14:17 15
8 21:43 11

13. Kožušany
14. Mostkovice

13 3 1 9 18:37 10
13 1 4 8 11:22 7

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

1. B třída skupina A
Hor. Moštěnice 13 11 0 2 46:13 33
Haná PV
13 8 1 4 31:15 25
Býškovice
13 8 1 4 28:16 25
Tovačov
13 8 1 4 26:17 25
Lutín
13 7 1 5 26:21 22
Kostelec n/H
13 6 3 4 19:23 21
Hustopeče
13 6 2 5 24:22 20
Pivín
13 6 2 5 21:23 20
Všechovice
13 6 1 6 21:20 19
Vrahovice
13 6 0 7 16:25 18
Nezamyslice
13 4 2 7 16:26 14
Újezdec
13 3 1 9 13:36 10
Radslavice
13 3 01016:23 9
Vrchoslavice
13 1 111 10:33 4

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

1. B třída skupina B
Bouzov
13 12 1
Bohuňovice
13 10 0
Moravský Beroun13 8 1
Hlubočky
13 8 1
Černovír
13 7 1
Velký Týnec
13 5 5
Slavonín
13 5 2
Lipová
13 5 1
Drahlov
13 4 2
Mohelnice
13 4 1
Paseka
13 3 3

0 40:12 37
3 44:15 30
4 30:18 25
4 27:18 25
5 28:15 22
3 27:20 20
6 27:19 17
7 21:21 16
7 24:34 14
8 28:36 13
7 16:31 12

12. Červenka
13. Příkazy
14. Chválkovice

13 2 4 7 15:32 10
13 2 3 8 21:40 9
13 2 3 8 9:46 9

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

2. třída OFS Prostějov
Konice B
13 7 3 3 32:16 24
Držovice
13 6 6 1 24:14 24
Přemyslovice
13 7 2 4 40:19 23
Brodek u PV
13 6 4 3 38:21 22
Sokol Zdětín
13 6 4 3 23:19 22
Sokol Olšany
13 6 3 4 26:26 21
Určice B
13 4 5 4 23:17 17
Otaslavice
13 5 2 6 20:23 17
Čechovice B
12 5 2 5 19:22 17
Sokol Bedihošť 13 5 1 7 19:32 16
FC Hvozd
13 4 2 7 21:32 14
Protivanov B
12 4 1 7 22:27 13
Němčice n/H
13 4 1 8 27:39 13
FC Dobromilice 13 1 4 8 16:43 7

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

3. třída OFS Prostějov
Kralice B
13 9 1 3 31:13 28
Vícov
13 8 3 2 30:15 27
Čechy p/K
13 9 0 4 34:30 27
Výšovice
13 7 4 2 32:15 25
Otinoves
13 7 2 4 31:17 23
Smržice
13 6 5 2 25:18 23
Nezamyslice B 13 7 1 5 34:26 22
Jesenec B
13 6 2 5 29:28 20
Kostelec n.H. B 13 5 0 8 27:37 15
Tištín
13 3 5 5 15:19 14

11.
12.
13.
14.

Přemyslovice B
Brodek u K.
H. Štěpánov
Pavlovice

13
13
13
13

2
2
2
1

4 7 14:31 10
2 9 18:32 8
11020:38 7
4 8 18:39 7

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

4. třída OFS, sk. A
Kladky
7 52
Haná PV B
7 50
Rozstání
7 34
Krumsín
7 32
Ptení
7 32
Otaslavice B
7 20
Drahany
7 11
Zdětín B
7 01

0 18:1 17
2 26:10 15
0 10:4 13
2 13:5 11
2 12:13 11
5 7:17 6
5 6:26 4
6 4:20 1

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

4. třída OFS, sk. B
Vrahovice B
8 61
Hrubčice
8 60
Tvorovice
8 41
Doloplazy
8 41
Brodek u PV B 8 3 2
Želeč
8 30
Němčice n/H B 8 2 1
Biskupice
8 21
Ivaň
8 21

1 22:6 19
2 25:8 18
3 17:19 13
3 15:18 13
3 26:18 11
5 12:22 9
5 15:22 7
5 15:23 7
5 12:23 7

DOROST
DOROST starší Krajský přebor
1. Mohelnice-Mor. 10 7 2 1 24:8 23
2. Litovel
10 7 1 2 26:14 22
3. HFK Olomouc 10 6 2 2 25:12 20
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Šternberk
11
Černovír
10
Nezamyslice
9
Lipník nad Bečvou 8
Přerov
10
Konice
10
Kralice
9
Jeseník
10
Čechovice
9

6
6
4
3
2
3
3
2
1

1
1
2
1
3
0
0
3
0

4 26:11 19
3 27:14 19
3 11:11 14
4 13:31 10
5 12:17 9
7 14:20 9
6 14:22 9
5 9:25 9
8 10:26 3

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

DOROST mladší Krajský přebor
Litovel
10 7 1 2 37:12 22
Šternerk
10 7 1 2 24:11 22
Černovír
10 6 2 2 31:13 20
Jeseník
10 6 2 2 29:22 20
Mohelnice-Mor. 10 6 1 3 32:11 19
HFK Olomouc 10 5 2 3 35:11 17
Přerov
10 5 1 4 25:20 16
Kralice
10 4 1 5 19:19 13
Lipník
8 4 1 3 14:14 13
Čechovice
9 1 0 8 6:35 3
Konice
10 1 0 9 4:35 3
Nezamyslice
9 0 0 9 1:54 0

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

DOROST 1.A třída skupina B
Tovačov
12 10 1 1 43:10 31
Bohuňovice
12 9 2 1 39:9 29
Hlubočky
12 8 3 1 42:14 27
Náměšť n/H
12 9 0 3 48:24 27
Kostelec n/H
12 8 0 4 35:17 24
Určice
12 5 3 4 36:22 18
Nemilany
12 4 2 6 20:31 14
Kozlovice
12 4 1 7 20:33 13
Chválkovice
12 4 0 8 13:48 12

10.
11.
12.
13.
14.

Opatovice
Radslavice
Želatovice
Troubky
Vrahovice

12
12
12
12
12

3
3
1
2
2

2
2
6
1
1

7 24:40 11
7 17:36 11
5 12:27 9
9 20:32 7
9 19:45 7

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

DOROST Okresní přebor
Pivín
12 12 0 0 93:6 36
Mostkovice
12 10 1 1 47:12 31
Němčice
12 9 0 3 71:23 27
Protivanov
11 7 1 3 53:29 22
Držovice
12 7 1 4 47:27 22
Otaslavice
11 6 2 3 52:32 20
Brodek u Konice 12 6 2 4 41:39 20
Lipová B
12 2 4 6 32:36 10
Výšovice
11 3 0 8 20:38 9
Bedihošť
12 2 1 9 20:47 7
Olšany
12 2 1 9 21:64 7
Přemyslovice
12 1 2 9 9:61 5
Brodek u PV
11 1 1 9 15:107 4

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

ŽÁCI
ŽÁCI starší Okresní přebor
Pivín
7 6 1 0 35:11 19
Klenovice
8 6 1 1 34:16 19
Nezamyslice
7 5 2 0 48:7 17
Protivanov
7 5 0 2 67:10 15
Plumlov
8 4 3 1 24:11 15
Určice
7 4 1 2 29:11 13
Konice B
8 3 0 5 23:65 9
Otaslavice
4 1 0 3 5:12 3
Bedihošť
8 1 0 7 15:53 3
Vrahovice
7 0 0 7 2:43 0
Výšovice
7 0 0 7 5:48 0
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Orli si vylepšili skóre na Vyšehradě
Po první letošní
prohře, těsné porážce na palubovce
mistrovského Nymburka zajížděli prostějovští basketbalisté k druhému
venkovnímu utkání v řadě
do hlavního města. Hostitelem jim byl nováček nejvyšší soutěže Sokol Vyšehrad.
V předchozím utkání v Polabí byli v roli týmu, který
mohl jen překvapit, od čehož, hlavně svým výkonem
v druhém poločase, nebyli
daleko. K utkání s Vyšehradem však nastupovali v roli
jasného favorita, kde by
překvapením byla jakákoliv porážka. Jejich soupeř
se krčil po 9. kole na spodku
tabulky Mattoni NBL bez
jediného vítězství s devíti
porážkami.
Orli hned od úvodního hvizdu
jasně naznačili, že nemíní připravit žádné překvapení a sérií
18:1 dali najevo, jak se bude
duel vyvíjet. Domácím se pak
přeci jen podařilo částečně
srovnat krok, ale přes veškerou snahu se skore vyvíjelo
spíše čím dále víc v jejich neprospěch a v polovině utkání
se do kabin odcházelo za stavu

31:58. Ve druhé polovině jsme soupeři na
útočné polovině povolili pouhých 21 bodů a
sami jsme naše útoky
pohodlně zakončovali.
Výsledkem bylo naše
nejvyšší vítězství v sezoně
117:52.
Prostějovským chyběl v sestavě nemocný křídelník Ladislava Tóth, základní pětka ve
složení Lawrence, Šležas,
Chán, Dokoupil, Hyzy. Tato
základní sestava vyvinula na
soupeře veliký tlak, který ho
donutil k řadě ztrát a my jsme
se tak dostali do poměrně
komfortního vedení 18:1. Po
tomto drtivém začátku došlo k
prostřídání a domácí Vyšehrad
využil těchto momentů k
mírnému snížení skore. Poslední minuty úvodní čtvrtiny
se odehrály ale opět v naší režii a tak se šlo k první pauze za
stavu 25:9.
Z bodového pohledu se domácímu týmu asi nejvíce podařila druhá čtvrtina utkání, ve
které zaznamenali téměř polovinu všech svých bodů v utkání. Příčinou byla naše aktivní obrana, která najíždějící
hráče zdvojovala a na perimetru tak vznikaly volné pozice

Výsledky odehraných zápasů:
10. kolo: Pardubice - Nymburk 60:86 (11:25, 33:39, 46:62)
Nejvíce bodů: Hampton 21, Sýkora 8, Kříž 7 - Ricci 18, Sokolovský
14,Křemen 12, Lee 11. Rozhodčí:V. Lukeš, Hruša, Kec. Trestné hody: 24/16 - 23/16. Fauly: 18:23; pět chyb: 32. Marek (Pardubice).
Trojky: 4:6. Diváci: 1810.
Vyšehrad - Prostějov 52:117 (9:25, 31:58, 38:85)
Nejvíce bodů: Široký 15, Zídek 8, Mařík 7 - Prášil 24, Šležas 16, Veikalas 16, Hyzy 13, Dokoupil 12. Rozhodčí: Galajda, Karásek, Znamínko. Trestné hody: 20/12 - 12/10. Fauly: 15:20. Trojky: 6:17. Diváci: 100. Nejlepší hráč: Prášil.
Jičín - Brno 80:72 (17:20, 33:41, 60:55)
Nejvíce bodů: Šteffel 17, Varnelis 16, Walker 10 - Meno 25, Gajdošík
a Norwa po 13, Šustek 11. Rozhodčí: Vondráček, Kapl, Kapaňa.
Trestné hody:18/13 - 14/12. Fauly:19:21; 5 chyb: 38. Varnelis. Trojky: 7:6. Diváci: 850. Nejlepší hráč: Varnelis.
Ostrava - Děčín 50:61 (6:18, 29:33, 37:44)
Nejvíce bodů: Stuchlý 11, Palát a Payne po 8, Mitchell 7 - Alič 20, P.
Houška 16, J. Houška 9. Rozhodčí: Dolinek, Kurz, Jedlička. hody:
11/9 - 16/12. Fauly: 11:18. Trojky: 5:1. Diváci: 899. Nejlepší hráč:
Alič.
Opava - USK Praha 90:83 (25:24, 46:40, 66:61)
Nejvíce bodů: Štec 35, Šoška 18, Novák 13 - McCay 33, Kotas 15,
Vocetka 12. Rozhodčí: Vrážel, Matějek, Holoubek. Trestné hody:
19/13 - 18/11. Fauly: 17:19. Trojky: 11:10. Diváci: 714. Nejlepší
hráč: Štec.
Poděbrady - Kolín 80:82 (12:21, 36:39, 60:63)
bodů: Beneš 18, Castleberry 17, Stria 14, Thomas 13 - Jones 23, Smith
22, Machač 10. Rozhodčí: Macela, Hošek, L. Lukeš. Trestné hody:
23/17 - 16/13. Fauly:18:23. Trojky:3:7. Diváci:550. Nejlepší hráč:
Pavlík (Kolín).
11. kolo: Brno - Opava 80:88 (24:22 40:42 58:62)
Nejvíce bodů: Reinberger 23, Norwa 15, Majerík 11 - Novák 24, Šoška 15, Dygrýn 13, Štec 12. Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Znamínko.
Trestné hody: 20/15 - 25/20. Fauly: 23:21; 5 chyb: 40. Vrubl, Norwa
(oba Brno). Trojky: 7:8. Diváci: 456.
Prostějov - Pardubice 77:46 (18:15 42:32 59:40)
Nejvíce bodů:Chán 24, Lawrence a Skibniewski po 11 - Hampton 10,
Wright 9, Marek 8. Rozhodčí:Paulík, Matějek, Janovský. Trestné hody: 12/9 - 9/5. Fauly: 16:15. Trojky: 8:7. Diváci: 1360.
USK Praha - Poděbrady 58:67 (12:15 27:23 36:47)
Nejvíce bodů: McKay 17, 15, Klimeš 9 - Beneš 16, Páleník 12, Horák 11, Stria 10. Rozhodčí: Lukeš, Hruša, Vondráček. Trestné hody:
11/9 - 12/8. Fauly: 18:18; 5 chyb: 39. Stria. Trojky: 7:7. Diváci: 400.
Nejlepší hráč: Stria.
Kolín - Ostrava 68:81 (18:23 39:42 54:63)
Nejvíce Platt 16, Smith 15, Jones 13 - Payne 25, Mitchell 20, Stuchlý
17. Rozhodčí: Vrážel, Hošek, Kurz. Trestné hody: 10/6 - 14/9. Fauly: 18:18. Trojky: 6:12. Diváci: 610. Nejlepší hráč: Payne.
Děčín - Vyšehrad 102:70 (27:16 51:29 78:48)
Nejvíce bodů: Mařík a Pomikálek po 16, Houška a Žampach po 11,
Hatcher 10 - Skořepa 16, Klimánek 14, Zídek 12. Rozhodčí: Macela,
Karásek, Kučera. Trestné hody:17/13 - 21/18. Fauly:19:17. Trojky:
13:6. Diváci: 780. Nejlepší hráč: Mařík.
(utkání Nymburk - Nový Jičín se hrálo po uzávěrce)
1. Prostějov
2. Nymburk
3. Děčín
4. Nový Jičín
5. Pardubice
6. Kolín
7. Opava
8. Brno
9. Poděbrady
10. USKPraha
11. Ostrava
12. Vyšehrad

TABULKA MATONNI NBL
11 10
1
977:756
10 10
0
949:655
11
9
2
916:841
10
8
2
876:714
11
6
5
909:834
11
5
6
900:907
11
5
6
902:916
11
4
7
847:894
11
4
7
855:930
11
2
9
850:937
11
2
9
793:932
11
0
11
645:1103

BASKETBAL EXTRA
10. KOLO MATTONI NBL

SOKOL VYŠEHRAD - BK PROSTĚJOV 52:117
Čtvrtiny: 9:25, 22:33, 7:27, 14:32
Trestné hody:20/12:12/10 Střelba za 2b: 36/11:36/28
Trojky:16/6:34/17 Doskoky: 23:38
Osobní chyby: 20:15 5 chyb: Diváků: 100 Rozhodčí:Galajda, Karásek, Znamínko

Sestava a body Prostějova
Šlezas 16
Chán 8
Hyzy 13
Dokoupil 12
Trenér: Peter Bálint.

Veikalas 16
Toth
Leško 4
Lawrence 15
Landry 6
Skibniewski 9
Krakovič 7
Prášil 24
Asistenti: Jozef Lovík a Lubomír Růžička

pro vyšehradské hráče, které se
jim v této periodě dařilo proměňovat.. Soupeř tak v průběhu
této čtvrtiny zaznamenal pět
tříbodových pokusů. Prostějovské Orly sice trochu trápily
tyto tříbodové střely, ale drtivou většinu útoků soupeře se
jim dařilo zastavit a navíc v
útoku skórovali téměř ze všech
pozic. Po divoké druhé čtvrtině, kterou jsme vyhráli v
poměru 22:33 svítil na ukazateli skore stav 31:58 a odcházeli jsme tak do šaten s uklidňujícím náskokem 27 bodů.
Většinu odehraných utkání
prostějovského trenéra Bálinta nezklamali jeho svěřenci v
průběhu druhého poločasu a
nejinak tomu bylo i v Praze.
Kvalitní obranou, podpořenou

bezchybným zdvojováním
hráčů a přesnými přihrávkami
na naše podkošové hráče následovala další bodová série
Prostějova 25:5, za deset minut dovolili svému soupeři
pouhých sedm bodů a před
závěrečnou fází utkání jsme se
těšili z náskoku 38:85.
Výborný zápas bodově odehrál kapitán Jaroslav Prášil,
kterému se dařilo zejména zejména na perimetru. V celém
utkání se mu podařilo úspěšně
zamířit osm trojek z jedenácti
pokusů. K němu se přidali bodově i další hráči a tak jsme
nakonec zaznamenali v poslední čtvrtině 32 bodů a domácím dovolili si připsat čtrnáct, z čehož vznikl konečný
výsledek 52:117.
-pez-

Precizní obrana rozložila Pardubice
Prostějovské Orly čekal po
dvou venkovních zápasech
poslední zápas první čtvrtiny, ve kterém hostily doma
východočeský celek Pardubic. V první polovině zápasu
se jednalo o vyrovnaný souboj, hostům se poměrně dařilo zakončovat z perimetru
a tak si domácí mužstvo
udržovali na dostřel. V závěru prvního poločasu jsme
však odskočili na desetibodový rozdíl a pod tuto hranici
už skore v druhé půli nekleslo, ale naopak mělo stoupající tendenci. Naši hráči nepolevovali v obraně a z toho
na konci utkání vznikl výsledek, který si asi pardubičtí
hráči do rámečku nedají.
Domácí celek nastoupil v základní sestavě z posledních utkání - Lawrence, Šležas, Chán,
Dokoupil, Hyzy. Skore utkání
otevřel po minutě a půl čekání
na první body domácí Aleš
Chán. Hostujícímu Markovi
vyšly dvě tříbodové střely,
které pomohly hostům ke srovnání na 6:6. Orlům se podařilo
odskočit na 14:8, ale Pardubicím se do konce první čtvrtiny
vyvedlo dotáhnout na tříbodový rozdíl - 18:15. V průběhu
první desetiminutovky se v obličeji domácího rozehrávače
Skibniewského po souboji o
míč se soupeřovým hráčem
objevila krev, ale po ošetření a

BASKETBAL EXTRA
8. KOLO MATTONI NBL

BK PROSTĚJOV - BASKETBAL BRNO 77:46
Čtvrtiny: 18:15, 22:17, 17:8, 18:6
Trestné hody: 9/12:5/9 Střelba za 2b: 22/39:10/45
Trojky: 8/26:7/18 Doskoky: 43:39 Osobní chyby: 16:15
5 chyb: - Diváků: 1360 Rozhodčí: Matějek, Paulík, Janovský

Sestava a body Prostějova
Šlezas 2
Chán 24
Hyzy 9
Krakovič 2
Trenér: Peter Bálint.

Veikalas
Toth
Dokoupil 8
Lawrence 11
Landry 7
Leško
Prášil 3
Skibniewski 11
Asistenti: Jozef Lovík a Lubomír Růžička

BK PROSTĚJOV - BK SYNTESIA PARDUBICE 77:46 (42:32)
zašití rány se Robert v druhém
poločase do hry vrátil. Za
zmínku stojí deset bodů Aleše
Chána v první čtvrtině.
Druhých deset minut jsme začali bodovou serií 5:1 (23:16) a
odskočili na sedmibodový rozdíl. Pokračovali jsme ve
výborné těsné obraně, kterou
jsme Východočechy nutili k
trojkovým střelám z těžkých
pozic, které se jim na rozdíl od
nás celkem dařily. Z našeho
vedení 28:19 po chybě v útoku
a proměněného samostatného

nájezdu hostujícího Wrighta
zůstal necelé dvě minuty před
poločasovým klaksonem náskok čtyř bodů - 33:29. Vyšel
nám však úplný závěr prvního
poločasu, kde jsme dvěmi trojkami získali před odchodem
do šaten desetibodový rozdíl
(Lawrence a v poslední sekundě Dokoupil) - 42:32.
Začátek druhého poločasu připomenul ten první, kdy úvodní
body z pod koše zaznamenal
domácí Chán. Jak už bylo v
zápasech prostějovského týmu

v této sezoně tradicí, třetí čtvrtina se opět vydařila. Hráli
jsme pečlivě v obraně, hosté se
přestali trefovat z perimetru a
za tento úsek hry jsme udrželi
hostující tým na osmi vstřelených bodech. Do závěrečné
desetiminutovky jsme tak
vstupovali s uklidňujícím devatenáctibodovým vedením
59:40.
V závěrečné čtvrtině naši basketbalisté ve svém úsilí nepolevili a stále pokračovali v důsedné obraně, která hostující
hráče přiváděla do úzkých.
Trefili jsme i několik trojek a
tak už dobrých pět minut před
koncem diváci skandovaným
potleskem oceňovali povedené akce domácího týmu.
Hosté v konci úplně odpadli a

v posledních třech minutách
nedokázali úspěšně zakončit
ani rychlé protiútoky. Za posledních deset minut jsme jim
povolili pouhých šest bodů a
tak jsme slavili vítězství
77:46. Toto vítězství uzavřelo
první čtvrtinu základní části
Mattoni NBL, která Prostějovu výsledkově vyšla a připsal
si bilanci 10 výher a jediné porážky.
Sobotní výkon byl určitě pro
diváky nejlepší pozvánkou na
středeční moravské derby proti celku Nového Jičína, které
začíná v 17:30.
Výkon celého mužstva byl
zároveň pěkným dárkem ke
kulatým narozeninám trenéra
Bálinta, které včera oslavil.
-pez-

HLASY TRENÉRŮ:

21
20
20
18
17
16
16
15
15
13
13
11

Jan Slowiak (BK Syntesia Pardubice): Domácí vyhráli zaslouženě. i když jsme se ze začátku drželi, a to myslím především obranou než útokem, kde jsme byli dnes naprosto impotentní ze všech
střeleckých pozic, nedávali jsme z pod koše vůbec nic. Myslím si ale,
že je třeba domácí pochválit za propracovanou obranu, dokázali trestat naše ztráty rychlými protiútoky a v závěru to utkání ještě navýšili, takže jednoznačná záležitost.
Peter Bálint (BK Prostějov): V prvním poločase se to jakžtakž dalo, nepadalo nám to tam z otevřených venkovních pozic. Ve druhé
půli už byla obrana důraznější, udrželi jsme celek, jakým jsou Pardubice na 14 bodech. Tak by naše obrana měla v každém zápase fungovat.

PŘÍŠTÍ ZÁPASY
12.kolo 11.11.2009
Sokol Vyšehrad - Synthesia Pardubice, BK Prostějov - Nový Jičín, ČEZ
Basketball Nymburk - Breda&Weinstein Opava, Basketbal Brno - Karma Basket Poděbrady, USK Praha - NH Ostrava, BC Kolín - BK Děčín
13.kolo 14.11.2009
BC Kolín - Sokol Vyšehrad, BK Děčín - USK Praha, NH Ostrava Basketbal Brno, Karma Basket Poděbrady - ČEZ Basketball Nymburk, Breda&Weinstein Opava - BK Prostějov, Nový Jičín - Synthesia Pardubice

Robert Skibniewski, který v první čtvrtině utkání sešil šesti stehy ránu na
čele, naskočil ve třetí desetiminutovce zpět do hry a utkání s dobrou náladou dohrál.

ROZHOVOR S TRENÉREM
Na závěr první čtvrtiny jsme smetli hostující Pardubice s více jak třicetibodovým rozdílem.

přineseme rozhovor s trenérem Peterem Bálintem, ve kterém
zhodnotí ze svého pohledu odehranou první čtvrtinu základní
části Mattoni NBL.

9. listopadu 2009
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Jestřábi padli podruhé v prodloužení
O bodu navíc pro hosty rozhodla záda našeho obránce
HK Jestřábi Prostějov
– HC Bobři Valašské Meziříčí
4:5 po prodloužení
(1:1, 0:2, 3:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 13. Zábranský (Kolibár), 41. Duba
(Kučírek), 45. Hlouch, 51. Piluša (Holuša) - 5. Bokroš (Sochorek, Hruškovský), 39. Varga
(Šebesta), 40. Šebesta, 50. Bokroš (Lhotský, Hruškovský), 61.
Lhotský (Růčka). Rozhodčí: J.
Mech - J. Lošťák, M. Pospíšil.
Vyloučení: 7:11 navíc Doseděl,
Novosad oba (PRO) osobní
trest, Krumpoch, Dědek oba
(VAL) osobní trest. Využití: 1:2.
V oslabení: 0:0 . Průběh ut-

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

Liga mladšího dorostu skupiny východ po 12.kole
F.Místek
11
8 1 2 48:34
Přerov
11
7 2 2 51:29
Orlová
11
6 2 3 40:27
Prostějov
10
6 0 4 57:37
Uh.Hradiště
10
5 2 3 54:45
Kometa Úvoz
10
4 2 4 37:35
N.Jičín
10
5 0 5 35:36
Břeclav
11
3 3 5 33:52
Kopřivnice
10
3 2 5 36:33
Karviná
10
2 0 8 26:50
Znojmo
10
1 0 9 23:62
Liga staršího dorostu skupiny východ po 14.kole
Poruba
14
11 0 3 75:39
Znojmo
14
10 1 3 57:28
Šumperk
14
9 2 3 43:25
Přerov
14
8 1 5 65:44
Orlová
14
7 2 5 50:43
Uh.Hradiště
14
8 0 6 43:46
Prostějov
14
7 1 6 36:35
Břeclav
14
7 0 7 41:43
Kometa Úvoz
14
7 0 7 37:39
N.Jičín
14
6 1 7 49:48
Opava
14
5 1 8 47:47
Karviná
14
5 1 8 46:59
F.Místek
14
3 0 11 40:69
Uničov
14
0 0 14 17:81
Liga juniorů skupiny východ po 14.kole
Třebíč
13
10 3 0 83:21
Šumperk
13
7 3 3 58:32
Přerov
13
8 1 4 54:48
Vsetín
13
7 2 4 56:35
Kometa Úvoz
13
7 2 4 51:34
Havl.Brod
13
6 2 5 57:45
Orlová
13
5 3 5 37:49
Krnov
13
6 1 6 36:60
F.Místek
13
4 2 7 41:45
Prostějov
13
3 4 6 50:55
Hodonín
13
4 1 8 28:44
Kroměříž
12
3 0 9 31:68
Uh. Hradiště
13
2 0 11 29:75
Liga žáků 8. tříd skupina D
HC Kometa Group
11 9 0
0 0 2 100:16
HC RI OKNA ZLÍN 11 9 0
0 0 2 54:19
SKLH Žďár n. Sázavou 11 7 0
2 0 2 35:22
HC Kometa Úvoz
10 6 0
2 0 2 35:26
SK Hor. Slavia Třebíč 10 6 0
2 0 2 40:33
SHK Hodonín
11 6 0
0 0 5 42:51
HC Rebel Havl. Brod 11 5 0
1 0 5 44:37
HC Uherské Hradiště 11 4 0
0 0 7 41:64
HK MD Šumperk
11 3 0
1 0 7 20:54
HK Jestřábi Prostějov 11 2 0
1 0 8 31:62
HC Zubr Přerov
11 1 0
2 0 8 22:61
HC Dukla Jihlava
11 0 0
3 0 8 20:39
Liga žáků 7. tříd skupina D
HC Dukla Jihlava
11 9 0
1 0 1 50:21
SHK Hodonín
11 8 0
1 0 2 63:31
HC RI OKNA ZLÍN 11 8 0
1 0 2 52:21
HC Rebel Havl. Brod 11 7 0
1 0 3 69:32
HC Kometa Úvoz
10 7 0
0 0 3 61:35
HC Kometa Group
11 5 0
1 0 5 50:44
SKLH Žďár n. Sázavou 11 4 0
2 0 5 36:36
HC Uherské Hradiště 11 3 0
1 0 7 44:67
SK Hor. Slavia Třebíč 10 3 0
0 0 7 31:39
HC Zubr Přerov
11 3 0
0 0 8 38:66
HK MD Šumperk
11 3 0
0 0 8 25:62
HK Jestřábi Prostějov 11 1 0
0 0 10 12:77
Liga žáků 6. tříd skupina D
HC Kometa Group
11 11 0
0 0 0 86:18
HC RI OKNA ZLÍN 11 8 0
1 0 2 62:31
HC Dukla Jihlava
10 8 0
0 0 2 62:42
SK Hor. Slavia Třebíč 10 7 0
0 0 3 71:43
HC Kometa Úvoz
11 7 0
0 0 4 52:40
HC Rebel Havl. Brod 11 6 0
0 0 5 53:40
HK MD Šumperk
11 5 0
0 0 6 48:45
SKLH Žďár n. Sázavou 11 5 0
0 0 6 74:88
SHK Hodonín
11 3 0
1 0 7 49:72
HC Uherské Hradiště 11 2 0
0 0 9 56:100
HK Jestřábi Prostějov 11 1 0
0 0 10 31:68
HC Zubr Přerov
11 1 0
0 0 10 42:99
Liga žáků 5. tříd sk. D
HC RI OKNA ZLÍN 11 10 0
1 0 0 70:21
HC Dukla Jihlava
10 6 0
3 0 1 57:33
HC Kometa Group
11 7 0
0 0 4 55:29
HC Zubr Přerov
11 7 0
0 0 4 71:53
HK Jestřábi Prostějov 11 6 0
1 0 4 58:34
SKLH Žďár n. Sázavou 11 6 0
1 0 4 67:55
HC Kometa Úvoz
11 6 0
0 0 5 43:34
HK MD Šumperk
11 6 0
0 0 5 49:44
HC Rebel Havl. Brod 11 3 0
1 0 7 33:66
SK Hor. Slavia Třebíč 10 3 0
0 0 7 39:57
HC Uherské Hradiště 11 1 0
1 0 9 35:82
SHK Hodonín
11 0 0
0 0 11 16:85
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musel zatáhnout Blažek, který si
šel sednout na trestnou lavici za
hákování. Ve hře 4 na 4 velmi
dobře ihned po buly pálil z mezikruží domácí Piluša. Michal
Krumpoch však byl připravený.
Po vhazování se dostal ke střele
na Krumpocha prozměnu Michal Holuša, jehož střelu také
vytěsnil hostující brankář nad.
Poté se hra vyrovnala a šance se
střídaly na obou stranách. V úniku byl faulován agilní Brunec a
Bobři měli možnost si zahrát další přesilovou hru, tentokrát
dvojnásobnou. Hosté tuto příležitost využili, střelu od modré
čáry Sochorka dorazil na po-

lépe, Stejskal se málem prosadil
proti osamocenému Krumpochovi. Ve 22. minutě zahrozili
Bobři, Sochorek nabídl puk před
bránu Vargovi, který svůj pokus
Roman Sedlák (trenér HC Bobři Valašské Meziříčí) Jsem
o kličku opřel jen o tyčku Gleispokojený se dvěma body odsud, protože už loni jsme zde vždy
chovy brány. V následujících
měli problémy nějaké body získat. Musím také říct, že mám na
minutách po nepřesnostech
hostů rodily nebezpečné útoky marodce tři hráče základní sestavy. Utkání bylo vyhecované také
zásluhou způsobu rozhodování hlavního arbitra, ale nutné dodat,
našich útočníků. Hosté mohli
že konečný výsledek jeho výroků bych bral tak 1:1 na obě strany.
děkovat svému golmanovi
Jaroslav Beck (trenér HK Jestřábi Prostějov) Utkání pro nás
Krumpochovi, že se skore nezměnilo. V 35. minutě utkání za- blbě začalo, a taky i blbě skončilo. V utkání nám z mého pohledu
motala hlavu hostující obraně chybělo více agresivity. Nemůžeme se ohlížet na to s kým hrajedvojice Piluša – Holuša, kteří
me, jestli s prvním nebo posledním. Dokud budeme mít strach z
pohrdli možností jít do vedení. A vítězství, nemůžeme sbírat víc bodů.
tak přišla odpověď z hole hostujících hráčů. V 39. minutě byl hostující Šebesta. Byl podle roz- našel přesným pasem v mezikhodčího faulován a ten k překva- ruží volného Lhotského, který
pení domácích diváků i hráčů namísto střely okamžitě posunařídil trestné střílení. Šebestovi nul puk na volného Lukáše Bokse blafák povedl a zvýšil vedení roše. Pro něj již nebyl problém
Bobrů na 3:1 a s domácími ho- puk střelit do zcela prázdné
kejisty to nevypadalo dobře.
brány - 3:4. Hosté se však z veJestli se něco mění v psychice dení příliš dlouho neradovali.
Jestřábů, tak je to určitě vůle a Hned v 51. minutě jsme se dosnaho otočit nepříznivý stav. stali do přečíslení 2 na 1 a MiPodle toho také třetí třetina za- chal Holuša předložil Jirkovi Pičala, velkým náporem Jestřábů. lušovi puk do pozice, ze které se
V čase 40:55 se dostal do úniku nelze mýlit.V předposlední miDuba a střelou do šibenice nedal nutě měl zvrat utkání na hokejce
Krumpochovi šanci - 2:3. Tímto Pavel Šebesta, jehož učebnicozkorigováním skore se vlila no- vou přihrávku do jízdy od Dalivá krev do našich hokejistů, tak bora Sochorka však neproměi do fanoušků, kteří hnali svůj nil, kdy namísto střely zvolil klitým za vyrovnáním. To se nám čku, která mu nevyšla. Třetí třepodařilo v 45. minutě utkání, tina tedy skončila a stav utkání
kdy jsme obrovský tlak v úto- na ukazateli byl stále 4:4. MuJestřábi zahráli kvalitní utkání s vedoucím týmem tabulky, přesto si odnesli do tabulky„jen“ bod.
čném pásmu proměnili ve vy- žstva se rozešla v normální hrarovnávací branku zásluhou Ro- cí době smírně a následovalo
kání: 0:1, 1:1, 1.3, 3:3, 3:4, 4:4, druhé za brankovou čáru Bok- vyloučený Doseděl za hákování mana Hloucha. Navíc hostující prodloužení. V tom ale jako by
4:5
roš. V sedmé minutě utkání ne- a hosté hráli přesilovku. Od brankář Krumpoch dostal dese- se celý stadion ponořil do neSestavy mužstev: (HK Jestřábi bezpečně projel středním pás- modré čáry vystřelil Vnenk a je- timinutový osobní trest za své jčernějšího snu. Již po deseti vteProstějov) Gleich - Kučírek, mem opět Holuša, uvolnil se ho nijak vyjímečná střela sko- protesty. Po vyrovnání Jestřábi řinách hry rozhodl o dvouboTrojan, Spurný, Doseděl, Pa- krásně na střed a hostující gól- nčila pravděpodobně po teči po ledě doslova létali a hostující dovém zisku pro Bobry útočník
ška, Vajda - Žajgla, Holuša, man se štěstím kryl jeho střelu některého z hráčů až v síti bran- Bobři měli v některých momen- Lhotský, který nastřelil od
Duba, Novosad, Stejskal, Pilu- mezi tři tyče. Poté měli opět vel- káře Gleicha. Branka byla nako- tech problémy zastavit naše roz- modré čáry, trefil do zád jednoho
ša, Rak, Hlouch, Berčák, Koli- kou šanci naši hokejisté, kdy nec připsána Vargovi, jenž jeté útoky. Bohužel pro nás šan- z našich obránců a od nich se odbár, Novák, Zábranský, Bašnár jsme zachytili špatnou rozehráv- zřejmě krátkou tečí změnil směr ce zústaly nevyužity a tak uho- razil puk do protisměru brankáře
(HC Bobři Valašské Meziříčí) ku Bobrů na modré, následoval střely. Když už se zdálo, že se do dilo na druhé straně. Dvořák za- Gleicha a doklouzal do sítě. Bod
Krumpoch - Blažek, Bokroš, pas na Novosada, jenž nadvakrát konce druhé třetiny nic nestane, táhl puk do pásma za bránu, kde navíc brali se štěstím hráči ValaBrunec, Dědek, Dvořák, Hru- neprostrčil puk za záda hostu- tak ujížděl ze strany na Gleicha si s ním neporadil náš obránce, šského Meziříčí.
-pezškovský, Lhotský, Varga Ma., jícího Krumpocha. Vyrovnání
Vnenk, Mlynář, Růčka, Socho- jsme se dočkali na začátku 13.
rek, Šebesta, Mikel, Vaněček, minuty, kdy nenápadnou akci
Varga D., Vašut, Marga Mi.
proměnil střelou zápěstím nově
příchozí posila Zábranský - 1:1.
Úvodní třetina začala spíše če- V 15. minutě utkání měl velkou
káním na chybu jedné či druhé šanci hostující Dvořák, který dostrany. Nicméně poprvé zahrozi- stal krásnou přihrávku od Lhotli hostující Bobři, jmenovitě Pe- ského, ale nedokázal puk do potr Dvořák z úhlu neproměnil a loodkryté brány správně trefit a
následně i Bohuslav Hruškov- stav se neměnil. V 17. minutě
ský, který svou střelou od modré byl vyloučený hostující Vnenk
prověřil pozornost domácího za držení, v přesilovce hledal
Gleicha. Ve třetí minutě utkání Hlouch z rohu kluziště Kolibára,
dostávají možnost 4 minutové který však nedokázal puk dotlapřesilové hry hostující Bobři. čit do sítě. Do konce třetiny se už
Ovšem v této přesilové hře se neujala ani jedna střela a tak se
hostům rozehrávka nepodařila a šlo do šaten s nerozhodným výdomácí útočníci se dostávali k sledkem.
přečíslení. Za záchranou brzdu Do druhé třetiny jsme vstoupili Vymyšlené trestné střílení. Hostující Šebesta proměňuje sporné trestné střílení na konci druhé třetiny.

Hlasy trenérů:

Jestřábi vezou dva body ze Slezska
HC Slezan Opava - HK Jestřábi Prostějov
Branky a nahrávky: 31. Glabazňa (Polok), 33. Kocián (Měch,
Vitásek) - 8. Duba (Berčák,
Stejskal), 14. Duba, 66. Duba.
Vyloučení: 6:10, navíc Plánovský(OPA) 10 min., osobní trest.
Využití: 2:0. V oslabení: 0:1.
Průběh utkání: 0:2, 2:2, 2:3.
Opava: Iláš (Trenčan) - Kukol,
Vitásek, Plánovský, Tichý, Mě-

2:3 SN (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0)

kýš, Schreier - Groša, Kavulič, Stejskal,
fek, Měch, Pavelek,
Duba, Novosad, Novák,
Kovalovský, Polok,
Rak, Piluša, Hlouch,
Kocián, Suchánek,
Berčák, Zábranský
Chalupa, GlabaPo dobrém výkonu v dozňa, Kříž, Tůma
mácím utkání s ValašsProstějov: Sedlář
kým Meziříčím zajížděli
(Gleich) - Kučírek, Paška, Koli- hokejisté Prostějova na sever do
bár, Doseděl, Vajda, Trojan, Slezska, kde se utkali s týmem
Spurný - Žajgla, Bauer, Holu- Opavy. V první třetině jsme si

vypracovali velmi slibné dvoubrankové vedení po úspěšných
trefách Lukáše Duby. Po dvaceti
minutách jsme šli do kabin s vedením 2:0. V druhé části hry se
však domácím mezi 31. a 33. minutou vydařily dvě přesilové hry
a rázem to bylo po dvou třetinách otevřené. Přestože se vyskytly v závěrečné třetině šance
ke změně skore, především z naší strany, žádné z mužstev už gol
nevsítilo a šlo se do prodloužení.

Ani v tom branka nepadla a tak
vše dospělo až k samostatným
nájezdům. V těch v rozhodujícím nájezdu uspěl střelec předchozích dvou branek Jestřábů
Lukáš Duba a tak se naši hokejisté vracejí z Opavy se dvěma body. Bodovali ve čtvrtém utkání
za sebou a v tomto trendu budou
chtít pokračovat v sobotním domácím utkání proti Novému Jičínu, které začíná v tradiční čas,
v 18 hodin.
-pez-

Přehled výsledků skupiny Východ - 13. kolo:
VHK Vsetín - HC ZUBR Přerov
7:3 (3:2, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 7. Vaněk, 13.
Ondráček (Štraub), 15. Ševčík
(Ondráček, Horák), 26. Ondráček,
36. Sakrajda (Klabačka), 51. Mokrejš (Ondráček), 57. Mokrejš (Horák, Korčák) - 6. Hanák (Kotáskovi), 12. Martinák (Ditrich, Faltýnek), 30. Menšík (Vlček, Kohút).
SHK Hodonín - VSK Technika
Blansko 8:2 (2:0, 1:0, 5:2)
Branky a nahrávky: 3. Vaškovič
(Haring), 13. Hollý (Šimeček, Vaškovič), 32. Korotvička, 41. Jurásek
(Vrba), 46. Hrtús (Jurásek, Šúrek),
49. Vaškovič (Vrba, Hollý), 49. Komárek, 55. Vrba (Šudoma) - 45. Tesař (Látal), 53. Fischer (Rajnoha).
HK Jestřábi Prostějov - HC Bobři Valašské Meziříčí 4:5 po prodl. (1:1, 0:2, 3:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 13. Zábran-

ský (Kolibár), 41. Duba (Kučírek),
45. Hlouch, 51. Piluša (Holuša) - 5.
Bokroš (Sochorek, Hruškovský),
39. Varga (Šebesta), 40. Šebesta, 50.
Bokroš (Lhotský, Hruškovský), 61.
Lhotský (Růčka).
HC Uničov - HC Slezan 5:1 (1:1,
2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 15. Heča
(Drábek), 27. Čižek (Pavlas), 34.
Diviš, 46. Drábek (Handl), 54.
Drábek (Holík) - 10. Kukol (Měch,
Pavelek).
HC Orlová -TJ Gedos Nový Jičín
7:1 (2:0, 1:0, 4:1)
Branky a nahrávky: 15. Kraft
(Dušek, Stránský), 19. Kraft (Dušek, Grygar), 25. Potočný (Grygar,
Mintěl), 45. Hanzl (Studený, Potočný), 54. Dušek (Mintěl), 58. Studený (Potočný, Ovšák), 59. Stránský
(Galgonek, Vydra) - 54. Šimo (Toman, Pavlačka).

HC Břeclav - HC Frýdek-Místek
3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 14. Bokroš
(Mráz), 48. Sedláček (Prachař, Popela), 58. Kárný - 36. Sluštík, 54.
Martiník (Sluštík).
Přehled
výsledků
skupiny
Východ - 14. kolo:
HC ZUBR Přerov - HC Břeclav 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)
Branky a nahrávky: 16. Goiš (Novák, Vlček), 33. Osina (Venkrbec),
46. Pala (Faltýnek), 47. Goiš (Kohút, Vlček) - 10. Prachař (Sedláček), 54. Sedláček (Prachař), 56.
Lattner.
HC Frýdek-Místek - HC Orlová
1:2 po sam. náj. (0:0, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 33. Gebauer
(Mocek, Kopáč) - 29. Mintěl (Dušek), 66. Potočný.
HC Bobři Valašské Meziříčí SHK Hodonín 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Sochorek., 30. Šebesta (Mlynář), 39. Sochorek (Varga D., Hruškovský), 41.
Dvořák (Matějný, Růčka), 60. Sochorek (Růčka) - 5. Vrba (Peš), 30.
Peš (Vrba, Jurásek), 32. Vaškovič
(Flašar, Šůrek), 45. Haring (Vaškovič, Šůrek).

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

TJ Gedos Nový Jičín - HC Uničov
5:3 (3:0, 0:3, 2:0)
Branky a nahrávky: 8. Skaloš
(Macháček), 10. Sluštík (Macháček), 18. Hruška (Pavlačka), 54.
Šimo (Hruška, Pavlačka), 55. Bacul
- 32. Pavlas (Sršeň), 34. Handl
(Pur), 36. Sršeň.

TABULKA 2. LIGY SUPINA VÝCHOD
HC Bobři Valašské Meziříčí 15
67:45
HC Orlová
15
70:41
SHK Hodonín
15
73:38
HC Zubr Přerov
15
49:36
HC Nový Jičín
15
51:44
VHK Vsetín
15
45:40
HC Slezan Opava
15
42:57
HC Uničov
15
53:60
VSK Technika Blansko
15
40:56
HK Jestřábi Prostějov
15
38:52
HC Břeclav
15
29:58
HC Frýdek-Místek
15
34:64

35
34
31
29
28
24
21
19
17
12
11
9
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Kapitán Petr Novotný: Boxeři vévodí extralize i interlize
„Dobrá parta znamená hodně.“
Před zápasem s SKP Ústí nad
Labem, které lze označit jako
extraligový šlágr podzimu, neboť se jedná o mistry z posledních dvou sezon, jsme vyzpovídali kapitána prostějovských
rohovníků Petra Novotného.
Sezonu jste rozběhli dobře, v
čem zatím vidíte hlavním důvody úspěšného vstupu?
Sezona je sice teprve na začátku,
ale zatím to vypadá dobře. Velice mne těší postup v interlize do
semifinále, který je z mého pohledu zcela zasloužený. Podle
našich dosavadních výkonů si
myslím, že máme na to, abychom se dostali přes našeho soupeře do finále a tam se uvidí. Extraligu máme také dobře rozběhnutou, teď nás čeká důležité utkání proti Ústí, myslím si, že je
to otevřené. Záleží na tom, jak
dohrajeme podzim, jedeme potom ještě do Budějovic a když
tam zabodujeme a teď doma s
Ústím, tak by nebylo co řešit.
Souvisí to i s tím, jak vyrovna-

ný kolektiv máte, boxujete jako jeden tým?
Určitě výsledky hodně souhra
kolektivu dokáže ovlivnit. Dali
jsme se za tu dobu s klukama dohromady, už se známe, existuje
dobrá parta. Fandíme si a navzájem se při zápasech podporujeme a je to vidět na našich výsledcích. Sám se snažím předávat své zkušenosti mladším
klukům.
Hodně se při boxerských utkáních mluví o rozhodování
rozhodčích. Zatím jste měli ve
většině takové jasné zápasy,
které se příliš ovlivnit nedaly...
Zatím ano. Výjimkou bylo interligové utkání v Polsku, kde
zápasy Vítka Krále a Vardana
Besaljana, které měly skončit
jasně v náš prospěch.
Vidíte ve srovnání s minulými
sezonami posun v rozhodování zápasů k lepšímu?
Myslím si, že ano. Už nás nějakou dobu znají a začínají to tak i
brát. Vědí, že Prostějov je silný

tým s kvalitními boxery. Ale tuto sílu musíme potvrdit hlavně v
ringu svými výkony sami.
Jak to vidíte před následujícími zápasy doma s Ústí a
pak v Budějovicích?
Ústí bude samozřejmě těžký
soupeř, ale berme to tak, že jsme
doma, tak věřím, že bychom
mohli vyhrát. Bude hodně záležet na zdravotním stavu kádru,
který do utkání nastoupí. Zároveň to bude trochu šachová partie o tom, jaké sestavy nakonec
proti sobě nastoupí.
V Budějovicích se těžko vyhrává, ale zatím se nám to vždy
podařilo, tak doufám, že u té vítězné šnůry zůstaneme. Pokud
budeme všichni zdraví, bude to
reálné tam vyhrát.
Týmu se daří. Zeptám se, s jakým výsledkem byste byli na
konci sezony spokojeni?
Myslím si, že bychom byli spokojeni, kdybychom vyhráli extraligu i interligu. Nebudu
skromný (úsměv).

(pokračování ze strany 13)
do 54 kg: Patrik VELKÝ Pavol POLAKOVIČ 2:0 na
body
do 57 kg: Filip BARÁK Martin PARLAGI 2:0 na
body
do 60 kg: Patrik CYCHOCKI - Miroslav ŠERBAN 0:2
na body
do 64 kg: Lukáš GORECKI
- Marek BOSÝ 0:2 na body
do 69 kg: Milan ŠÁTEK - Vít
KRÁL 0:2 na body
do 75 kg: Ondřej JURÁN Pavel DUDA bez boje domácí neobsadil 0:2
do 81 kg: Jan SOJKA - Petr
NOVOTNÝ bez boje domácí neobsadil 0:2
do 91 kg: Marek ŠPRINGL Marek CHMELA 2:0 na body
nad 91 kg Mateus MALUJDA - Bolrét BENCE 0:2 na
body
Rozhodčí: Gašpar, Rozík, Tomandl, Duraj
do 54 kg: Patrik VELKÝ Pavol POLAKOVIČ 2:0 na
body, celkově2:0
Byl to vyrovnaný zápas, nedalo se říct, že by byl některý z
boxerů lepší. V takových utkáních se obyčejně rozhodčí
přikloní na stranu domácího
borce, což se stalo i v tomto
zápase a domácí tým šel do vedení.
do 57 kg: Filip BARÁK Martin PARLAGI 2:0 na
body, celkově 4:0
Tento zápas se mi z pohledu na
výkon mého svěřence vůbec
nelíbil. Martin Parlagi během
zápasu příliš mnoho nepředvedl a nechal aktivitu na domácím
borci, který ani tak nebral výhru
na body za svůj výkon, ale především díky mizernému výkonu svého soupeře.
do 60 kg: Patrik CYCHOC-

BC OSTRAVA - BC DTJ PROSTĚJOV
KI - Miroslav ŠERBAN 0:2
na body, celkově 4:2
Mirek podal proti Cychockému, jenž je několikanásobným mistrem Polska a reprezentantem své země velice
kvalitní výkon a po zásluze
souboj vyhrál, což mne velice
potěšilo.

tak mohl zápas bodově vyznět
pro našeho boxera.
nad 91 kg Mateus MALUJDA - Bolrét BENCE 0:2 na
body, celkově 6:12

do 64 kg: Lukáš GORECKI
- Marek BOSÝ 0:2 na body,
celkově 4:4
Marek boxoval o padesát procent lépe než v posledním utkání doma a takticky velmi
chytře, zápas si hlídal, zbytečně neinkasoval a srovnal celkový stav utkání.
do 69 kg: Milan ŠÁTEK - Vít
KRÁL 0:2 na body, celkově
4:6
Vítek neboxoval v tomto utkání příliš chytře, zápas sice
nakonec vyhrál, ale nebylo to
nijak přesvědčivé a jasné.
Přesto jsme se po třetím vítězství v řadě ujali v zápase vedení.
do 75 kg: Ondřej JURÁN Pavel DUDA bez boje 0:2,
celkově 4:8
Pavel Duda vyhrál bez boje,
domácí váhu neobsadili.
do 81 kg: Jan SOJKA - Petr
NOVOTNÝ bez boje 0:2,
celkově 4:10
Domácí Jan Sojka k utkání
proti Petru Novotnému nenastoupil a získali jsme rozhodující 2 body potřebné k vítězství
v utkání.
do 91 kg: Marek ŠPRINGL Marek CHMELA 2:0 na body, celkově 6:10
Zápas byl velice vyrovnaný,
domácí borec je velmi zkušený boxer, ale dalo by se říct, že
se k vítězství „propotil“, stejně

6:12

Podobné utkání jak předchozí,
Malujda se snažil rozhodnout
utkání před limitem, náš boxer
mu však jeho rány pochytal a
myslím, že v utkání vyhrál zaslouženě.

Očima trenéra:
NEJ... dne

Duel Mirka Šerbana proti polskému reprezentantovi Cychockému.

Rozhodlo

Precizní příprava na utkání a síla kolektivu. Každý z jednotlivců, když cítí za zády podporu od ostatních, boxuje s úplně jiným nasazením a jeho výkony tím jdou nahoru.A dovolím si říct,
že tento tým má v sobě vnitřní sílu, pomocí níž se mu daří porážet
i těžké soupeře.

Překvapil

Mirek Šerban. Podal proti velmi těžkému soupeři soustředěný
výkon a potvrdil tak stoupající výkonnost z posledních utkání.

Zklamal

Martin Parlagi. Zápas se mu vůbec nevyvedl, podal špatný
výkon a svému soupeři vítězství doslova daroval.

jak viděl duel trenér
Radek KŘÍŽEK (BC DTJ Prostějov):
Po domácím utkání ve kterém jsme výrazně porazili mostoděčínský tým, jsme do Ostravy odjížděli s tím, že budeme spokojeni s jakýmkoliv vítězstvím. Přece jen ostravští porazili vysoko Ústí nad Labem, tak jsme se museli mít na pozoru a nic nepodcenit. Výsledek 12:6 v náš prospěch je vynikající.

Bodová nadílka v zápasech s Jihočechy
Po zvládnutých utkáních doma proti Havířovu v minulém kole nastupovali prostějovští korfbalist k druhému domácímu dvojzápasu 4.
kola České korfbalové extraligy proti úřadujícímu vicemistrovi z Českých Budějovic. Před opět početným publikem se odehrála dvě napínavá utkání se šťastnějším koncem a větším bodovým přídělem pro domácí extraligový
tým SK RG Prostějov.

1. ZÁPAS SK RG Prostějov KCC Sokol České Budějovice
20:17 (10:7)
Do úvodního zápasu vlétli domácí v prvním útoku košem z
velké vzdálenosti v podání
Snášela, na což taktéž ze svého
prvního útoku odpověděli Jihočeši úspěšně proměněnou střelou ze střední vzdálenosti. První poločas pak pokračoval zásahy na obou stranách, avšak lépe
se přece jenom vyvíjel pro Hanáky. V 15. minutě sice hosté
srovnali na 4:4, ale pak se opět

více dařilo domácím a těsně
před přestávkou vedli 9:7. V
posledních sekundách pak bylo
vidět něco, co je známo spíše z
holandské ligy či basketbalových zápasů. Prostějovská
obrana vybojovala míč a dostala jej 4 vteřiny před klaksonech
na útočnou polovinu do rukou
Snášela. Tomu již nezbývalo
nic jiného než vystřelit z maximální možné střelecké vzdálenosti na korfbalovém hřišti, načež míč propadl k úžasu diváků
i všech přítomných obroučkou
okamžitě následován zvukem
klaksonu. Neuvěřitelné!
Po přestávce zlepšili Jihočeši

KORFBAL
útočný doskok a z opakovaných střel z velké vzdálenosti
dokázali stav korigovat nejprve
na 10:9, Prostějov odpověděl
stejným způsobem nejprve z
rukou Šnévajse a poté již pátým
košem Snášela, kterému to v

tomto utkání opravdu "lepilo" 12:9. Po korekci hostů opět z
dálky, potom v 42. minutě předvedl jednu z libůstek Šnévajs,
když po naskočení obránce snažícího se bránit střelu zakončoval "spodem" ze vzdálenosti asi
6 metrů a míč zapadl do koše
společně s dopadem hráče na
zem. To bylo opět něco pro diváky! Budějovickým Sokolům
ale také pokračovali ve svých
úspěšných zakončení ze
vzdálenosti a kromě přerušení
jejich série v podání domácího
Bednáře, z dálky na 14:11, postupně nejprve v 47. minutě
srovnali, aby o další dvě minuty později šli poprvé v utkání do
vedení 14:15 z pohledu domácích. Na to opět odpověděl
Bednář z dálky a následně Šnévajs, který prakticky zkopíroval
svoje zakončení "spodem" ze
42. minuty a k velké radosti
publika,
a zejména pak svých svěřenců z
nejmladšího družstva SK RG,
opět úspěšně skóroval - 16:15.
Na to téměř okamžitě odpově-

děli hosté kombinací a úspěšným zakončením ze střední
vzdálenosti a devět minut před
koncem základní hrací doby
bylo srovnáno.
S tím se nesmířil Snášel, když
společně s kolegou v útoku
Bednářem vyšachovali po úniku pod koš soupeře a Snášel
snad z nejmenší možné vzdálenosti zakončil, což bylo zase
něco pro diváky. Jenže pramen
úspěšně zakončených střel z
velké vzdálenosti v podání Jihočechů dosud ne a ne vyschnout a šest minut před koncem bylo opět srovnáno na
17:17. Osud utkání ale do svých
rukou uchopil Uherka, který
nejprve necelé tři minuty do
klaksonu skóroval z dálky a o
minutu později i ze střední
vzdálenosti. Náskok dvou košů
již vypadal nadějně a když se
nevydařila akce hostí domluvená v oddechovém čase, ani následný útok, tribuny již oslavovaly vítězství. Domácí ale měli
v utkání plném divácky
vděčných akcí a zakončení ještě něco v záloze. Vybojovaný
míč v posledních sekundách
poslal Šnévajs prakticky přes
celé hřiště do útoku pod košem
osamocenému Bednářovi, který vteřinu před závěrečným
klaksonem vstřelil dvacátý koš
SK RG Prostějov - 20:17.
Sestava a koše: Snášel 6, Bednář 4, Šnévajs 4, Uherka M. 3,
Lešanská 2, Koldová 1, Faltýnková, Sequensová

Porada hráčů s trenérem v zápasech proti Jihočechům zabrala, neboť domácí si ze dvojutkání odnesli celkem 5 bodů.

2. ZÁPAS SK RG Prostějov KCC Sokol České Budějovice
17:16 GG (6:9, 16:16)
Zatímco úvodní utkání bylo ve
znamení vysoké střelecké úspěšnosti na obou stranách, druhé
bylo na koše o poznání chudší.
Až ve třetí minutě skórovali na
0:1 hosté z nařízeného volného
hodu, na což o dvě minuty po-

Korfbalisté v akci v domácím utkání s Českými Budějovicemi.
zději odpověděl Bednář ze
střední vzdálenosti. Poté již se
více dařilo Budějovickým,
když skórovali z různých pozic,
zatímco domácí jenom nevěřili
z jakých situací se dokázali netrefit. Ve třinácté minutě sice ještě opět Bednář srovnal na 3:3,
ale pak se již skóre vyvíjelo lépe pro hosty až do poločasových 6:9.
O přestávce k hráčům směřovaly pokyny k větší trpělivosti v
útoku, ke zlepšenému pohybu,
větší snaze přehrát soupeře a
také zvýšit tempo míče tak, aby
hráči Budějovic byli více zaměstnaní svými útočníky a neměli
tolik možností stahovat se ke
koši pro odražené míče po střelách. A s prvními minutami
druhé půle bylo vidět, že si
hráči Prostějova vzali tyto instrukce k srdci a šňůrou 4 košů
šli do těsného vedení 10:9 v 36.
minutě. Poté se znovu chytli i
hosté z jihu Čech a společně s
prostějovským košem Bednáře
padly v 37. minutě tři koše a bylo srovnáno na 11:11. Potom ale
přišly chvíle Sequensové, které
nejdříve strhla proměněným
dvojtaktem vedení na stranu
domácích, aby v 41. minutě
zvýšila střelou z dálky na 13:11

ve prospěch Prostějova, na což
o minutu později odpověděli
hosté střelou z střední vzdálenosti - 13:12. Následovalo pět
minut bez koše na obou stranách, což přerušil až v 47. minutě Snášel. Nápor hostů se třemi úspěšnými zásahy přerušil
pouze střelou z dálky Uherka a
9 minut před koncem bylo opět
srovnáno na 15:15.
Lešanská ještě proměněným
dvojtaktem v 52. minutě zvýšila
na 16:15, ale poté se již domácí
odmlčeli zatímco České Budějovice mohutně finišovaly a tři
minuty před koncem základní
hrací doby srovnaly z dálky na
konečných 16:16, i když ještě
20 vteřin před koncem se domácí třásli, když prakticky jasný koš Budějovic vyskočil z obroučky. V prodloužení se útoky
přelévaly ze strany na stranu až
konečně v páté minutě prodloužení šla do průniku pod koš kapitánka Faltýnková poté, co na
sebe natáhla obránkyni, která ji
pro Budějovice nešťastně faulovala. Z nařízené penalty následně bez nervů skóroval Bednář. Nepříliš vydařený zápas se
šťastným koncem pro domácí.
Sestava a koše: Bednář 6,

Uherka M. 3, Faltýnková 2,
Sequensová 2, Koldová 1, Lešanská 1, Snášel 1, Šnévajs 1
Jan Mynařík (kouč SK RG Prostějov) Dnes jsme byli svědky
dvou zcela rozdílných utkání, v
prvním jsme viděli vysokou
střeleckou úspěšnost na obou
stranách, zatímco druhé bylo
přinejmenším pro nás střelecky
nevydařené. V druhém zápase
jsme nedokázali pravidelně
skórovat ani z pečlivě připravených pozic, ze kterých se obvykle nemýlíme. O to důležitější
pro nás toto dvoubodové vítězství je! Hráči dokázali zareagovat na taktické pokyny a po
hodně nevydařené první půli
jsme se zvedli a utkání nejenom
zdramatizovali, ale nakonec i v
prodloužení vyhráli. Hráčům
patří velké poděkování! Všichni jsme potom byli potěšeni
opět velkou diváckou návštěvou, je vidět, že korfbal v Prostějově táhne víc a víc.
Příští domácí utkání budou moci diváci shlédnout v sobotu 5.
prosince ve 14:30 a 16:30, kdy
v rámci 6. kola ČKE přijíždí do
Prostějova VKC Kolín!
-janmynarik, pez-

