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PRASEČÍ CHŘIPKA

Korupční kruh se UZAVŘEL

útočí už i na Prostějov Přijde místostarosta o flek?
Nemocnice se chystá, kraj varuje školy
Nejde o žádný planý poplach či
vyvolávání poplašných zpráv.
Nyní je už téměř jisté, že vir
prasečí chřipky doputuje brzy
i do Prostějova. V České republice bylo hospitalizováno
už přes 150 osob a v pátek
média zveřejnila zprávu o třetím úmrtí osoby nakažené
virem typu H1N1.
V Olomouckém kraji bylo dosud
potvrzeno pět onemocnění prasečí chřipkou, v prostějovské nemocnici pak byly nedávno
hospitalizovány už dvě osoby.
Odborníci však upozorňují na
hrozbu daleko vyššího počtu nakažených, prasečí chřipka totiž z
Ukrajiny míří přes Slovensko k
nám. "Bylo by naivní domnívat
se, že nás virus mine. Lidé by v
těchto okamžicích měli dbát zvýšené pozornosti o své zdraví a
nepodceňovat ani ty nejmenší
příznaky onemocnění chřipkou.
Může se jednat o běžnou
chřipku, ale také nemusí. To
pozná odborný lékař," sdělil Večerníku MUDr. Zdeněk Prokeš,
primář infekčního oddělení prostějovské nemocnice. Krajský
úřad vydal v pátek varování pro
školy. Všechny umývárny a toa-

Budeme se brzy v Prostějově potkávat takto s nezbytnou rouškou?
Ilustrační foto
lety musejí být nově vybaveny
desinfekčními prostředky a každého žáka, u kterého se projeví
byť jen sebemenší příznak nachlazení či chřipky, mají pedago-

gové za úkol okamžitě poslat
domů.
Více o tomto tématu se dočtete
na třetí straně dnešního vydání
Večerníku.
-mik-

V několika minulých číslech
jsme veřejnost informovali o
kauze, která momentálně obrací dění na prostějovské radnici naruby. Jde o podezřelé
výběry dodavatelů počítačových technologií. Kruh se pomalu uzavřel, na otázku, proč
ve výběrových řízeních je úspěšná většinou jediná firma,
kdežto ostatní konkurenti nemají žádnou šanci, zatím není
odpověď.
O tom, že ohledně výběru dodavatelů počítačových technologií
v posledních třech letech se na
radnici něco děje, svědčí výpovědi svědků, které Večerník
během několika týdnů získal. Po
nástupu Pavla Drmoly do funkce
místostarosty byl upřednostňován jeden dodavatel. Nikdo na
radnici se nepozastavil nad tím,
že bývalý vedoucí odboru informačních technologií ve funkci
skončil a na jeho místo byl dosazen člověk, který byl předtím vyhozen z bývalého pracoviště
velké prostějovské firmy. "O
praktikách pana Schlattauera z
jeho původního zaměstnání věděla spousta lidí na radnici,
všichni to ale nějak přešli bez povšimnutí," konstatoval J. Havlíček, který před více než rokem
byl rovněž "odejit" z odboru informačních technologií Městského úřadu v Prostějově. Na

Zareaguje
konečně
i POLICIE?
Ilustrační koláž
radnici tak absolutně selhal kontrolní mechanismus, neprověřovali se totiž lidé, kteří nastupovali
do významné funkce. "To byl ale
přece účel, pan místostarosta potřeboval na místě vedoucího odboru někoho, kdo mu pomůže
prosazovat jako dodavatele
svého kamaráda. A pan Schlattauer tyto představy splňoval stoprocentně," dodal na vysvětlenou
Petr Hrůza, ředitel společnosti
Vahal.
Ale dost už o líčení praktik, ke
kterým se pár jedinců na radnici
uchýlilo. Ostatně už bychom se

jenom opakovali. Teď už je jen
otázkou, co se bude dít dál. Jak
už jsme také informovali, podezřelá výběrová řízení šetří Úřad
na ochranu hospodářské soutěže
a podnět k šetření už má na stole
i prostějovská policie. Vyčkejme
nyní tedy na ukončení vyšetřování. Jenom doufáme, že se celá
kauza nezamete pod koberec a
kompetentní lidé na radnici z
toho vyvodí patřičné závěry.
Stejně jako místostarosta Pavel
Drmola, který by v tom horším
případě mohl přijít i o funkci.
Co dodat závěrem? Snad jen

to, že nás zaráží strach mnoha
lidí svědčit ohledně možného
korupčního jednání na radnici
veřejně. Během této kauzy
jsme oslovili zhruba tři desítky
osob. Všichni o tomto problému věděli, dokladovali nám
mnohé důkazy, přesto se pod
své výpovědi odmítli podepsat.
Odvahu našli jen tři z nich a
my jim za jejich nebojácnost
děkujeme. Bohužel, dvacet let
demokracie ještě mnohé nenaučilo kritizovat špatné věci
veřejně bez obav z možných
následků.
-mik-

Na silnici ležela MRTVOLA Ad: Zakázky na informační technologie
Policie pátrá, kdo ženu zabil
K tragickému neštěstí došlo
předminulý pátek na silnici
mezi Čehovicemi a Bedihoštěm. Řidič osobního auta tady
pozdě večer přejel tělo ženy
středního věku ležící bezvládně
na silnici. Přivolal záchranku i
policii, ale na jakoukoliv záchranu již bylo pozdě. Nehoda
je nyní v intenzivním šetření
policie, soudních znalců a dalších odborníků. Není totiž jisté,

zda řidič ženu usmrtil nebo ji
už přejel mrtvou.
"V pátek 6. listopadu ve 21.45
hodin jel jedenatřicetiletý řidič
osobního vozidla Renault po silnici z Čehovic na Bedihošť. Při
jízdě došlo ke střetu s tělem sedmačtyřicetileté ženy, která ležela na vozovce v pravém
jízdním pruhu. U řidiče byla provedena dechová zkouška na alkohol s negativním výsledkem,"

konstatovala Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Zároveň potvrdila, že
policisté zahájili šetření této tragické nehody. "Byla nařízena
soudní pitva zemřelé, která určí
příčinu její smrti. Musí se zjistit,
zda poškozená byla před nehodou naživu nebo již ne. Budou se
samozřejmě provádět i další odborná šetření," dodala mluvčí policie.
-mik-

pro prostějovskou radnici

Prostějovský Večerník zveřejnil v
minulých dvou číslech informace, které zpochybňují poptávková řízení na nákup informačních technologií a komponent k těmto technologiím.
Články zároveň spekulují, proč
někteří zaměstnanci opustili svá
místa na odboru informačních
technologií. Skutečnost je následující:

Město Prostějov se řídí při zadávání veřejných zakázek jednak
Zákonem o zadávání veřejných
zakázek a jednak vnitřní směrnicí
(dle objemu zakázky). V tomto
konkrétním případě šlo o zakázky
samostatné, na sebe nevázané,
které tudíž nelze posuzovat jako
jeden celek. Město Prostějov je
proto přesvědčeno, že v těchto
případech postupovalo správně.

Co se týče personálních záležitostí na odboru informačních
technologií, tak původní oddělení
bylo v rámci nové struktury úřadu
změněno na samostatný odbor,
proto muselo být vypsáno i řádné
výběrové řízení na obsazení
funkce vedoucího odboru. Do
výběrového řízení se přihlásil
mimo jiných zájemců i bývalý
vedoucí oddělení, ten se však na-

konec k výběrovému řízení nedostavil. Na základě výsledků výběrového řízení byl do funkce
jmenován současný vedoucí odboru.
O výše uvedených skutečnostech
byli informováni také prostějovští
zastupitelé, a to na svém zasedání
dne 10. listopadu 2009.
Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí

Škodovka se rozplácla o strom
Zatím z neznámého důvodu na začátku týdne havarovala u Určic
mladá řidička. Zatímco ona sama
po nárazu do stromu vyvázla naštěstí jen s lehkým zraněním, její
stará škodovka nyní zřejmě poputuje do šrotu.
"V pondělí 9. listopadu v 11.55 hodin
jela dvaadvacetiletá řidička s osobním automobilem Škoda 120 směrem
od obce Určice do Prostějova. Mezi
obcemi, po průjezdu levotočivou zatáčkou, sjela do příkopu a následně
narazila do stromu. Při dopravní ne- byla negativní, hmotná škoda na vo- bol mladé řidičky Alena Nedělníhodě došlo k lehkému zranění ři- zidle byla vyčíslena na pět tisíc ková, tisková mluvčí Policie ČR v
dičky. Dechová zkouška na alkohol korun," popsala nám ošklivý karam- Prostějově.
-mik-

16. listopadu 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Lest mu nevyšla

Svoje kalhoty zanechal v obchodě, s novými chtěl odejít. V centru města se pokusila trojice mladíků v prodejně textilu odcizit
rifle v hodnotě 300 korun. Ke
krádeži došlo v pravé poledne.
Celou událost oznámila na linku
156 vedoucí prodejny. Dle výpovědi poškozené si dvacetiletý
muž džíny oblékl a pokusil se
projít přes pokladní zónu bez zaplacení. Ještě před tímto činem
dva jeho komplicové ve věku 25
a 15 let odtrhli ochranný štítek.
Tímto zboží poškodili, došlo k
protržení látky. Nikdo z nich neměl peníze na uhrazení způsobené škody a tak celá věc pro podezření z přestupku proti majetku byla předána správnímu orgánu.

"Šikovná" řidička

Několik minut po dvanácté
ohlásila šestačtyřicetiletá řidička
osobního vozu na linku 156, že
narazila při parkování do dopravní značky označující parkoviště s parkovacím automatem.
Po nárazu značka upadla na
zem. Nikdo nebyl zraněn. Vyslaná hlídka na místě zjistila zlomení patky a deformaci horní části.
K nehodě byla přivolána dopravní policie, která si událost
převzala.

Převraceli kontejnery

V časných ranních hodinách bylo přijato na linku 156 sdělení o
skupině mládeže, která jde po
ulici Rejskova směrem k Vápenici a přitom převrací kontejnery. Strážníci bujaré mladíky zastihli u prodejny Peršan. Vysunutý kontejner do silnice a otočenou přenosnou značku dali
pánové za dohledu hlídky zpět
na svá místa. K žádnému poškození nedošlo. Protentokrát bylo
jejich jednání vyřešeno shovívavě domluvou.

Hulákal u dveří

Sedmadvacetiletý muž se během 12 hodin snažil několikrát
navštívit osmatřicetiletou ženu,
která jej ovšem nehodlala pustit
dovnitř. Jelikož nezvaný host
nemínil místo opustit, vytrvale
zvonil a hulákal, obrátila se na
linku 156. Vždy než hlídka dorazila na místo, dotyčný utekl.
Oznamovatelka chlapíka neopovažovala za osobu blízkou,
tudíž byla událost postoupena
pro podezření z přestupku proti
občanskému soužití správnímu
orgánu.

Chytil ho pod krkem

Kolem osmé hodiny bylo přijato
oznámení na linku 156 o fyzickém napadení majitele domu.
Strážníci zjistili od poškozeného, že k celému incidentu došlo
po jeho žádosti o vystěhování
nájemníků z důvodu neplacení.
Na tento popud se rozlítil jednatřicetiletý přítel neplatičky a
chytil pětatřicetiletého vlastníka
nemovitosti pod krk. Po celou
dobu se k němu neurvale choval.
Svým jednání mu způsobil i zranění. Za přítomnosti hlídky byl
výtržník několikrát vyzván ke
slušnému chování. Pro podezření z přestupku proti občanskému
soužití byla celá záležitost předána správnímu orgánu.

Pes u jídelny

Před půl jednou odpoledne byl
nahlášen na linku 156 učitelkou
základní školy volně pobíhající
Labrador u školní jídelny. Strážníci psa odchytili a dle evidenční
známky zjistili majitele. Toho v
místě bydliště zkontaktovali a
zvíře mu předali. Následovalo
uložení blokové pokuty. Ta se
může vyšplhat až na částku 1000
korun, ve správním řízení až 30
000 korun.

Zuřivý rotwailer

Jak může být nebezpečný pohyb
psa bez dozoru, zažila na vlastní
kůži žena, která v odpoledních
hodinách venčila svého psíka
řádně na vodítku. Náhle se na
něj vrhl rotwailer, který neměl
ani náhubek. Poškozená ve snaze ubránit svého psa upadla na
zem. V tomto okamžiku se objevil majitel útočícího zvířete. Psa
odvolal. Omluvil se a sdělil i své
nacionály. Tato událost byla postoupena správnímu orgánu k
dořešení.

Alois Mačák jeden rok ve funkci náměstka
hejtmana: Moje srdce zůstalo v Prostějově!
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák
(na snímku) působí ve veřejném životě od roku 1989, kdy
se angažoval v Občanském
fóru a v polistopadových odborech. Od roku 1994 je členem Zastupitelstva města
Prostějova. Přes deset roků
vykonával funkci místostarosty města Prostějova. V
roce 2004 byl zvolen do Zastupitelstva Olomouckého
kraje. Byl členem Komise pro
dopravu a členem Pracovní
skupiny pro rozvoj sociálních
služeb v Olomouckém kraji.
Před rokem byl zvolen náměstkem hejtmana Olomouckého kraje pro oblast
dopravy. V této souvislosti
jsme jej požádali o zodpovězení několika otázek.

Postavení
Olomouckého
kraje se v rámci ostatních čtrnácti krajů začíná zlepšovat.
Podle unikátní studie „MasterCard - česká centra rozvoje 2009“ se Olomoucký
kraj vloni umístil až jedenáctý, tento rok se posunul na
osmé místo. Potěšil vás výsledek této studie?
Je to potěšující zpráva. Zvláště
v tomto ekonomicky složitém
období. Může mít totiž kladný
vliv na získávání potencionálních investorů. Tato studie hodnotila různá kritéria, například
ekonomickou stabilitu, zhodnocení intervencí veřejného sektoru, socioekonomickou úroveň
nebo investiční atraktivnost.
Olomoucký kraj vykazuje
dobré makroekonomické výsledky, které jsou však oslabeny
zejména problémy okresů ŠumPane náměstku, můžete perk a Jeseník. Je však zřejmé,
stručně zhodnotit vaše roční že se nacházíme v náročném
působení v této funkci?
období.
Cítím se jako ryba ve vodě!
Tato práce mě velmi baví a mo- Jaké máte osobní plány pro
tivuje. Získal jsem kompetence, nadcházející období?
o které jsem měl zájem, ať již je Pokračovat v kvalitní práci pro
to oblast dopravy, členství ve naše občany, jak v ZastupitelVýboru Regionální rady nebo stvu města Prostějova, tak i v
krajské Tripartity. Tento rok, Zastupitelstvu Olomouckého
myslím, že se ctí zvládáme, i kraje. Na jaře příštího roku
když je z mnoha důvodů ná- chci úspěšně dokončit studium
ročný. Postupně plníme „Pro- MBA v Praze a následně abgramové prohlášení Rady solvovat na Univerzitě PalacOlomouckého kraje“, přesto, že kého v Olomouci rigorózní
se musíme potýkat s ekonomic- zkoušku.
kou krizí a dalšími komplikacemi. Osobně jsem rád, že se mi Co významně ovlivnilo vaši
podařilo mimo jiné prosadit kariéru i život?
projekt „Silnice pro rozvoj Olo- Každý člověk má několik žimouckého kraje,“ v jehož rámci votních mezníků. Měl jsem obchceme proinvestovat přes 3 rovské štěstí na své rodiče,
miliardy korun. Investice nejen kterých si velmi vážím nejen za
do dopravní infrastruktury po- jejich starostlivost a podporu.
važuji obzvláště nyní za jednu Snad nezakřiknu, když uvedu,
z priorit. Určitě však nezapomí- že mám v životě štěstí na lidi,
nám ani na podporu dalších dů- jen stěží by šlo z prostorových
ležitých oblastí, jako například důvodů všechny vyjmenovat.
školství, kultura, sport nebo so- Na můj rozvoj měl zásadní vliv
ciální věci. Moje srdce zůstává místostarosta, pan Miroslav
v Prostějově!
Pišťák, který je bezesporu osob-

Èerná kronika
Straka v domě

V době od 5. do 8. listopadu se
neznámý pachatel vloupal do
rodinného domu v obci Čechy
pod Kosířem. Odcizil motorovou pilu, dvouplotýnkový vařič, pánskou zimní bundu a 4
kusy světel. Odcizením věcí
vznikla škoda 8 200 korun a
poškozením zařízení domu
vznikla majiteli škoda 1 250
korun.

Zloděj na diskotéce

Neznámý pachatel odcizil
volně loženou kabelku na diskotéce v obci Otaslavice. Poškozená měla v kabelce peněženku s finanční hotovostí,
mobilním telefonem, klíči a
kosmetikou. Způsobená škoda činí 22 500 korun.

Už ho chytli!

Policisté obvodního oddělení
Konice zjistili jedenačtyřicetiletého pachatele, který se dopustil trestného činu krádeže a
to tím, že v květnu letošního
roku odcizil vrtací kladivo,
stropní lustry a 4 kusy zimních
pneumatik na discích ze stavby domu v obci Labutice,
čímž majiteli způsobil škodu

sedy Zuzana Sommerová, Ivo
Vykydal a Ivo Vlach.
Dále bylo zvoleno krajské
předsednictvo a dalších 8
členů krajského výboru, revizní komise i delegáti na Celostátní sněm, který se bude
konat ve dnech 27. a 28. listopadu v Praze. „Chci vám
všem poděkovat za odvahu a
odhodlání, se kterými jste
vstoupili do nové politické
strany. Za to, že jste ochotni
vlastními silami hájit konzervativní principy a naplnit naděje lidí v novou politiku.
Mějme na paměti, že my sami
16 800 korun.

Lehká kořist

Neznámý pachatel odcizil ledvinku s osobními doklady a finanční hotovostí z uzavřeného, avšak neuzamčeného vozidla Iveco, zaparkovaného na
parkovišti před obchodním
domem Tesco v Prostějově.
Způsobená škoda byla vyčíslena na 32 000 korun.

Přišel o horáka

Neznámý pachatel se vloupal
do sklepní kóje domu v Prostějově na ulici Moravská a
odcizil pánské horské jízdní
kolo značky Olpran. Majiteli
vznikla škoda 6 180 korun.

Šrajtofle je fuč

Neznámý pachatel odcizil peněženku s finanční hotovostí,
platební kartou a osobními doklady. Ke krádeži došlo při nákupu v novinovém stánku v
Němčicích nad Hanou. Poškozené třiašedesátileté ženě
vznikla škoda 4 700 korun.

Ukradl i zbraně!

Neznámý pachatel se v průběhu dne vloupal do bytu v panelovém domě na ulici Moravská v Prostějově, v místnos-

Pravopis

„… no a když si nevím rady, tak
napíšu ‚me sme bele‘ a je to vyřízené,“ poodhalil s úsměvem svoji metodu látání gramatických
mezer muž středního věku. No
pravda, neměli vymyslet češtinu
tak složitou a kdovíjakou. Pak to
dopadá tak, že ve skutečnosti pořádně česky umí málokdo…!

Blahobyt

„Stejně se mi zdá, že se důchodci
mají pořád dobře,“ zhodnotila
žebříček blahobytu žena zlehka
blížící se k tomuto věku. No ba
věru, něco na tom asi bude. Když
v ničem jiném, takže jim prostě ze
dne na den děti nevyrostou z bot a
nemusí neplánovaně rychle ku-

povat jiné a podobně. Každopádně ale hodně špatně se hodnotí,
jak na tom člověk je, když neokusí, jak je na tom jiný.

Jak je to možné?

Mezi změtí internetového smetí,
které bloudí po síti a zahlcuje mailové schránky, se tu a tam najde
něco opravdu k zamyšlení. Třeba
něco o tom, jak jsme mohli vůbec
vyrůst a dožít se věku dospělosti,
když nám bylo úplně jedno to, na
čem stojí dnešní svět, nevědomě
jsme ignorovali to, čemu dnes odborníci nemůžou přijít ani na jméno, i přesto jsme byli relativně
zdraví, v rámci možností šťastní a
hlavně jsme to přežili. Občas se
zdá, že je potřeba tu a tam nějakou
hrozbu vymyslet, aby bylo potřeba proti ní bojovat a hlavně za to
platit!
-MiH-

Tragédii v Kolářových sadech
uzavřela policie jako neštěstí

ností jak po lidské, tak po odborné stránce. Je to člověk, kterého si moc vážím. Významným mezníkem pro vstup
do veřejného života se pro mě
stal listopad 1989. Na první demonstraci před prostějovskou
radnicí a následně generální
stávku nemohu zapomenout. V
neposlední řadě mi do života
mnoho dala dvacetiletá zkušenost a angažovanost v odborech. Někteří politici by tuto
školu života a vztah k lidem potřebovali.
Na závěr mi dovolte otázku,
co vás v poslední době potěšilo a co si nejvíce přejete?
Lékem na velké starosti jsou
malé radosti. Jsem člověk, který

se umí radovat i z maličkostí.
Věcí, které mě potěšily, je
opravdu mnoho. Radost mi dělá
moje dcera Aneta, která studuje
v Brně. S kamarády z divadla
Point jsem nedávno oslavil naši
pětiletou spolupráci. V prosinci
připravuji těmto bezva mladým
lidem jako malý dárek a poděkování „Jízdu s Elvisem II.“,
která měla minulý rok velký úspěch. Rád bych také s paní Alicí
Gregušovou v Národním domě
zarecitoval svoje adventní
básně, které jsem pro toto období napsal. Určitě si přeji jako
každý normální člověk především zdraví a již zmíněné štěstí
na lidi. To si dovolím popřát i
všem spoluobčanům.
-bp-

Tomáš Chalánek z Prostějova byl
zvolen krajským předsedou TOP09
V neděli dne 15. listopadu se
uskutečnil v prostorách hotelu Prachárna v Olomouci
– Křelově ustavující krajský
sněm strany TOP09 Olomouckého kra-je.
Za přítomnosti hostů – Miroslava Kalouska a Jaromíra
Drábka – členů Přípravného
výboru TOP09, dále Václava
Kubaty – generálního sekretáře TOP09 a senátora Adolfa
Jílka bylo přítomnými delegáty zvoleno krajské vedení
TOP09. Předsedou byl zvolen
Tomáš Chalánek z Prostějova
(na snímku) a za místopřed-
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musíme svým jednáním a vystupováním tyto principy každého dne potvrzovat,“ řekl
kromě jiného ve svém projevu nově zvolený krajský
předseda Tomáš Chalánek. A
jak dále uvedl i nově zvolený
krajský místopředseda Ivo
Vlach: „Věřím, že se naší
straně TOP09 podaří jak na
celostátní, tak na olomoucké
krajské a místní úrovni uspět.
Mé osobní krédo je spojeno
se slovem důvěra. Důvěra, o
kterou budeme voliče žádat a
za to chceme nabízet hlavně
důvěryhodnost.“
-redtech vše prohledal a odcizil fotoaparát, zlaté šperky, finanční
hotovost a dvě střelné zbraně i
s náboji. Poté se vloupal i do
protějšího bytu, opět vše prohledal a odcizil zlaté náramkové hodinky, jiné šperky a finanční hotovost. Majitelé vyčíslili škodu způsobenou vloupáním na 147 000 korun.

Neubránila se

Neznámý pachatel v podvečer
na ulici Šárka v Prostějově přistoupil zezadu k procházející
šestašedesátileté ženě, uchopil
její kabelku a snažil se ji ženě
vytrhnout. Poškozená kabelku
držela tak silně, až upadla na
zem. Poté muž kopl poškozenou do ruky, odcizil kabelku a
z místa utekl. Žena přišla o finanční hotovost a osobní věci
v celkové hodnotě více než
2000 korun. K jejímu zranění
nedošlo.

Zadrželi chmatáka

V obci Olšany u Prostějova se
neznámý pachatel vloupal do
rodinného domu, kde vše prohledal a nachystal si věci k odcizení. Jednalo se o elektroniku, peníze, cukrovinky, alkohol, kosmetiku a jízdní kolo,
vše v hodnotě za více než 60

000 korun. Při krádeži byl pachatel vyrušen majitelem domu, proto z místa utekl pouze s
částí odcizených věcí. Policejní
hlídka provedla v místě a okolí
pátrání po pachateli, přičemž
došlo k zadržení podezřelého
muže i s odcizenými věcmi.

Brali autorádia

Neznámý pachatel se na ulici
S. Manharda v Prostějově
vloupal do zaparkovaného vozidla Škoda Roomster, ze kterého odcizil autorádio v hodnotě 8 000 korun. Poškozením
auta způsobil majiteli škodu 4
000 korun. K vloupání do vozidla došlo i na ulici Finská v
Prostějově, kde neznámý pachatel vnikl do kabiny nákladního vozu Iveco a odcizil autorádio v hodnotě 2 500 korun.
Poškozením vozidla způsobil
škodu rovněž za 2 500 korun.

Balík peněz

V nočních hodinách se doposud neznámý pachatel vloupal
do soukromé firmy na ulici
Určická v Prostějově, kde se
nejprve vloupal do prostor
skladu a poté do kanceláře. V
kanceláři odcizil kovový trezorek obsahující finanční hotovost ve výši 200 000 korun.

Jak jsme před dvěma měsíci informovali, ve středu 9. září došlo
v Kolářových sadech k tragické
nehodě. Lidé tady ve vodě mlýnského náhonu našli zakrvavené
tělo mrtvého muže. Už od počátku panovaly mezi lidmi dohady nad příčinami jeho smrti.
Mluvilo se dokonce o vraždě.
Prostějovská policie se dala do
pečlivého vyšetřování a kriminalisté už od samého začátku hlásili,
že hodlají co nejdříve vyvrátit
všechny spekulace.
Po dvouměsíčním šetření policie
minulý týden dospěla ke konečnému verdiktu. Muž se zabil nešťastnou náhodou, šlo tedy o
neštěstí nezaviněném cizí osobou.
"Věc těžké újmy na zdraví s následkem smrti, ke které došlo 9.
září ve večerních hodinách v Kolářových sadech blízko Šmeralovy ulice, byla kriminalisty

odložena. Prověřováním bylo
zjištěno, že v případě smrti mladého muže se nejedná o podezření z trestného činu. V případu
tohoto neštěstí byly prověřovány
všechny okolnosti, včetně provedení soudní pitvy. Byly také vyslechnuty osoby, které se v tu
dobu pohybovaly v blízkosti tragédie a také ty, které strávily se
zemřelým chvíle před tragédií. A
nebylo zjištěno, že by na smrti
muže měla podíl cizí osoba," sdělil nám Leo Haluza, zástupce vedoucího
odboru
obecné
kriminality Policie ČR v Prostějově.
Podle našich informací se mladý
muž pokoušel v podnapilém
stavu přejít či dokonce na jízdním
kole přejet úzkou lávku přes
mlýnský náhon, přičemž uklouzl,
hlavou narazil do betonového
břehu a v bezvědomí se utopil.
-mik-

Místo neštěstí. Mladý muž se snažil přejít na
druhý břeh mlýnského náhonu po úzké ocelové lávce. Při pádu se zranil na hlavě a po
ztrátě vědomí se utopil.

Soud stále bojuje s dluhy,
exekuci ale zatím odvrátil
Nedávno jsme poukazovali na
absurdní situaci, kdy Okresní
soud v Prostějově díky nedostatku provozních peněz a statisícovým dluhům čelil sám
exekuci. Instituce, která ročně
sama rozhodne o desítkách a
snad i stovkách exekučních řízení, se sama dostala do nezáviděníhodné
situace.
Po
několika týdnech jsme se u
předsedy našeho soudu byli informovat, jak se neutěšená situace vyvíjí.
"Nevím, jestli to bylo právě díky
medializaci našeho problému, ale
pár dní po vašem článku nám ministerstvo poslalo nějaké peníze.
V tu dobu už exekuční návrhy
přicházely na jiné soudy v okolí,
takže my bychom nebyli zdaleka
první a ani poslední. Na nás přišel

pouze jediný návrh, ten se ale nakonec ukázal jako neoprávněný,"
uvedl Vladimír Váňa, předseda
Okresního soudu v Prostějově.
Zatím se tedy našemu justičnímu
domu exekuce vyhýbají. Znamená to tedy, že neutěšená finanční situace soudu se zlepšila?
"To se rozhodně říci nedá. Za poslední měsíc jsme sice od ministerstva obdrželi dvě částky v
řádech pár statisíců korun, jenomže právníkům, znalcům a tak
dále dlužíme skoro dva miliony.
Takže ty peníze, které došly, se
musely rozumně rozdělit. Něco
na zaplacení pohledávek a něco
také na udržení provozu soudu,"
řekl Vladimír Váňa, který po Vánocích vyhlásil jakousi "celozávodní" dovolenou, aby soud
ušetřil na energiích.
-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...
Anna Doleželová 1931 Prostějov
Alois Krátký 1929 Prostějov
Karol Čukovič 1934 Plumlov
Vít Mazal 1917 Prostějov
Anna Bátková 1927 Prostějov
Anna Zabořilová 1919 Prostějov
Jindřich Smejkal 1977 Pivín
Marie Hofmanová 1927 Čechůvky
Marie Starová 1935 Protivanov
Jitka Vaňharová 1962 Otonovice

Ludmila Hamerská 1930 Prostějov
Marie Hohlová 1912 Pivín
Josef Barák 1955 Malé Hradisko
MUDr. Radmila Marková 1920
Prostějov
Pavel Kostiha 1941
Čelechovice u Přerova
Arnošt Schindler 1936
Kralice na Hané
Marie Švédová 1944 Drahany

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 16. listopadu 2009
Danuška Zedníčková 1926 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Břetislav Cygal 1934 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 18. listopadu 2009
Marta Hrdličková 1921 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Konečná 1921 Stínava 14.30 kostel Stínava
Pátek 20. listopadu 2009
Mária Pokorná 1933 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Jiří Enenkel 1936 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Luděk Rozkošný 1953 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Sobota 21. listopadu 2009
Božena Balášová 1921 Hruška 13.30 kostel Hruška
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Děti s cigaretou v puse Prostějov se prasečí chřipce nevyhne
V uličce U Spořitelny vartují strážníci
Už před nějakým časem jsme
upozornili městskou policii na
nešvar, který byl k vidění v uličkách U Spořitelny a Knihařská. Pokud jste chtěli v
ranních hodinách nebo po poledni projít těmito zákoutími
blízko centra města, to abyste
si pomalu vzali na obličej plynovou masku! Hloučky omladiny pokuřující jednu cigaretu
od druhé a dým valící se ze
všech koutů, to byl každodenní
obrázek v těchto uličkách.
Nezletilci z Palackého školy a
také o něco starší studenti ze sousední obchodní akademie si z
této lokality udělali doslova a dopísmene jednu velkou kuřárnu.
"Pravdou je, že i pracovníci radnice si stěžovali na fakt, že tady
kouří žáci přilehlých škol a kouří
a znečišťují pak nedopalky od cigaret veřejné prostranství. Kouření mládeže má dvě polohy.
Jednak si děti ničí své zdraví, což
není trestné. Postižitelné ale už je
to, že někdo podá nebo prodá
osobě mladší osmnácti let tabákový výrobek. A toto už můžeme řešit v blokovém řízení,
což ročně naši strážníci dělají
zhruba v šedesáti případech.
Druhou polohou je znečišťování
veřejného prostranství. Početné
skupinky dětí tady pak hází nedopalky na zem, což poté nevypadá moc vábně a pracovníci
technických služeb to pomalu
ani nestíhají uklízet. A jelikož se
strážníkům těžko prokazuje, zda
a kdo dětem cigarety prodal, zaměřujeme se spíše na tento problém znečišťování," řekl Jan
Nagy, velitel Městské policie v
Prostějově.
Strážníci zhruba před měsícem
rapidně zpřísnili kontroly uvedené lokality. Každou chvíli sem
zamířily běžné hlídky a navíc
obě uličky má takřka pod stálým
dohledem okrskový strážník Petr
Sekanina. "Podobně jsme to řešili i v jiných lokalitách, bohužel
problém kouření mladistvých a
dokonce i nezletilých se netýká
jen míst vedle spořitelny na
náměstí. Hlídky jsme vysílali
častěji například ke škole na
náměstí Spojenců, do Smetano-

Okrskový strážník Petr Sekanina pravidelně několikrát denně dohlíží na veřejný pořádek v uličkách U Spořitelny a Knihařská. Nejčastějším problémem tady byly kouřící děti ze sousedních škol.
vých i Kolářových sadů a dalších
míst. Pochopitelně nejvíce exponované byly pro hlídky či okrskové strážníky doby před
zahájením vyučování a těsně po
jejich konci. A také o hlavních
přestávkách. Bohužel, přišli jsme
na to, že kouření na veřejných
místech je u této mládeže skutečně obrovským nešvarem,"
zhodnotil Jan Nagy.
Pravdou ale je, že za uplynulý
měsíc se situace v uličkách U
Spořitelny a Knihařská výrazně
zlepšila. Malých kuřáků ubylo a
vajglů pohozených na chodníku
pochopitelně rovněž. "Nedělám
si ale iluze o tom, že nešvar s
kouřením vymýtíme úplně, to
by tam hlídky musely stát pořád.
Samozřejmě, když dítě s cigaretou v ústech uvidí uniformu,
rychle toho nechá. Ale spíše si
později najde jiné místo, kam
strážníci nechodí. Podstatné je
ale to, že když v uvedené lokalitě hlídka permanentně je, ta
mládež si to uvědomí a alespoň
nehází nedopalky na zem. Alespoň čistota by se tedy pod tlakem dohledu strážníků mohla
určitě takto zlepšit," myslí si velitel městské policie.
Jan Nagy nám rovněž vysvětlil,
že proti kouřícím dětem jsou

strážníci takřka bezmocní. Zakázat jim to nemohou. "Tato oblast je velice problematická.
Jestliže přistihneme nezletilou
osobu jak kouří, požádáme ji o
podání vysvětlení, kde tu cigaretu vzala nebo kdo jim ji prodal.
Jestliže ale dítě řekne, že mu ji
dal kamarád nebo ji někde našel
a neuvede konkrétní osobu, nemůžeme nikoho stíhat. A za to,
že dítě si ničí své vlastní zdraví,
za to ho rovněž nemůžeme postihovat, na to zákon nepamatuje. Podobné je to také u
nezletilých dětí co se týká znečištění veřejného prostranství. Ani
za to je nemůžeme pokutovat,
nejsou ještě trestně odpovědní.
V těchto případech se přestupky
snažíme řešit ráznou domluvou
a strážníci vysvětlují dítěti, že
tudy cesta určitě nevede a že se
dopouští protiprávního jednání.
Někdy to zabere, ovšem někdy
se nám i dvanáctiletý hošík vysměje do obličeje. Ale to už je
také rodičovskou výchovou a to
bychom zase zabředli do jiného
tématu. Pravda ale je, že mnohým dětem chybí úcta a respekt
k uniformovaným strážníkům,"
uzavřel toto téma Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
-mik-

Evropský zatykač na podvodníka
Prostějovská policie vyhlásila další celostátní pátrání po třech mužích z našeho regionu. Na jednoho
z nich, odsouzeného za podvod,
byl vydán dokonce evropský zatykač.
TOMÁŠ PEPŘICA se narodil 20.
ledna 1969 a trvalé bydliště má
hlášeno v Dukelské ulici číslo
560 v Němčicích nad Hanou.
Na hledaného
vydal Okresní soud v Prostějově
evropský zatýkací rozkaz pro trestný čin podvodu, kdy stejný soud na
něj vydal i příkaz k dodání do
výkonu trestu odnětí svobody. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 30
do 35 let, měří 160 centimetrů, má
hubenou postavu, oválný tvar hlavy zúžený k bradě, šedé oči a plavé
blond středně dlouhé vlasy. Má jiz-

Pohledem shora
Pohledem shora

vu na pravém uchu.
GABRIEL POHLOTKO se narodil 23. března
1984 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v obci
Hradčany - Kobeřice číslo 36 v
okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní
soud v Prostějově příkaz k zatčení
pro trestný čin úvěrového podvodu. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do 25 let, měří 175 centimetrů, má černé rovné a krátké vlasy.
ALEXANDER PETER se narodil
28. listopadu
1981 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v Komenského ulici
číslo 52 v Přerově. Na hle-

daného vydalo Okresní státní zastupitelství v Prostějově souhlas k
zadržení pro podezření ze spáchání
trestného činu ublížení na zdraví a
neposkytnutí první pomoci. POZOR! Hledaný se vydává za osobu
jménem Josef TATÁR. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40
let, má obézní postavu, hnědé oči,
středně husté obloukovité obočí,
kulatý tvar hlavy a hnědé rovné
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.
Další hledané osoby naleznete na
www.policie.cz v sekci Databáze.
-mik-

VZDĚLANÍ A VZDĚLANĚJŠÍ

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
číme se mocniny a odmocniny, chlubil se školák svým intelektuálním pokrokem. Copak o to, i tím je třeba se prokousat. Nebylo by na tom nic divného,
kdyby nešlo o studenta jedné střední školy, kde se pravděpodobně dbá především na to, aby všichni uspěli, neboť jinak za neznalost podobných početních
úkonů létají flastry už na měšťance. Není to příspěvek do rubriky Viděno-slyšeno náležitě vytržený z kontextu, je to bohužel fakt. A žel, v souvislosti s tím, co
vyplouvá na povrch nejen v rozplétání záhady plzeňských práv, ale i dalších vysokých škol, to plně dokresluje situaci na některých středních a vyšších školách. Vypadá to tak, že mnohdy nejde o to, aby se
žáci něco naučili a na základě toho byli kýženým titulem odměněni, jde především o získání titulu, a
ostatní je nasměrováno tak, aby to dopadlo, jak má. Dělá se mi opravdu docela nevolno z toho, jak fofrstudenti přechází do protiútoku a ze získání svých titulů jednoduše obviňují školu, protože ta měla přece zavčasu odhalit, že oni jsou prostě podvodníci. To sice asi měla, ale jde vůbec rozumně přemýšlet tak,
že vědomě budu podvádět, ono to třeba vyjde a teď se tím ještě hájit? Jde vůbec brát za reálné, že s předpokládaným intelektem vysokoškoláka ten prohlásí, že se prostě spletl, nevšiml si, že jeho diplomka by
byla za normálních okolností tak na hození do kamen? Nakonec se trapně skrývat za literu zákona, která prý neumožňuje odebrání podvodně získaného titulu? Možná by stálo za to se vrátit k první větě tohoto pojednání. Onen student na základce zrovna neprospíval a je tedy možná dobře, že se o mocninách
a odmocninách doví něco aspoň touto cestou. Nicméně netají se svými ambicemi, že se pak vrhne na vysokou a ohromí svět. Názor, že by na vysokou měl mít přístup každý, bych sdílel za
předpokladu, že sama škola už potom dokáže oddělit zrno od plev. Jenomže se zdá, že to spíš
asi není pravda.

U

Nemocnice je připravena na přísun nemocných s nutností hospitalizace
Nemoc, ze které jde poslední
dobou hrůza. Prasečí chřipka,
která se na začátku tohoto roku poprvé objevila v Mexiku a
postupně se rozšířila do celého
světa, už klepe na brány Prostějova. Odborníci tvrdí, že je
pouze otázkou krátkého času,
kdy se z Ukrajiny přes Slovensko a Polsko dostane virus
H1N1 i na Moravu. Prostějovská nemocnice ale hlásí, že je
připravena na příjem i velkého počtu pacientů. Nejen o tom
jsme si minulý týden povídali s
primářem infekčního oddělení
Nemocnice Prostějov MUDr.
Zdeňkem Prokešem.
Pane primáři, připravuje se
prostějovská nemocnice na
nápor této choroby?
Určitě. Máme pro naši nemocnici zpracován krizový epidemiologický plán, který by platil při
větším přísunu nemocných s
nutností hospitalizace. Uvolnila
by se některá další oddělení, například léčebna pro dlouhodobě
nemocné, jejíž pacienti by byli
přesunuti do jiných léčeben. A
náš pavilon, který byl celý původně koncipován jako infekční,
by se tak využil pro větší množství pacientů.
Kolik se v Prostějově už vyskytlo případů prasečí chřipky?
My jsme přijali letos už dvě osoby, u kterých bylo virové onemocnění typu H1N1 jednoznačně prokázáno. Prasečí chřipka
ale u těchto lidí měla naštěstí lehčí průběh a pacienti byli po týdnu propuštěni domů bez jakýchkoliv potíží. A dnes tady máme
další dva případy s podezřením
na toto onemocnění. I tyto dva
pacienty jsme hospitalizovali a
procházejí pozorováním.
Lidé se často ptají, zda prasečí

chřipku lze rozpoznat od té
běžné. Jde to vůbec?
Od běžné chřipky se většinou
rozpoznat nedá. Momentálně
vlastně po světě kolují tři chřipkové viry. Jde o virus ruský a
honkongský, které řadíme mezi
běžné sezonní, a potom se od
února tohoto roku rozšířil nový
typ viru z Mexika. Ten je nebezpečný z toho důvodu, že lidé proti němu nemají protilátky a imunitu. Tento virus je velmi nakažlivý a má vysokou nemocnost.
V této souvislosti se dá očekávat
větší množství takto nemocných
lidí a bohužel i větší množství
úmrtí. Zatím má tato chřipka u
pacientů většinou příznivý
průběh, ale je to taková ta první
vlna. Nyní očekáváme druhou
vlnu, při které se virus už více
adaptuje na lidský organismus. A
tady bude průběh nemoci mnohem horší, stejný jako nyní vidíme například na Ukrajině.
Můžete nám obyčejným lidem
vysvětlit, jaký je vůbec rozdíl
mezi prasečí a běžnou chřipkou?
Člověk to nepozná. Vypozoruje
pouze, že má určité příznaky
chřipky. Spíše by se to mělo ro-

zeznávat od běžné nemoci z nachlazení, kdy má člověk zvýšené
teploty, rýmu a kašel, ale jinak se
relativně cítí dobře. Má chuť k
jídlu a tak by se to dalo přechodit,
přestože se to v žádném případě
nemá. Ale pokud máte klasickou
chřipku, průběh je jiný. Teploty
jsou mnohem vyšší, člověk se
cítí velmi špatně, má bolesti
kloubů, svalů a samotnému se
mu nechce tuto nemoc přecházet.
Takže prasečí chřipka se dá taky hodně podcenit...
To ano, prasečí chřipka má zpočátku mnohem lehčí průběh než
ta klasická. Ale zřejmě to tak nebude pořád. Jak už jsem řekl, nyní očekáváme druhou vlnu viru,
při které už průběh bude mnohem tvrdší. Ale zatím v tuto
chvíli opravdu běžnou a prasečí
chřipku sami nerozeznáte. Dá se
to zjistit až podle speciálních testů u nás v nemocnici.
Proč se na prasečí chřipku
umírá?
Protože jde o naprosto nový virus a člověk na něj nemá protilátky.
Aniž bychom chtěli vyvolávat
paniku, myslíte si, že tento ne-

Primář infekčního oddělení MUDr.
Zdeněk Prokeš
bezpečný virus zamíří i do Prostějova?
Bohužel, zcela určitě. Tento
chřipkový virus se bude šířit po
celé Evropě. Samozřejmě, že
jednotlivé státy dělají různá opatření, aby se tomuto šíření co nejvíce zamezilo. Nyní jsme ale už
v takové fázi, že nicméně pouze
jen monitorujeme směry šíření
viru prasečí chřipky. Snažíme se
pak omezit důsledky, ale že bychom uměli zabránit šíření viru,
to tedy rozhodně neumíme. To
není ani v lidských silách.
Co byste lidem doporučil, aby
se prasečí chřipce vyhnuli?
Pokud lidé už přímo neonemocní, měli by při současném nepříznivém počasí každopádně zvýšit
příjem vitamínů, zajistit si dostatek tekutin a hojně užívat probiotika či nějaké laktobacily, které
zvyšují imunitu. Doporučoval
bych se také naočkovat alespoň
na tu běžnou sezonní chřipku,
protože na pandemickou vakcínu
mnoho lidí běžně nedosáhne. Tak
se dá alespoň jednomu tytu chřipky úspěšně vyhnout.
-mik-

Krajský úřad vydal opatření pro školy
Uložil školám nemocné žáky posílat ihned domů
Olomoucký kraj v pátek uložil ředitelům svých škol, aby v
souvislosti s chřipkovým onemocněním nechali umývárny
a toalety vybavit desinfekčními prostředky. Žáky s podezřením na infekci dýchacích
cest mají pedagogové ihned
posílat domů.
Opatření platí pro všechny školy
zřizované Olomouckým krajem.
V pátek ráno o tom rozhodlo vedení kraje po seznámení se s aktuální situací výskytu akutních

Připomínka
17. listopadu
u sochy TGM
Pietním aktem na náměstí T. G.
Masaryka si v pondělí 16. listopadu 2009 ve 13.00 hodin připomene město Prostějov 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii. Sedmnáctý listopad je
v naší zemi historicky spjat zejména s odporem studentů proti
totalitním režimům, konkrétně v
roce 1939 proti uzavření vysokých škol nacisty a v roce 1989 s
odporem studentů proti komunistickému režimu.
-red-

Nevšední výzva
S nevšední žádostí o zveřejnění
se na nás obrátili zástupci radnice. Město Prostějov zdědilo motocykl, takže vyzývá současného
držitele k dalšímu jednání o dědictví. "Město Prostějov v y z ý v
á tímto současného držitele motocyklu typ ČZ 250/455, registrační značky PV 8119, rok výroby 1962, barva červená, aby se
neprodleně dostavil či ohlásil na
oddělení právním Městského
úřadu, dveře číslo 40a, každý
den od 8.00 do 15.00 hodin.
Ozvat se může i na telefonní číslo 582 329 169 (vyřizuje JUDr.
Kapplová)," citovala nám výzvu
města Jana Gáborová, tisková
mluvčí radnice.
-mik-

respiračních onemocnění. V
Olomouckém kraji bylo dosud
potvrzeno pět onemocnění
chřipkovým virem typu H1N1.
Nákaza se dotkla také středních
škol. V minulých dnech zdravotníci diagnostikovali onemocnění pedagožky Střední
odborné školy železniční, stavební a památkové péče a Středního
odborného
učiliště
Šumperk. Podezření na onemocnění chřipkovým virem
H1N1 je dosud ověřováno také

u žáka Slovanského gymnázia
Olomouc. Ředitelé obou vzdělávacích zařízení využili svého
práva vyhlásit na školách volno.
V Olomouckém kraji je výskyt
akutních respiračních infekcí na
úrovni 1 500 osob na 100 000
obyvatel. První náměstek hejtmana Michael Fischer to hodnotí jako situaci, která
nevybočuje z dlouhodobých
průměrů a odpovídá roční době
i počasí. „Námi navržený postup
je adekvátní současnému vývoji.

Myslím, že například hromadné
zavírání škol by způsobilo více
problémů než když zdraví žáci a
zdraví pedagogové pokračují ve
výuce,„ konstatoval náměstek
Fischer. Podle aktuálních informací z telefonického jednání
náměstka Fischera s ředitelkou
odboru krizové připravenosti
ministerstva
zdravotnictví
Danou Hlaváčkovou budou
vakcíny proti viru H1N1 předávány lékařům v období od
pondělí 23. listopadu.
-mik-

16.listopadu 2009

INVESTUJEME
Týden bez událostí

Uplynulý týden byl na trzích ve
znamení nudy a bez větších impulzů a náznaků toho, zda bude
trh pokračovat bezhlavě vzhůru či
se otočí a zkoriguje zisky. Ekonomický kalendář byl sice nabitý k
prasknutí, nicméně neobsahoval
téměř žádná podstatná data. A
když už se náhodou nějaká objevila, byla negativní a trh je
úspěšně ignoroval. Můžeme si tedy k srdci vzít jen následující: průmyslová produkce napříč Eurozónou poklesla celkem zásadně
oproti očekávání a například
Francii, která na tom nebyla nejhůře, se produkce propadla o
1,5%, byť se čekal 0,7%-ní nárůst.
Zhoršil se i ekonomický sentiment podnikatelů v Německu,
kteří vidí růst ekonomiky černěji
než minulý měsíc a ukazatel sentimentu ZEW, který hodnotí výhled Německé ekonomiky pro
příštích 6 měsíců, skončil pod
očekáváním na 51,1bodu (minulý
měsíc 56b).
Jediným pozitivním signálem byly americké žádosti o podporu v
nezaměstnanosti, které klesly již
třetí týden v řadě a dávají naději,
že trh by se mohl stabilizovat. Respektive, taková je rétorika médií.

Pravda je o něco bolestnější.
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti reﬂektují jen ty nezaměstnané, kteří mají nárok na podporu v nezaměstnanosti a zároveň o
ni požádají. Fakt, že v minulém a
předminulém týdnu skončila 27mi měsíční lhůta podpory stovkám tisíc Američanů už zde zohledněno není a reálnější (nikoli
dokonalý) ukazatel je tak celkový
počet nezaměstnaných, který se
zvýšil za říjen o 190 tisíc a celková míra nezaměstnanosti se vyšplhala na vysokých 10,2%.
V neposlední řadě je alarmující i
dnešní zveřejnění růstu HDP za
3Q v EU. Německo rostlo o 0,7%,
byť se očekávalo 0,8%, Francie
již jen o 0,3%. ČR konečně zaznamenal pozitivní růst a HDP se
zvýšilo o 0,8%.
Ze zpráv, které jsou méně sledované a nemají tak přímý dopad na
sentiment investorů, nicméně
skvěle vypovídají o situaci spotřebitele a potažmo tak ekonomiky
jako takové, jsou prodeje různých
typů obchodních řetězců. Ty se
oproti loňskému říjnu zvýšily
pouze o 1,7%, byť se čekalo minimálně 2,2% a navíc se hodnoty
porovnávají s loňským říjnem,

který byl sám o sobě velmi slabým měsícem. To se děje navzdory tomu, že obchodníci dávají na
pulty již zlevněné vánoční zboží!
I tak se Vánoční sezóna očekává
velmi slabá. Byť tento ukazatel
zní velmi banálně, jedná se ve
skutečnosti o skvělý barometr
hlavního motoru americké a v
podstatě i světové ekonomiky, tedy spotřebitele. Jen v USA má
spotřebitel na svědomí asi 70%
celkového HDP. Pokles byť jen o
procento tedy může být zásadnější, než se na první pohled zdá.
Co dělají trhy? Nová letošní maxima dosažená v tomto týdnu byla
provázena několika zajímavými
faktory, které svědčí o nestabilitě a
manipulovatelnosti současných
trhů. Za prvé se jedná o objemy
obchodů. Ty se při růstových
dnech drží na podprůměrných
hodnotách, zatímco při dnech, kdy
indexy klesají, je objem zobchodovaných akcií až dvojnásobný.
To vytváří podmínky pro velké institucionální investory k manipulaci cen akcií. Do jaké míry se tak
děje je velice složité odhadnou, ale
vzhledem k tomu, že cca 60%
všech obchodů na burze v New
Yorku mají na svědomí počítačové programy, jejichž provozovateli jsou právě tyto velké společnosti, je to velmi pravděpodobné.
Dalším zajímavým faktorem je, že

Finanční poradenství

manažeři a správci akciových podílových fondů dostali poměr hotovosti na celkovém portfoliu fondů na minima z roku 2007, těsně
před propadem trhů. Velkým faktorem hrajícím do noty býků, tedy
spekulantů na vzestup trhu, je pokračující vytlačování krátkých pozic. (Krátká pozice nastává ve
chvíli, kdy spekulujete na pokles
ceny akcie, tedy akcii prodáváte,
aniž byste ji vlastnili). Vytlačování
krátkých pozic spočívá v tom, že
při růstu cen akcií jsou majitelé
krátkých pozic nuceni akcie zpět
nakupovat, aby minimalizovali
své ztráty, čímž tlačí ceny ještě
výše a vytvářejí tak spirálu. Podíl
krátkých pozic se v posledním měsíci prudce snížil.

Středem pozornosti jsou nyní diskuze o dalším stimulu, který by
případně americká vláda „vpustila“ na trh. Velikost stimulu je otázkou, jelikož deﬁcit státního rozpočtu dosáhl dalšího rekordu – 176,4
miliard USD za jeden měsíc a 13tý měsíc v řadě se záporným
schodkem. Každopádně bychom
další vládní pomoc brali krátkodobě jako pozitivní signál, i když
se dá těžko očekávat, že by jeho
dopad dosáhl úrovně z tohoto roku.
Jan Mynář, Jiří Kučera
Všechny články nejen k investicím, ale i k ﬁnancování bydlení
naleznete na
www.sophia.cz/prostejov, dotazy
nám zasílejte na mail:
prostejov@sophia.cz

Kuřáci, netravte nekuřáky!
Od poloviny roku 2010 vejde v platnost protikuřácký zákon
Příští rok v červenci vejde v
platnost protikuřácký zákon.
Majitelé restauračních zařízení
mohou mít buď nekuřácké, kuřácké nebo smíšené zařízení. V
posledním případě musí být
kuřáci od nekuřáků rozděleni
místnostmi, které musí majitel
označit samolepkou. Tato norma je nejbenevolentnější za posledních dvacet let.
Tabák a jeho kouření je hlavní rizikový faktor kardiovaskulárních
onemocnění, rakoviny plic a
chronické obstrukční plicní nemoci. Tabákový kouř obsahuje
2000 -4000 chemických látek. Z
toho je 60 -100 prokázaných nebo podezřelých karcinogenů
(látek, které způsobují rakovinu).
Tabák je v České republice příčinou každého pátého úmrtí. Na následky kouření umírá na světě ročně 3 miliony lidí. „Kouření znamená fyzickou, psychickou i sociální závislost. Abstinenční příznaky se projevují touhou po cigaretě, podrážděností, neklidem,
nemožností se soustředit, sklonem k pláči a úzkosti, mohou se
objevit i poruchy spánku. Dávno
bylo prokázáno, že pasivní kouření škodí, zvyšuje riziko infarktu
myokardu, zhoršuje výskyt rakoviny plic a náchylnost k onemocněním cest dýchacích. Tyto
skutečnosti jasně potvrdily výzkumy v evropských zemích, kde
platí striktní zákazy kouření. Například v Itálii se za dobu, kdy
platí zákaz kouření v restauracích
a barech, snížil výskyt akutního
infarktu myokardu,„ říká lékářka
Fakultní nemocnice Olomouc
Eliška Sovová.
Důležitá je správná strava s vysokým obsahem ovoce a zeleniny a
omezením tuků a přiměřený a
pravidelný pohybový režim. Někdy totiž kuřák po zanechání kou-

Nedávno nově zrekonstruovaná restaurace Pod kaštany v Prostějově - Krasicích je přísně nekuřácká. A to i přesto,
že majitel Radek Kocourek je sám kuřákem.
ření ztlouste několik kilo a dieta a
pohyb je dobrou prevencí před infarktem. Lze také použít některé
antioxidanty jako je třeba Vitamin
E, Selen, Vitamin C, Koenzym
Q10, Zinek, Extrakty z rostliny
Ginko biloba (jinan dvoulaločný).
Jejich účinnost ale nebyla prokázána velkými klinickými studiemi. Statistiky prokazují, že kouření způsobuje 25 % onemocnění
srdce. Srdeční infarkt je u kuřáků
až 3-5x častější. Riziko stoupá s
počtem vykouřených cigaret a s
roky kouření. Po skončení kouření riziko klesá a za 5 let je téměř
stejné jako u nekuřáků. 80-90 %
pacientů se zhoubným nádorem
plic jsou kuřáci. Kuřáci ztrácí MUDr. Eliška Sovová z Fakultní neelasticitu kůže (mají více vrásek) a mocnice v Olomouci

zhoršuje se u nich potence. I když
v posledních letech poklesl počet
kuřáků, stále rostou roční výnosy
ze spotřební daně z cigaret. Podle
Světové banky jsou ztráty z kouření v České republice kolem 27
miliard ročně.
„Kouření je silná závislost. I když
naprostá většina kuřáků zkouší
přestat bez cizí pomoci, úspěšnost
těchto pokusů je nízká. Procento
těch, kteří úspěšně přestanou sami
kouřit, bývá ročně kolem 2 %. K
odvyknutí je třeba stanovit si den
D v horizontu do dvou týdnů od
rozhodnutí přestat kouřit. V podvečer daného dnu odstranit ze svého okolí cigarety a vše co s ními
souvisí. Nahradit čas, kdy jste
kouřili jinou činností, zvýšit těles-

nou aktivitu, jíst hodně ovoce, zeleniny, vlákniny, luštěnin, málo
sladkého a tučného jídla. Při odvykání může dojít k mírnému
nárůstu hmotnosti (do 4 kg). Důležité je mít někoho kdo vás bude
podporovat,„ vysvětluje Eliška
Sovová.
Další způsoby odvyknutí je Farmakologická léčba, založena na
principu potlačení vzniku abstinenčních příznaků. Takovými prostředky mohou být různé Nicorette náplasti, žvýkačky, inhallery
nebo nasal spray. Také si závislý
kuřák může nechat předepsat od
lékaře Bupropion, který byl původně používán k léčbě depresí,
při jeho používání se zjistilo, že
pozitivně ovlivňuje závislost na
kouření. Je možné se také léčit Vareniclinem. Tento lék ovlivňuje
nikotinové receptory v mozku. Jeho působení je dvojí, jednak vyplaví malé množství dopaminu
(vyvolá libý pocit jako po nikotinu a zároveň zabrání nikotinu se
na receptory navázat. Tím sníží
závislost na kouření.
„Rekonstruoval jsem restauraci
Pod kaštany a v plném provozu
běží čtyři týdny. Celé zařízení je
přísně nekuřácké a kuřáci si mohou jít cigaretu vychutnat ven na
zahrádku. Jedním z důvodů pro
otevření nekuřácké restaurace byl
dotazník, který jsem přichystal a
asi 70% lidí zvolilo tuto variantu.
Zajímavé je, že já sám jsem kuřák
a i většina tázaných byli kuřáci. V
Prostějově je jen málo restaurací,
kde se nekouří celý den a myslím
si, že je příjemné přijít domů ve
věcech, které nezapáchají hospodou. Jediný problém vidím v benevolentnosti nekuřáků. Když jde
ven parta deseti lidí a pouze dva z
nich kouří, tak se většina podřídí
té menšině,„ říká Radek Kocourek, majitel podniku.
-vevi-

NAD DOPISY NAŠICH ČTENÁŘŮ

Poplatky za psy aneb proč platit víc
Opět se stalo to, co se stává poslední dobou dost často. Totiž to,
že na nedostatečnou kontrolou
neplatičů a bohužel nedodržováním postihů, které byly stále
jen „hlasitým štěkáním bez kousání„, musejí doplatit poctiví
lidé.
Jeden příklad za všechny podobné. Jsme majitelé psa bydlící
na okraji města s vlastním pozemkem a navíc máme za domem už
jen a jen pole a volnou přírodu. To
byl důvod, proč jsme si psa pořídili. Základem bylo, aby měl dostatek vlastního prostoru, kde by měl
volnost a téměř vše, co takový pes
potřebuje. Pes, on je to spíš psík,

bez papírů, ale takový hodný rodinný příslušník, který umí pohlídat, ale taky je vděčný. Chtěli
jsme, abychom měli nějakou tu
němou tvář, která byla vždy,již od
pradávna, součástí takovýchto domovů. Za psa jsme tedy platili
poctivě každý rok uvedenou částku, která se nám jevila sice zbytečná, leč přijatelná. Pes měl tedy od
počátku EVIDENČNÍ ZNÁMKU, dokonce jsme si nechali udělat známku se jménem psa, telefonním číslem a adresou, podle níž
by se dal majitel lehce zjistit. Tak
jsme to měli po celou dobu života
našeho psa, tedy téměř 11 let a i
teď, když máme nového malého

psa z útulku. A teď to nejdůležitější. Za celou dobu náš pes nikdy nebyl ve městě, kde si stěžují lidé na
nepořádek po psích exkrementech
a kde se taky projíždí ten malý
h….cuc z technických služeb. A
pokud ano, vždy jsme chodili s papírovým pytlíkem na exkrementy,
které nám vozili příbuzní z jiného
města, dokonce menšího než je
Prostějov, protože u nás koše s těmito pytlíky jsou úzkým profilem,
jak v centru města, natož pak v
okrajových částech. Za celou dobu náš pes nebyl, kromě koupání
ve vaně, bez EVIDENČNÍ
ZNÁMKY a za celou dobu neměl
potřebu opustit svoje teritorium,

když na vlastním soukromém pozemku měl úplně vše. A tak se
ptáme. Proč musí najednou takový pes být za 1000 Kč čipován a
proč najednou musíme platit téměř o 900%!!! vyšší poplatek?
Výmluva typu, město musí platit
víc za útulek nebo úklid ve městě,
je v tomto případě neopodstatněná. Je jasné, že kdo doposud po
sobě ve městě neuklízel po svých
psech, tak to nebude dělat ani nyní
a na takové se mělo došlápnout už
dávno. A taky se měly už dávno
prostě dělat, tak jak na motoristy a
cyklisty, kontrolní akce. A už tenkrát by bylo hodně peněz z pokut za
nedodržování. Co se stane nyní?

Spousta majitelů takto vlastnících
psů tuto částku asi nezaplatí a další
majitelé to vyřeší možná tak, že je
právě pustí a možná se tím útulek
zaplní až po strop.Ati, co na to měli a mají většinou psy s původem,
tak těm to bude šumafuk, jako doposud. Co na to říkáte poctiví majitelé psů se zahradou na okrajích
města? Necháte si to líbit? Skoro
to vypadá tak, že za chvíli si někdo
vymyslí, že i zvířátka, jako jsou
křečci nebo morčata a třeba i rybičky by měla mít svoji známku a
měla by se za ně platit tisícikorunová daň, protože má město málo
v pokladně. U nás klidně vše možné.
Jiří Toman
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 16. 11. DO 22. 11. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná každé odpoledne ve 14. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY se koná za bezmračné oblohy koná každý večer v 18. 30 hodin (což neplatí ve
čtvrtek! – viz další odstavec) a ve středu v 17. 30 hodin.
Ve čtvrtek se v 18. 00 hodin koná večerní přednáška JAK VZNIKÁ VE VESMÍRU KRÁSA.
Od pondělí do soboty se vždy v 17. 00 hodin koná TOURFILM
2009 – repríza letošního karlovarského festivalu cestopisných
filmů.
KLUB HVĚZDÁRNÍČEK přivítá svoje i nové členy ve věku do
10 let ve středu v 16. 30 hodin.
Pohádku MARTIN A HVĚZDA lze shlédnout od pondělí do pátku v 10. 30, 13. 30 a v 15. 30 hodin.
V neděli v 15. 00 hodin soutěž pro děti do 10 let nazvaná KOSMONAUTIKA – RAKETY.

16. listopadu 2009
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Omladina z tanečního studia FREE DANCE
vyrazí v prosinci na světový šampionát do Polska
První velké závody na světové
úrovni mají před sebou děti z
Tanečního studia FREE DANCE Jany Bálešové. Začátkem
prosince se zúčastní Mistrovství světa v Polsku. Ještě předtím stihnou prestižní závody
na úrovni republiky o nejlepší
taneční skupinu roku.
První velké závody jsou už blízko, konají se 28. a 29. listopadu v
Praze. Jedná se o soutěž Nejlepší
taneční skupina roku. Vloni se
uskutečnil první ročník a prostějovští tanečníci byli při tom.
Spolu s dalšími, které zdobil
mistrovský titul, bojovali ve
všech věkových kategoriích a ve
všech disciplínách.
„Letos to bude v daleko větším
měřítku, protože jsou pozvané
všechny taneční skupiny ve
všech věkových kategoriích a
všech disciplínách, které se
umístily na prvních třech místech. Takže všichni budou bojovat proti všem, což je už dost
náročné. Zatímco vloni bylo
prostředí v paláci Hybernia velice komorní, letos se bude sout-

ěžit v hale Sparty a teprve finále
bude zase v Hybernii,„ řekla
úspěšná choreografka a trenérka. Vítěz pak bude mít tu čest
ukázat se v televizním galaprogramu.
Letos se tedy svěřenci Jany
Bálešové porvou o místo na tanečním výsluní znovu. Z celkových sedmi vystoupení, které
během roku připravili, předvedou juniorskou taneční show
Mezi námi. Krásná hudba, výpravné kostýmy – skutečná
show, na kterou se už všichni
těší.
„Druhá akce je pro nás o to
cennější, že jsme se na ni dostali
jako náhradníci. A je to akce nejprestižnější – mistrovství světa v
Polských Nikolajkách. Budeme
soutěžit se dvěmi choreografiemi v dětské a juniorské kategorii
v parketové taneční disciplíně.
Odjíždíme 8. prosince a vracíme
se až 12. prosince, budeme tedy
4 dny bojovat na našich prvních
mezinárodních závodech. Pro
děti to bude velká zkušenost.
Parketová taneční disciplína

Mladí tanečníci se účastní různých akcí, například v květnu potěšili účastníky prvomájových oslav.
stejně jako disciplína show nejsou tak komerční a podporované jako populárnější hip hop,
o to víc si ceníme našich úspě-

chů,„ zdůraznila Jana Bálešová.
Děti pilně trénují na obě prestižní přehlídky, přesto jejich manažerka přemýšlí i nad dalšími

akcemi. Stejně jako vloni připravuje taneční maraton nejen pro
tanečníky, ale pro všechny, kdo
mají rádi rytmus a tanec.
-jp-

Laboratoře prostějovské nemocnice mohou
provádět testy na přítomnost prasečí chřipky
Laboratoře Nemocnice Prostě- řazeny mezi laboratoře, které H1N1. Dosud v Olomouckém „Dostali jsme se mezi 19 laborajov, která je členem skupiny mají oprávnění provádět testy kraji nebyla oprávněná žádná toří v České republice, které
AGEL, byly v těchto dnech za- na přítomnost viru pandemic laboratoř dělat tato vyšetření. mohou potvrdit přítomnost viru
pandemic H1N1. Má to pro nás
význam zejména v logistice,
protože již nemusíme vzorky zasílat do Ostravy,„ říká přednosta
oddělení Laboratorní medicíny
Doc. MUDr. David Stejskal,
PhD s tím, že současně s prostějovskou nemocnicí mohou v regionu tyto vzorky zkoumat i
laboratoře jedné zdravotnické
společnosti v Olomouci. „Budeme provádět tyto testy i pro
pacienty z našich svozových oblastí a přilehlých regionů,„ doplnil MUDr. Stejskal.
Na infekčním oddělení Prostějovské nemocnice byly dosud
hospitalizovány dvě dívky s prasečí chřipkou. V červenci sedmnáctiletá dívka a koncem října

čtrnáctiletá dívka. Obě dívky
byly po několika dnech propuštěny do domácího léčení.
Oddělení laboratorní medicíny
Nemocnice Prostějov je zdravotnickou laboratoří, která provádí
vyšetření v oblasti biochemie,
imunologie, alergologie, hematologie, mikrobiologie, cytologie
a molekulární biologie. Pracovníci oddělení laboratorní medicíny se podílí na provádění
vědeckých projektů v rámci klinických a laboratorních pracovišť v ČR, na produkci software
pro laboratorní i klinickou medicínu (např. software WinSOFT,
SKLAD) nebo rovněž na výuce
studentů na Ústavu lékařské chemie a biochemie v rámci Lékařské fakulty UP v Olomouci a na
výuce studentů Přírodovědecké
fakulty UP Olomouc.
-red-

V Pretty Women&Men je zeštíhlení jednoduchou záležitostí

Jak se zbavit nevítaných faldíků nebo přebytečné váhy,
jak oslnit svého partnera či kamarádky vypnutou omlazenou pokožkou? To je otázka,
která trvale zaměstnává myšlenky mnoha žen. Způsobů je
nepřeberné množství, mezi nejžhavější novinky však patří
metoda formování postavy a
odstraňování tuku v problémových partiích pomocí ultrazvukové neinvazivní liposukce
neboli kavitace.
Přeloženo do srozumitelné řeči
je to bezbolestné odstranění
nadbytečné tukové tkáně pomocí ultrazvuku. Neboli rozpuštěné – vypuštěné a nenávratně
zničené tukové buňky přestanou

trápit ženy a dívky již trvale. Ještě před nedávnem byla tato šetrná metoda bezbolestného vyžehlení bříška, zadečku nebo
dalších částí těla záležitostí plastické chirurgie. Teď je tato metoda dostupná přímo v Prostějově – v diagnostickém centru
PRETTY WOMEN § MEN v
KAS centru v Komenského ulici.
„Zeštíhlení a zpevnění problematických partií je viditelné už
po prvním ošetření speciálním
přístrojem na bázi ultrazvuku.
Jedno ošetření trvá 40 minut, je
bezbolestné, odpadá riziko operace a nenaruší se lymfatický
systém. Navíc je cenově dostupné, takže si ho mohou dovo-

lit nejen celebrity,„ vysvětlila
majitelka centra Zuzana Václavíčková.
Díky této unikátní metodě vypadá ženská postava opět zdravě,
což vede mimo jiné i k posílení
sebevědomí. Celá procedura
probíhá bezbolestně, bez anestezie, pokožka zůstává nedotčená
a bez jizev. Samozřejmostí při
aplikaci kavitace je dodržování
správné životosprávy, pitného
režimu a dostatečného pohybu.
„Výsledky jsou prakticky viditelné okamžitě. Už při první
návštěvě může představovat
úbytek 2 až 3 centimetry, což je u
každé ženy individuální stejně
tak jako počet následujících ošetření,„ dodala terapeutka.

V diagnostickém centru připravují i další procedury a diagnostiku. Vyhledávané jsou například masáže dětí i dospělých, nebo elektropunkturní diagnostika,

která na bázi akupunktury odhalí záněty a problémy vnitřních
orgánů. Služby pro zdraví a
krásu se budou rozšiřovat o další
nabídku.
-in-

Chytrá mašinka zbaví ženy faldíků i sžíravých pocitů.

16.listopadu 2009
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Dvacet let svobody a demokracie. Radost i zklamání Listopad mladýma očima

Už zítra si připomeneme 20.
výročí událostí 17. listopadu
1989. Dne, kdy se už konečně
a opravdově začaly sčítat hodiny komunistické totality.
Režimu, jenž popravil desítky svých politických odpůrců, statisíce uvěznil nebo dohnal na pokraj bídy a nesvéprávnosti. Režimu, který do-

nutil miliony lidí mlčet, bát se
a splynout do jediné řady a
nevyčnívat. Uprostřed listopadu před dvaceti lety ale
vzali otěže budoucnosti do
svých rukou studenti. Při demonstraci v Praze byli biti na
Národní třídě a brutalita
zásahových jednotek SNB
měla za následek emoce,

které celý národ už nemohl
nechat vyšumět. Během dalších dní vyšly ve všech městech Československa miliony lidí do ulic, aby komunistům daly najevo, že dny jejich vlády jsou sečteny.
Mocně se demonstrovalo i v
Prostějově. Nejprve nesměle,
jen několik osob manifesto-

valo před radnicí. Den ode
dne ale davy mohutněly a
snaha o převrat vyvrcholila
28. listopadu generální stávkou na náměstí. Lidu přišlo
tolik, že ani u Prioru nebylo k
hnutí.
Dnes tedy máme to, co jsme
sami chtěli. Svobodu a demokracii. Ale něco tady pořád

skřípe. Stále to není ono, o
čem jsme před dvaceti lety
snili a kvůli čemu jsme na
náměstí cinkali klíčemi. Takže si položme jednoduchou
otázku, jsme dvacet let po sametové revoluci šťastní z demokratického vývoje v naší
zemi nebo v nás převažuje
zklamání?
-mik-

Michal Šverdík: Bylo to i dobrodružství!
Michal Šverdík (na snímku),
prostějovský novinář píšící pro
MF Dnes, studoval v roce 1989
vysokou školu v Praze. Pravidelně se stýkal s lidmi z nezávislého mírového sdružení a
každý týden ve smíchovské
hospůdce Na Klamovce se
scházel s hudebníky a také disidenty. Kromě toho, že se tady
dozvěděl různé informace o
Chartě 77, probíral se zde nejrůznějšími ilegálními časopisy
a samizdaty. Ty pak tajně vozil
do Prostějova, kde je rozšiřoval
mezi své známé a spolehlivé odpůrce komunistického režimu.
Několikrát byl stíhán státní
bezpečností a několikrát i zatčen. Soud ho dokonce potrestal čtyřletou podmínkou, přičemž byl neustále sledován tajnými špicly tehdejší prostějovské policie.
"V Prostějově jsem se scházel se
skupinou lidí, jako byli Dušan
Pořízka, František Mouka nebo
Josef Mráček a s nimi jsem si
vyměňoval časopisy, které jsem
vozil z Prahy. Pak jsem přivezl i
Několik vět a spousta dalších lidí

je podepsala. No a nějak se to dozvěděla Státní bezpečnost a tak si
pro mě pánové Pugner s Musilem
přijeli až na chalupu. Byl jsem obviněn, u soudu jsem dostal čtyřletou podmínku a navíc mě podmínečně vyloučili ze školy,"
vzpomíná na dobu těsně před listopadem 1989 Michal Šverdík,
syn bývalého prostějovského starosty a ředitele gymnázia. Přestože byl "Šverďa" těsně před sametovou revolucí v podmínce a pod
neustálým dohledem estébáků,
pořádal nebo se účastnil dalších
akcí na protest proti komunistické totalitě. "Podepisovali jsme
různé petice za propuštění politických vězňů, pořádali demonstrace a v Olomouci jsem se zúčastnil
akce ke Dni lidských práv. Esenbáci nás ale tehdy nepustili na
náměstí a sebrali nás už v Kateřinské ulici," popisoval dále Michal Šverdík. Pak ale přišel 17. listopad. "Musím přiznat, že tento
den si vybavuji už jen matně.
Vím jen, že v té době jsem byl v
podmínce a navíc znovu obviněn
za distribuci Několika vět a dalších protikomunistických tisko-

vin. Navíc jsem v pátek 17. listopadu byl ve vlaku na cestě z Prahy ze školy, takže o tom, co se
zrovna děje v hlavním městě,
jsem neměl ani páru. V sobotu
jsme pak ale jeli na bigbítový
koncert do Věrovan, kde Josef

Mráček veřejně před publikem
vystoupil a sdělil, že nesouhlasíme se zásahem pořádkových sil
proti studentům na Národní třídě.
No a v neděli jsme už o všem
věděli a vytiskli jsme spoustu letáků, které jsme rozváželi po Pro-

stějově, ale také po Olomouci a
Přerově."
Michal Šverdík se dnes s odstupem 20 let dívá na svůj "odboj" s
nadhledem a úsměvem. "Bylo to
pro mě určité dobrodružství, možná i mladická nerozvážnost. Měl
jsem ale ulehčenou úlohu v tom,
že už na prostějovském gymnáziu byla v polovině osmdesátých let skupina lidí včetně profesorů, která měla stejný pohled
na komunistický režim jako já a
od těchto lidí jsem se mnohému
přiučil. V Praze jsem se pak potkával s lidmi, kteří už měli dostatek zkušeností i vědomostí. A potkávat se s nimi znamenalo pro mě
alespoň na chvíli dostat se na ostrůvek svobody a demokracie. A
díky tomu, že jsem byl mladý, tak
jsem se nebál i veřejně proti komunistům vystupovat," uzavřel
Michal Šverdík.
Michala zatkla Státní bezpečnost
ještě jednou a naposledy 21. listopadu 1989 po krátké podvečerní
manifestaci před radnicí. Po odmítnutí výpovědi i podepsání
protokolu byl však zhruba po hodině propuštěn.
-mik-

Starosta Jan Tesař: Víc si pamatuji srpen 1968
vzpomínky vytratily. Co si ale pamatuji přesně bylo to, že jsem s
manželkou v pátek sedmnáctého
byl trochu vystrašený, neboť náš
starší syn jel zrovna ten den s
gymnáziem na školní výlet do
Prahy. Měli jsme strach, sledovali jsme zprávy a nevěděli jsme,
zda v tu chvíli se mu něco nestalo.
Zásah policajtů na Národní třídě
vypadal skutečně hrozivě.
Co jste říkal na to, že dny komunistické totality se pomalu
ale jistě sčítají? A to i v Prostějově?
Pracoval jsem v tu dobu v AgroPane starosto, pamatujete si stroji, kde jsem byl předsedou dopřesně na okamžiky 17. listopa- zorčí rady. Byla to doba, když už
du 1989?
fungoval systém ekonomické peJe to už dvacet let a tak se některé restrojky a pořád se hledalo řešePřed oslavami 20. výročí sametové revoluce se ze svých pocitů
Večerníku svěřil i současný
první muž naší radnice, starosta Prostějova Jan Tesař.

ní, kam podnik nasměrovat. Samozřejmě, že jsme v televizi
všichni sledovali nejnovější
zprávy, ale abych pravdu řekl, na
tehdejší dění v Prostějově žádnou
moc velkou vzpomínku nemám.
Všechny změny jsme ale v Agrostroji prožívali velmi intenzivně,
velmi rychle tady vzniklo Občanské fórum. A pomalu jsme hledali lidi, kteří by Agrostroj mohli
vyvést z jeho už tehdy svízelné
ekonomické situace. A to lidi bez
toho, že by měli tu "správnou"
červenou průkazku či odznak se
srpem a kladivem. Jinak je ale i
pro mě samotného zajímavé, že
lépe si vzpomínám na události
srpna 1968 než na listopadové
dny roku 1989. Asi je to tím, že

byl člověk mladší...
A jak hodnotíte 17. listopad s
odstupem 20 let?
Měli bychom si všichni uvědomit, že 17. listopad 1989 nebyl
cílem, ale teprve začátkem velmi
náročné cesty. Záleží jenom na
nás, co se svobodou a demokracií
vyvedeme dál. Měli bychom se
všichni dnes zamyslet nad svým
chováním a jakousi noblesou.
Někomu se daří, někomu zase ne.
Úspěchy bychom si ale neměli
závidět, už totiž dávno neplatí, že
všichni mají stejně.
Patříte ke generaci, která naplno prožila oba politické systémy, komunistickou totalitu i
dvacet let demokracie. Můžete
je porovnat? Mezi námi je totiž

bohužel stále dost lidí, kteří tvrdí, že za komunistů se měli lépe...
Ano, hodně lidí říká, že měli větší
jistoty. Možná, že život před rokem 1989 byl pro drtivou většinu
lidí jednodušší. A to v tom, že
všichni jsme měli stejné mantinely, takže nebyly mezi námi takové
rozdíly a nekvetla taková závist.
Ale v žádném případě si nemyslím, že život za komunismu byl
lepší. V současnosti je totiž naším
největší nepřítelem opravdu
závist a jakási otrávenost. Kritizují se politici, zákony, úspěšní
podnikatelé a podobně. Je ale
snadné všechno kritizovat bez toho, že by člověk alespoň poradil,
jak všechno dělat líp.
-mik-

Pohled z druhé strany: komunista Jaroslav Čížek

Jaroslav Čížek nevyměnil stranický průkaz, už čtvrté volební
období je členem Zastupitelstva města Prostějova za Komunistickou stranu Čech a
Moravy.

Jak jste prožíval 17. listopad a
následující období?
Pracoval jsem tehdy v OP –
největším československém i evropském oděvním podniku, který
byl pýchou Prostějova i republiky. Členem Komunistické strany
jsem od roku 1978 a své přesvědčení jsem dodnes nezměnil.
17. listopad přinesl bezesporu pozitivní změny. Sledoval jsem demonstrace na náměstí jak v Prostějově, tak i v hlavním městě,

kam jsem často jezdil.
Překvapila mne úžasná
negace, až davová demagogie. Události následovaly rychle za sebou – vznik stávkových
výborů, Občanského fóra, změny pak následovaly po
novém roce. Také v podniku OP
se měnily vedoucí funkce doprovázené sliby, které se nakonec
ukázaly plané. Nejsmutnější ale
je, že můj dnes devadesátiletý
otec stál u zrodu firmy. Dnes je
snad posledním žijícím, kdo fabriku doslova stavěl. A jak to
všechno dopadlo.
Neuvažoval jste také o změně
nebo ukončení členství v tehdejší KSČ ?

Rozhodně ne. Nikdy
jsem neměl do skrývat a
neskrývám ani teď.
Události po 17. listopadu
sice znamenaly pro mne
konec uplatnění ve veřejné sféře, přesto jsem
členství v KSČ neukončil. Pracoval jsem v podniku ještě šest roků,
sledoval jsem, jak probíhá privatizace. V roce 1994 jsem se dostal
na kandidátku do zastupitelstva,
byl jsem zvolen i do vedení odborů v OP. Moje aktivita však byla
zřejmě trnem v oku tehdejšímu
managementu a přestože mne
chránila imunita odborového
funkcionáře, dostal jsem výpověď.
Jak jste se s novou situací srov-

Dvacet let svobody

Dvacet let od listopadové revoluce uběhlo jako sen. Dnes jsme
v bodě, kdy se můžeme zamýšlet nad tím, co bude s touto
zemí dál, kde budeme za dalších
dvacet let. Snažíme se vysvětlit
dětem a mladým, jak to vypadalo před listopadem. Čím
vzdálenější ta doba je, tím hůře ji
mohou pochopit ti, kteří ji nezažili. Některé zkušenosti jsou nepřenositelné. Čtyřicet let komunismu se na nás na všech podepsalo. Co se změnilo za dvacet
let svobody?
V rámci své práce se velice často setkávám s mladými lidmi. A
právě oni jsou pro mě příslibem
pro příští roky. Spousta dnešních středoškoláků sleduje dění
ve společnosti, má zajímavé a
velmi čisté názory. Mladí lidé

jsou důkazem toho, že není
dobré opouštět ideály a ideje,
myšlenky, jež v dnešní politice
zahlcené pragmatismem zcela
chybí. Politice schází čitelnost a
slušnost, předvolební kampaně
jsou čím dál útočnější a agresivnější.
Letošní výročí sametové revo-

luce vnímám jako milník. Proces prohlubování demokracie a
svobody nelze zastavit. Kam
bude další vývoj směřovat? Přeji si, aby naše republika šla dál, k
prosperitě nejen v materiálním
slova smyslu. Tak tomu pojďme
všichni pomoci! Nelíbí se vám
stav v současné politice? Tak se
zapojte do veřejného života, není se čeho bát!
V jednom z průzkumů veřejného mínění jsem četla, že dnešní
mladí lidé si svobody velmi cení
a neberou ji jako samozřejmost.
Na druhou stranu si neumí představit, že by o ni přišli. Oproti
nám, kteří dobu před listopadem
1989 pamatují, mají tu výhodu,
že ji nezažili, že ji nenosí v sobě.
Pojďme si z nich vzít příklad.
Jitka Chalánková, TOP 09

nával ? Ani ta vás nepřinutila
změnit názory?
Rozhodně nebylo nijak lehké najít nové zaměstnání. Jako straník
jsem chodil od konkurzu ke konkurzu, od firmy k firmě. Nakonec
jsem přece jen našel uplatnění, navíc ve svém oboru, jako manažer
firmy dovážející oděvy ze zahraničí. Zde jsem pracoval do roku
2005. Musel jsem se se vším vyrovnat. Naštěstí jsem měl celou
řadu dalších aktivit. Angažoval
jsem se ve sportu – trénoval jsem
fotbalovou mládež, pracoval jako
člen finančního výboru městského zastupitelstva, byl jsem v krajském zastupitelstvu, podnikal
jsem se synem, přednášel na VŠ
textilní. Přestože mám problémy s
členstvím v KSČM i dnes a není
to nijak lehké, své přesvědčení nezměním.
Prostějovské demonstrace v listopadu 1989 sledoval ze svého
piedestalu mlčící Lenin.
Foto archiv Zdeňka Pěničky

Jak se na porevoluční vývoj
díváte s odstupem 20 let ?
Rok 89 přinesl tvořivost a aktivitu, mnoho pozitivního a dobrého
pro lidi. Vývoj posledních let
však mnoho lidí, nejen mne,
zklamal. Ideály listopadových
dní a dobré myšlenky lety vyprchaly a vzaly za své. České podniky pokládané za „národní stříbro„ skončily v rukou zahraničních investorů, nebo jsou rozkradené. Je tragická nezaměstnanost a zadluženost, zhoršila se
výrazně bezpečnost, mládež holduje alkoholu a drogám, bez zábran se mluví o korupci. To
všechno nás ničí.
Vzpomínám si, jak dlouhý šel
před 20 lety průvod od OP na
náměstí, kde byla demonstrace.
Dnes by už tolik lidí zvonit klíči
pravděpodobně nešlo.
-jp-

Barbora
Slouková,
studentka

Jak vnímáš
17. listopad?
V podstatě vůbec nijak, v roce 89 mi byly 2 roky, žádné vzpomínky to ve mě
nezanechalo. Spíš to vidím tak,
že mám den volna.
Dokážeš si představit, že by
nastal znovu komunizmus?
V té podobě, jaký zde komunizmus byl, už by to asi nastat nemohlo, ale dokážu si to docela
živě představit, protože komunisti jsou a budou. Jak je známý
vtip: “Koho budeš volit? Komunisty. A z které strany?” Oni jsou
zde komunisti pořád, jen mají
převlečený kabáty.
Co si myslíš, že bys nedokázala překousnout z té doby před
revolucí?
Asi to poměřování. Máš rodiče
ve straně? Pokud ne, tak nemůžeš studovat. Takový ty kastovní
rozdíly. Asi bych v té době nedocílila takového vzdělání, jaké
mám. A cenzura by mně vadila…
Uvítala bys něco z doby před
rokem 1989?
Možná to, že si lidi vystačili s
málem. Dnešní doba nabízí tolik
možností, že člověk už je kolikrát rozežranej.
Braňo Krc,
Slovensko,
booking manager
Jak vnímáš
17. listopad?
Bylo mi tenkrát patnáct let. Nahnali nás na stadion, kde bylo tak
-5 stupňů a tam jsme stáli 5 hodin a mrzli a křičeli, teď tleskat,
teď křičet.
To jsi už měl docela dost let,
abys pamatoval i dobu před
revolucí. Jaké to bylo?
Před revolucí to bylo OK, po
také. Já jsem hrál basketbal, takže jsme mohli i cestovat. Byli
jsme ve Švédsku a v mnoha jiných zemích. V dětství je ti to
jedno, takže mě se to zas až tak
netýkalo. Teď v pětatřiceti už to
vnímám jinak.
Co by ti nejvíc vadilo na komunizmu?
Určitě zavřené hranice a vojna.
Všechno je v pohodě, pokud se
nekrade a nepodvádí druhé.To
nebude nikdy, takže je to všechno jedno.
U nás vlastně ten pravý komunizmus nebyl, pouze plány…
Vidím to tak, že to bylo něco mezi, něco mezi socializmem a komunizmem. Kdyz si přečteš
přímou definici komunizmu, tak
to znamená, že chodíš do práce,
nedostáváš plat, ale máš všechno
zadarmo. To u nás nebylo.
Pavel
Krchňák,
student
politologie
Pamatuješ si
něco ze 17. listopadu 1989? Kolik ti bylo let?
Bylo mi pouhých pět let, tak si z
této doby moc nepamatuji. Na
druhou stranu se asi nedá z
paměti vymazat vzpomínka,
kdy jsem s rodiči sledoval přímý
přenos z jedné z velkých demonstrací na Letné, která se konala tuším týden poté. První
skutečný okamžik, při kterém

jsem už věděl, že došlo k nějaké
změně, pro mě znamenalo jaro
1990. Tehdy přišli do školky vojáci a snažili se nám nějak vysvětlit, co se vlastně stalo, a to i
prostřednictvím otázek. První
otázka zněla, zda víme v jakém
uspořádání nebo režimu teď žijeme. Vykřikl jsem "demokracie,"
dostal jsem moc dobré lízátko a
měl radost, že jsem vyhrál.
Jak teď vnímáš svátek 17. listopadu? Je to pro tebe jen
další den volna?
Pro mě osobně rozhodně nejde
jen o den volna. Chápu to jako
symbol odporu studentů proti
dvěma totalitám. Nejdříve nacizmu v podobě oběti Jana
Opletala a tisíců lidí, kteří byli
posláni do koncentráku po roce
1939. A pak odpor studentů proti komunistické totalitě v roce
1989. V té souvislosti si kladu
otázku, proč jsou současné generace českých studentů tak
chabou inspirací pro společnost,
když v minulosti dávaly do pohybu celý národ. Mám pocit, že
původní odkaz pomalu vyprchává, protože svoboda je
vnímána jako něco samozřejmého. Nevím, kde se v lidech bere jistota, že svobodu
musíme mít napořád. V podstatě
je to velká klika, že žijeme a nemusíme se právě teď schovávat
před kobercovým náletem.
Co si myslíš, že by tě nejvíc
štvalo v předrevoluční době?
Těch věcí by bylo víc, ale především pocit strachu, a to v několika rovinách. Strach, že něco řeknu "špatně." Strach, že se sejdu s
"někým špatným." Strach, že
budu poslouchat, číst a sledovat
"špatné věci." Že snad i moji rodiče by byli "špatní," když nemají to správné smýšlení a dělnický původ. Prostě pořád se
bylo čeho bát. No a co říkal
TGM, "Nebát se a nekrást."
Věci jako cestování k moři na
dovolenou si můžu i odpustit,
ale ta společnost strachu nás obklopovala pořád.
Jak vidíš dnešní demokracii v
ČR?
Jelikož se o to zajímám i profesně, tak by to bylo na dlouhou
odpověď. Ale víš, co opravdu
nejvíc? Slabá vláda práva a ten
pocit, že před právem a soudem
si nejsme rovní. Lidi, kteří si mohou dovolit obratné právníky, se
mohou zákonu smát do obličeje,
zatímco ty když například blbě
zaparkuješ, tak seš "skřípnut" (v
reálu oslabenou) policií, protože
jsi před zákonem ještě slabší. A
důsledek? Fatální. Jelikož se
dost často nevyplácí chovat se
slušně a podle zákona. Jinak taková reprezentace, jako Paroubek, Topolánek, Filip, Rath..., to
jsou lidé co se "napakují" a zmizí v dějinách, ale stav celé společnosti k právu je daleko vážnější.
Dokážeš si představit že by se
vrátili k moci znovu komunisté?
Dokážu si to představit, nota bene v několika krajských zastupitelstvech již jsou. Každá země
má takovou vládu, jakou si zaslouží. Lidé vždy raději věří v
krásné zítřky a je jedno, že je to
utopie. Aplikace komunizmu se
nikdy a nikde na světě v historii
nezdařila, ale lidé tomu stále
věří. Rozumný člověk si však již
spočítal, že lepší cestou je spoleh sám na sebe, zodpovědnost,
svoboda a demokracie. I když
demokracie není dokonalá. Ale
co je?
-exe-

Jak vidím listopad 1989?
Když nastala sametová revoluce, batolila jsem se ještě v plenkách. Jen díky profesorům ve
škole a také výřečnosti rodičů si
dokážu udělat obrázek o tom,
jak tehdejší doba vypadala, ale s
dnešní demokracií a benevolencí všech a všeho si nedokážu
představit, že bych měla v té
době žít. Je pravda, že lidé, kteří
si zažili strasti té doby, si dnes
daleko více váží současné demokracie. Pro dnešní generaci
jsou nejdůležitější hodnoty zdraví, peníze, rodina a přátelství.
Mezi významné hodnoty (i když
se nám někdy nechce učit ☺) řadíme i vzdělání, protože bez něj
se nikam nepohneme. Všichni
však zapomínají vážit si svobody. Dnes patří Česká republika
mezi jeden z nejsvobodnějších
států. Jen málokde se toleruje to-

lik věcí jako tady. Příkladem: pít
alkohol na veřejnosti, otevřené
kluby do rána, nonstopy, nebo
dokonce legalizace malého
množství marihuany a jiných
látek. Pokud bych se nad tím nezamyslela, vůbec bych si neuvědomila, co všechno mám, ale co
také můžu ztratit. Stačí další
zvrat jako před 70 nebo 30 lety a
vše se může rázem změnit a
vrátit se ke starému režimu, ne–li
k něčemu horšímu.
-vevi-
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Na „zdravce“ si připomněli události roku 1989
Také prostějovská Střední
zdravotnická škola se připojila ke vzpomínkovým akcím,
které souvisejí s listopadovými
událostmi roku 1989. Jak
uvedla ředitelka školy Ivana
Hemerková, dala svým kolegům, vyučujícím češtiny,
občanské nauky a dějepisu
volnou ruku a spolehla se na
jejich kreativitu. A co tedy učitelé a jejich žáci připravili?
V občanské nauce žáci druhého
ročníku pod vedením své vyučující Bronislavy Dudové vyrobili
závěsné plakáty, na kterých vytvořili jakousi kroniku listopadových událostí, včetně fotografií významných osobností, ale
nezapomněli ani na odkaz
událostí daleko starších a to z roku 1939 (Jan Opletal) a 1969
(Jan Palach). Tyto své plakáty
umístili na školní chodby, kde je
mohli studovat jejich spolužáci a
následně o nich diskutovat ve
vyučovacích hodinách.

V češtině se pedagogové zaměřili na významné literární postavy listopadové doby a besedovali se žáky o vlivu spisovatelů a umělců vůbec na dějinné
události ve významných letech s
devítkou na konci.
Jak dále ředitelka Hemerková
uvedla, asi nejsnadnější úlohu
měl její kolega dějepisář Martin
Mokroš, který byl v listopadu
1989 sám studentem třetího ročníku filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a
tudíž byl v centru tehdejšího revolučního dění. Pro své žáky v
hodinách dějepisu se vlastně stal
pamětníkem a tak se podělil o
své vzpomínky. Zavzpomínal na
dobu, kdy se svými kolegy studenty zahajoval okupační stávku
na své „fildě„, jak se filozofická
fakulta mezi studenty nazývala a
snad ještě familiárně nazývá, jak
vozil s kolegy právě do Prostějova vyrobené plakáty a letáky ze
stávkového výboru, aby byla in-

formována veřejnost v širokém
okolí studentských měst a také
například na dojemnou scénu,
když do sídla stávkového výboru na filozofické fakultě přišli ve
dvě hodiny v noci osmdesátiletí
manželé s taškami plnými čerstvě napečených hanáckých koláčů pro stávkující studenty a vyjádřili svou radost nad tím, že se
dožili pádu totalitního režimu a
chtějí alespoň takhle podpořit
stávkující. Nakonec zůstali až do
rána a vyprávěli studentům co
prožili například za války, při
komunistickém převratu v roce
1948, v roce 1968 a následné
normalizaci atd. Své vzpomínky
vyučující dějepisu doplnil i vytvořením speciální nástěnky ze
svého osobního archivu, na které
vystavil archívní dokumenty z
roku 1989, které se mu podařilo
uchovat i po dvaceti letech, pod
názvem „Listopad 1989 v archívních dokumentech„.
Jak ředitelka Hemerková na

Studentky Střední zdravotnické školy samy vytvořily kroniku listopadových událostí před dvaceti lety.
závěr konstatovala, chce věřit, událostech roku 1989 na škole a
že společná aktivita žáků a peda- jejich důležitosti pro další vývoj
gogů prohloubila vědomí o našeho státu u všech žáků. -red-

CMG realizuje další projekt z prostředků EU
Každá škola si klade své hlavní cíle. Jejím posláním je v
prvé řadě vzdělávat, předávat vědomosti a profesní
dovednosti, ale škola by měla
také utvářet osobnost člověka, formovat jeho morálně
volní vlastnosti, postoje k
sobě samému i k ostatním lidem.
Na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově se již před
několika lety zamýšleli nad tím,
jaký by měl být profil studenta a
posléze absolventa církevní
střední školy. Jak dalece škola
pomáhá žákům uvědomit si sebe sama, svou hodnotu, co chci,
kam směřuji, kým jsem a kým
bych mohl být? Jakou formou
žáky vést a jak je tomu naučit?
Od těchto otázek a myšlenek
byl již jen krok k přípravě, napsání a podání projektu nového
vyučovacího předmětu Strategie osobnostního rozvoje
(SOR), který se jako první v ČR
začal vyučovat právě na CMG.
Projekt byl podpořen Evrop-

ským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Můžeme-li být spokojeni s výsledky, neznamená to, že už ne-

CMG v Prostějově tak znovu
uspělo v globálním grantu Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení v Olo-

ní co zlepšovat nebo zkvalitňovat. Mají-li být vyzrálými osobnostmi studenti, musí být v oblasti osobnostního rozvoje
vzděláváni a školeni i jejich pedagogové a všichni, s nimiž se
žáci ve škole setkávají.

mouckém kraji Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se svým projektem Akademie rozvoje
klíčových kompetencí pedagogů. I tento projekt je spolufinancován Evropskými strukturál-

ními fondy a státním rozpočtem
ČR.
Cílem projektu je poskytnout
pedagogům a zaměstnancům
školy trénink v oblasti osobnostního růstu současně s praktickou instruktáží a výukou
zážitkových moderních pedagogických metod. Získané poznatky a zkušenosti budou předávány na další školy Olomouckého kraje. Výstupem z
projektu budou i metodické
materiály a pracovní listy pro
pedagogy. Realizace vzdělávacího programu je postavena na
dvou pobytových a třech docházkových seminářích, které
vede zkušený lektorský tým.
Součástí výstupu je i evaluace
a její výsledky budou sloužit k
úpravě vzdělávacího programu tak, aby jeho efektivita a
účinnost byly co nejvyšší.
Kolektiv zaměstnanců Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově se sešel v termínu 12.-13.listopadu
na druhém pobytovém semináři

ve Filipovicích s názvem „Revoluce v myšlení„. Pod tímto
patetickým názvem se skrývá
zamyšlení nad výsledky sociologických, pedagogických i
podnikatelských výzkumů signalizujících odklon od myšlení
preferujícího logiku, racionalitu
a lineárnost k myšlení, kde stále
větší roli hraje estetická stránka,
spojování souvislostí a emocionální složka. Tento trend začíná
výrazně působit na jednání lidí,
a to především mladých. Mění
se preferovaný způsob přijímání informací, schopnost
uspět v zaměstnání či podnikání
a specifickým způsobem ovlivňuje lidské rozhodování.
Realizace projektu je tedy v plném proudu a přáním řešitelů
projektu je, aby absolventi Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů dokázali získané vědomosti a poznatky
aplikovat ve své každodenní
pedagogické, a mnohdy mravenčí, práci.
Kolektiv zaměstnanců CMG

Podnikatelská škola v Prostějově oslavila 15. výročí založení
Ve středu 11. listopadu oslavila
Střední odborná škola podnikání a obchodu 15 let svého působení v Prostějově. Zahájení
oslav proběhlo ve školní budově na Rejskově ulici, kde
škola od letošního září sídlí.
V rámci dne otevřených dveří byli hosté a ostatní účastníci oslav
po úvodním přivítaní jednatelem
společnosti Lubomírem Kováříkem provedeni interiéry školy. Prohlídku zakončila prezentace v multimediální učebně. Studentky 4. ročníku přítomným
představily důležité mezníky v
historii školy. Neopomněly připomenout úspěchy studentů na
soutěžích a olympiádách, realizaci některých studentských činností, mezi kterými vyniká podíl
školy na realizaci naučné cyklo-

stezky mikroregionem Předina.
Poté si hosté mohli zvolit prohlídku Národního domu nebo kostela
Povýšení sv. Kříže. „V rámci
nově zpracovaných vzdělávacích
programů nadále také vychováváme mladé průvodce v cestovním ruchu. A právě studentky
tohoto zaměření si připravily komentované prohlídky těchto památek. Mám radost z toho, že na
tvářích hostů byla vidět spokojenost. Zvláště pak prohlídka kostela byla pro ně
zajímavá, protože se dostali
do běžně nepřístupných prostor. Zde patří
velké poděkování panu faráři
Danu Žůrkovi a

paní ředitelce divadla Aleně
Spurné za vstřícný přístup„ sdělil
nám ředitel školy Václav Křupka.
Vyvrcholením oslav pak bylo
přátelské posezení v přednáškovém sále Národního domu.
Na programu bylo vystoupení
hanáckého souboru Klas z Kralic
na Hané a řízená degustace
Adámkova vinařství, které se stalo známým díky účasti ve
známém filmu Bobule. „Použijili slova studentek během prezen-

tace, tak škola „letos získala
občanský průkaz„. Ano, máme za
sebou 15 let existence, v životě
člověka přelomový okamžik.
Dětství pomalu přechází v dospělost. 15 let je pro někoho málo.
Ale pro naši školu je to 15 let snažení se, abychom ukázali prostějovské veřejnosti, že máme nezastupitelné místo ve středním
vzdělávání v našem městě. Přál
bych si, abychom se i nadále dynamicky rozvíjeli. Chceme na-

šim budoucím studentům nabídnout kvalitní vzdělávací programy, a tak oslovit žáky základních
škol a jejich rodiče při volbě
střední školy. Chtěl bych také poděkovat panu starostovi Janu Tesařovi, panu místostarostovi Pavlu Drmolovi, řediteli úřadu práce,
ředitelce okresní hospodářské
komory a dalším hostům, že si
našli čas a prožili s námi slavnostní odpoledne„ podotkl Václav
Křupka.
-bp-

Oslavy 15. výročí založení podnikatelské školy začaly v budově v Rejskově ulici, poté studentky připravily pro hosty velmi zajímavou
prohlídku kostela Povýšení sv. Kříže.
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Seniory v Křenůvkách
pobavil KAROL POLÁK
Jedenácté setkání seniorů, které
každoročně připravují pro své spoluobčany Obecní úřady ze Seloutek, Určic, Dětkovic, Alojzova a
Myslejovic, se uskutečnilo minulou
sobotu v Kulturním domě v Křenůvkách. Všechny přítomné jménem pořadatelů na setkání přivítal
Pavel Noha, starosta Alojzova. V
kulturním programu vystoupil

známý slovenský televizní sportovní moderátor a bavič, dnes už
pětasedmdesátiletý Karol Polák. Po
večeři pak převážně v lidovém tónu
k tanci a poslechu hrála až do pozdních nočních hodin hudební skupina „Energie„ Vlastimila Tomana.
Všichni přítomní, kterých se sešlo
více než 150, se velmi dobře bavili.
-red-

Nám všem dobře známý populární slovenský komentátor Karol Polák bavil
seniory v Křenůvkách.

Sv. Martin sníh nepřivezl, ale až tolik to zas nevadilo Dnes na Rockový maratón do Jesence? Vemte si zmijovku!

„KLIDNĚ BYCHOM VE ŠKOLE SPALI POŘÁD,“ přiznávají ptenští osmáci
Ve středu měl přijet Martin na
bílém koni. Alespoň podle pranostiky, která už od nepaměti na
tento den zaručeně slibuje první
sníh. Ten jsme si však už nejspíš
vybrali v polovině října, takže i
když se kolem školy ve Ptení
skutečný Martin na bílém koni
projížděl, nikdo absenci bílé nadílky za nedostatek nepovažoval.
Důvod, proč by měl přijet Martin
na bílém koni právě do Ptení,
nebyl tak úplně samoúčelný. Právě
svatému Martinovi je totiž zasvěcen zdejší farní kostel, takže právě
tento světec je patronem i celé vesnice. Proto měli právě v ptenské
škole k takovému nápadu přece
jenom o krok blíž. Navíc možná
oproti importovaným Hallowenům či Santa Clausům je to tak trochu přirozený návrat naopak k
tradicím navýsost domácím, což je
rozhodně dobře.
„Ve středu jsme vyučování věnovali legendě o svatém Martinovi a
také pranostikám spojeným s tímto
dnem,“ přibližuje zástupkyně ředitele školy Viera Šmilňáková, jak
takové opravdu netradiční dva
školní začaly. Tento projekt měl ve
škole letos svoji premiéru, byl
něčím novým jak pro žáky, tak samozřejmě i pro učitele. Jak zástupkyně ředitele podotýká, rozhodně
to splnilo očekávání, pro ni osobně
i předčilo.
Po skončení vyučování si ještě školáci na chvilku odskočili domů, pak
už byl ale v 17 hodin sraz a začalo
další dějství Svatomartinského večera. Lampiónový průvod se vydal
přes celé Ptení, prošel snad všemi
zákoutími a nakonec zamířil do
zdejšího kostela. „Celý den pršelo.

Žádnou ‚mokrou variantu‘ jsme neměli, jedině zkrátit trasu lampionového průvodu. Těsně před pátou ale
pršet přestalo. Akorát byla trochu
zima, ale to až tolik nevadilo,“ poznamenává V. Šmilňáková. Při prohlídce kostela, kde je sv. Martin
vyobrazen v typické podobě, jak se
dělí s žebrákem o svůj plášť, pan
farář znovu připomněl legendu o
tomto světci. Pak už všichni zamířili nejkratší cestou do parku u
školy. „Martin na svém koni skutečně přijel. V tu chvíli asi nikomu
ani nevadilo, že s sebou neveze také
sníh. Asi by bylo všem úplně jedno,
i kdyby začalo znovu pršet,“
usmívá se.
Svatý Martin nechal v parku také
poklad v podobě zlatých podkov,
které měli školáci najít. Pak už přišla chvilka rozloučení dětí s rodiči.
Po na Svatomartinský večer totiž
navazovala ještě svatomartinská
noc ve škole. Kdo chtěl, přišel v
podvečer do školy s ‚plnou polní‘ a
nocovalo se přímo ve třídách. Po
tom, jak se ‚prospí‘ taková noc ve
škole, snad nemá ani smysl pátrat.
Když jsme se totiž začali školáků
ptát, s nadsázkou by se dalo konstatovat, že každá třída strávila noc v
úplně jiné škole při úplně jiné příležitosti. „Klidně bychom to braly
každý den,“ přiznávaly osmačky.
Ačkoliv na rozdíl od prvního stupně
neměli dozor přímo ve třídě, i tak
rozesmáté dívky by propříště navrhovaly změnu v intenzitě pedagogického dozoru. „Byli jsme strašně
hodní. Vždycky náš vyrušili v tom
nejlepším,“ nabízejí drobné vylepšení. Že s večerkou to nebylo až takové, a kdo ví vůbec, jestli se dá o
nějaké mluvit, osmačky nijak ne-

Přemyslovická plus a mínus: AUTOŘI BYLI ODMĚNĚNI V ÚTERÝ
PŘEMYSLOVICE - Co se mi líbí a nelíbí v naší obci. To bylo téma soutěže, kterou vyhlásila
Městská knihovna v Prostějově
vždy ve spolupráci s místními
knihovnami obcí, které se do
soutěže mladých ‚psavců‘ zapojily. Z celkového počtu 60 odevzdaných prací byla celá třetina
právě z Přemyslovic.
Co se mi líbí a nelíbí v místě, kde
žiji, je asi odvěké téma, které také
rozděluje obyvatele každého místa
na dvě nesmiřitelné skupiny: jedni
nedají takřka nekriticky na místo,
kde žijí, dopustit, jiným je naopak
jasné, že všude jinde mají všechno
lepší než právě tam, kde je doma.
Pokud ale dojde takříkajíc ‚na lámání chleba‘, pak už bývá svůj názor zformulovat trochu problém.
Právě soutěž na toto vyhlásila v září Městská knihovna v Prostějově
ve spolupráci s obecními knihovnami. „V naší knihovně se zapojilo dohromady osmnáct autorů, kteří přinesli dvacet příspěvků,“ řekla
Večerníku Anna Smékalová, která
v úterý zastupovala Obecní knihovnu v Přemyslovicích při předávání cen. Všech dvacet příspěvků následně putovalo do Městské kni-

hovny v Prostějově. Tamní porota
pak vybrala a ocenila v dětském
oddělení městské knihovny texty
Kamily Hausknechtové, Jakuba
Šustra a Dominiky Křupkové.
Příspěvek Dominky Křupkové byl
zároveň vyhlášen jako nejlepší v
celé soutěži. „Chtěli jsme ale ocenit autory i přímo u nás. Využili
jsme k tomu této příležitosti, kdy
přijela na besedu do školy prostějovská spisovatelka Marcella Dostálová,“ dodává Anna Smékalová.
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Vyhodnocení soutěže také přihlížela Jitka Lošťáková z okresní knihovny, určická knihovnice Lenka
Buřtová a Anna Dokoupilová z
knihovny v Protivanově, která letos získala nejvyšší ocenění v celorepublikovém hodnocení knihoven. Kromě oceněných na okresní
úrovni se rozhodla odměnit nejlepší příspěvky i přemyslovská knihovna. Mezi třemi nejlepšími se
objevila jména Radovana City, Lukáše Veselého a opět Dominiky
Křupkové. Malou drobnost si však

Alespoň nějakou drobnost si v úterý odnesli všichni, kdo se do soutěže Co se mi líbí
a nelíbí v naší obci.Tři nejlepší byli ohodnoceni hodnotnými encyklopediemi.

odnesli všichni, kteří se do soutěže
zúčastnili.
A co jsou vlastně podle autorů přemyslovická plus a mínus? „Samozřejmě nejde srovnávat všechny
práce, protože soutěže se u nás zúčastnili žáci od třetí do deváté třídy.
Co ale bylo tím, co se nelíbí? V
první řadě to byl potok, který protéká obcí a vytéká do něj spousta
splašků. Pak děti upozornily na
chybějící přes obec chodník ke
škole, chybí také dětské hřiště,“ nabízí stručný výčet A. Smékalová.
Do něj je podle ní také nutno zařadit i chátrající zdejší zámek. Pestrý
byl však i ‚seznam‘ pozitiv. „V
první řadě to byly možnosti bohatého kulturního a sportovního vyžití, zdejší sokol nabízí spoustu
sportovních odvětví, která jsou
opravdu výjimečná. Kladně byla
hodnocená i dostupnost zdravotnické péče v obci, obchody otevřené i přes víkend,“ uvádí Anna
Smékalová protipól negativům.
Možná na první pohled perličkou,
na druhou stranu také dokreslující
všímavost dětí a taktéž jejich upozornění na výjimečnost své obce,
je existence tetovacího studia.
-MiH-

Svatý Martin na bílém koni s doprovodem do parku kolem ptenské školy skutečně přijel. Že s sebou nepřivezl sníh, jak by se slušelo a patřilo, zas tolik nevadilo.
popírají. „Kluci chrápali, chvílemi
jsme dělali binec, ale bylo to
bezva,“ prozrazují.
Zatímco osmáci viděli gro právě v
téměř probdělé noci, oproti tomu
prvňákům učaroval právě Martin na
koni. Z osmnácti malých školáků si
jich ve třídě nakonec ‚ustlalo‘ deset.
„Smutno nám vůbec nebylo,“ hlásí
hrdinsky. Také třeťáci přiznali, že se

jim nechtělo jít moc spát. Asi nejen
jim učaroval lampiónový průvod.
„Měli jsme strach, že nám shoří
lampióny, ale neshořely. Vůbec by
nevadilo, kdyby byl ještě delší,
klidně deset kilometrů,“ prohlašují
odhodlaně. Ve čtvrté třídě si pro
změnu před spaním vymýšleli
horor, ovšem usnuli dřív, než nějak
dopadl. V noclehárně šesté třídy

pak prý někomu strašně smrděly
nohy, což šesťáci popisují jako
horor sám o sobě. Po čtvrtečním
budíčku si ještě ve třídách jednou
připomněly zážitky předchozího
podvečera a noci, dopoledne pak na
ně čekalo v aule promítání filmu S
tebou mě baví svět.
„Příjemným překvapením byl pro
nás zájem nejen dětí, ale i rodičů.
Nebylo to samozřejmě povinné, ale
většina ze 141 žáků se zúčastnila
průvodu, ti menší také v doprovodu
rodičů. Lidé vycházeli ven, mávali
na nás. Opravdu to stálo za to,“ přibližuje svoje dojmy. Už teď se rodí
další nápad, jak něčím podobným
rozčeřit hladinu všedních školních
dní. Nabízí se filipojakubská nebo
svatojánská noc. Nebo obě? Jak ale
zástupkyně ředitele říká, to už dají
víc prostoru samotným žákům, aby
se na pořádání podíleli. „Máme
tady šikovné žáky ve vyšších ročnících, určitě by se rádi na tom podíleli. Každopádně bychom ale
Svatomartinský večer chtěli zopa- Možná ne všichni tuší, že hanácký bard a duše kapely Stracené ráj Marek Ošťákovat i příští rok, akorát obměnit dal nejenže si ustanovil hanáčtinu jako úřední jazyk, stal se také populárním
program, aby to bylo pokaždé v Pepinem z Hané na rádiu Haná. Dnes se představí v Jesenci.
něčem nové,“ uzavírá zástupkyně
ředitele školy ve Ptení Viera Šmilňáková.
-MiH-

V Jesenci byla dokončena rekonstrukce poutního kostela
JESENEC – Několik roků trvala postupná rekonstrukce
poutního kostela svatého Libora v Jesenci. Jenom víc jak
rok strávili restaurátoři restaurováním nástěnných fresek, jimiž je pokryta celá klenba kostela.
Celý interiér prozářila i nová výmalba a teprve po odstranění lešení, které zakrývalo to, co pod
rukama restaurátorů dostávala
jasnější a živější podobu. Kromě
na první pohled patrných změn
interiéru i exteriéru kostela byly
provedeny i další odborné zásahy spojené se zajištěním statiky
celé stavby a podobné nutné
opravy, které nejsou na první pohled patrné.
Stavba kostela byla započata v
roce 1711, dokončena byla o tři
roky později. Jejím autorem je

významný barokní mistr Jan
Blažej Santini. Minulou neděli
byla v kostele za přítomnosti
olomouckého biskupa Josefa
Hrdlička sloužena slavnostní
mše svatá jako poděkování za to,

že se podařilo rekonstrukci dokončit a významný poutní kostel
znovu v plné kráse bude chloubou nejen Jesence, ale také významnou památkou v celém regionu.
-MiH-

Rockový maratón právě dnes
dosahuje plnoletosti. Osmnáctý
ročník tohoto rockfestu dnes
večer bude hostit kulturák v Jesenci. Na pódiu se postupně vystřídá šest kapel, jejichž názvy
nejsou rozhodně ničím neznámým. ‚Hlavní vysílací čas‘
bude patřit hanáckým bardům
Stracené ráj, představí se zde
také hvězdný Kabát, pro tento
případ v revivalové podobě.
Pravda, ne zrovna zanedbatelný
počet těch, kteří se dnes do jesence na Rockový maratón chystají, nebyl při jeho prvním
ročníku ještě ani na světě. Během
let vystřídal několik míst na Konicku, některé ročníky se odehrály i v Jevíčku, dnes tedy řízný
bigbít zavalí Jesenec. Od 18
hodin si pódium postupně půjčí
šest kapel, přičemž o každé z nich
se dá říct, že už má něco za
sebou, tedy míněno tak, že nejen
na regionální úrovni si už získaly
svoje jméno, takže kdo do Jesence zamíří, má zároveň také záruku, že to opravdu ‚nějaké
bude‘.
Pozvánku na letošní rockfest
tedy dostaly jednak kapely, které

mají na Konicku skutečně svoje
kořeny, další část to budou mít
do Jesence kousek dál, přesto jejich názvy nejsou rozhodně žádnou neznámou. O původem
konické legendě Marasd snad
nemusí být ani řeč. Sice už
dávno opustila pódia tancovaček, přesto se ale výjimečně
během roku několikrát představí
na samostatném vystoupení.
Částečně ke Konicku se může
hlásit také Black Rose, alespoň
původem některých členů. Totéž
se dá říct i o skupině Tenebra,
jejíž členové se částečně rekrutují z naopak navýsost konické
kapely Arest.
Za v pravém slova smyslu hosty
jde opačně považovat olomoucký
Calibos, s nímž se dají nepřímo
spojovat také začátky někdejšího
finalisty superstar Davida Spilky.
Když se pak řekne Stracené ráj,
není asi co řešit. Nezaměnitelný
rukopis hanáckého bigbítu z
Mezic u Nákla, který před rokem
dokázal zaplnit i halu UP v Olomouci asi zklame málokoho. Pro
někoho neznámou snad může být
Revival Kabát Morava. Oproti
ostatním harcovníkům hraje tato

kapela relativně krátkou dobu,
vznikla v Olomouci v roce 2008,
ovšem už sám název napovídá, o
co tady půjde. Jak už bylo předesláno, právě Stracené ráj a Kabát
si rozdělí ‚hlavní vysílací čas‘,
konkrétně od 20 hodin by mělo
pódium patřit Kabátům, o hodinu
později je bude střídat Stracené
ráj. Pořadí ani startovní časy
ostatních kapel není určeno, takže
bude asi nejlepší to nepropásnout
hned od začátku.
Ovšem i když Rockový maratón
se rozjede už dnes v podvečer, i
tak vám nabízíme možnost se na
něj dostat zadara. Totiž pro první
dva, kteří si přijdou koupit vstupenku ve zmijovce, dostanou odměnou od pořadatelů volňáska.
Takže se doma ještě porozhlédněte, zda disponuje vaše domácnost takovou pokrývkou hlavy a
zkuste to. Přinejhorším vám nebude aspoň zima na hlavu, až se
budete v noci vracet domů…
Takže už je to nejspíš všechno, co
by bylo potřeba o dnešním festu v
Jesenci vědět. Jenom ještě zopakujeme – Jesenec, dnes od 18
hodin a zmijovku s sebou. Přijdeme si to zkontrolovat. -MiH-

Světově uznávaný vědec Vincenc Pořízka proslavil své rodiště
O jeho životě a díle však v samotných Drahanech a na Prostějovsku ví jen málokdo

Jen málokdo ví, že obec Drahany proslavil rodák, který
dávno upadl v zampomnění,
přesto v Evropě i ve světě je
uznávanou osobností. Je považován za zakladatele hindistiky
ve střední Evropě, podle jeho
slovníku hindistiky se dodnes
učí orientální jazyk na vysokých
školách. Dne 9. listopadu uplynulo 104 let od narození kněze,
jazykovědce a vysokoškolského
profesora Vincence Pořízky (na
snímku).
O indickou kulturu a jazyk se
začal Vincenc Pořízka zajímat už
jako vysokoškolský student v Olomouci a své znalosti prohluboval i
na papežském institutu v Římě a
nakonec na Filosofické fakultě
Karlovy univerzity v Praze. Působil jako kněz a pedagog v Praze,
přeložil mnohá díla indické literatury, vytvořil názvosloví Přední
Indie. Stal se zakladatelem a prvním vysokoškolským učitelem
hindistiky nejen u nás, ale i ve
střední Evropě. To vše jen díky
svému výjimečnému jazykovému
nadání, neustálému samostudiu,
četbě a korespondenci, protože v
Indii pobyl pouhé 2 měsíce koncem 50 let. Jeho vědecké práce a

učebnice jsou dodnes aktuální a
používané, ceněné v celém světě.
Jen totalitní režim Československa
zabrzdil jeho kariéru, protože se
nevzdal své víry a neopustil poslání katolického kněze. Dožil v
izolaci a jeho vědecká práce byla
téměř zapomenuta. K plné rehabilitace a docenění vědeckého díla
Vincence Pořízky, v cizině nesmírně ceněného, postupně dochází až v posledních dvaceti
letech.
Přestože do konce svého života
působil v Praze, přece se do svého
rodného kraje vrátil. Zemřel 22.
srpna 1982 a jeho tělesná schránka
byla uložena do kněžského hrobu
v rodných Drahanech. Státní bezpečnost vyhodnotila jeho pohřeb,
kterého se zúčastnily desítky duchovních, jako tichou demonstraci.
Až v posledních letech se dostává
jméno a osobnost drahanského rodáka do povědomí veřejnosti. Přispěl k tomu zájem velvyslanectví
Indie a také Občanské sdružení
Vincence Pořízky, které pravidelně pořádá vzpomínková setkání. U hrobu v Drahanech se
pamětníci a příznivci setkávají při
pietním aktu a poté je sloužena

mše. Letos zastupoval indickou
delegaci chargé d´affaires indického velvyslanectví pan Manish s
rodinou a doprovodem. Bohoslužbu v kostele Navštívení Panny
Marie v Jednově celebroval proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Páter Eduard
Krumpolc.
„O rehabilitaci Vincence Pořízky
usilujeme již několik let. Uvítali
jsme i iniciativu indického velvyslanectví, kde si práci a celoživotní
dílo drahanského rodáka nesmírně
považují. Jejich záměrem je vybudovat v jeho rodišti důstojný památník a muzeum, které by jeho
nesmírné zásluhy trvale připomínalo,„ řekla neúnavná organizátorka vzpomínkových akcí Helena
Slabá z Občanského sdružení
Vincence Pořízky.
V příštím roce u příležitosti 105.
výročí narození by se měl podle
jejích slov konat festival hindistiky se vzpomínkovými akcemi
nejen v Drahanech, ale i v Prostějově i dalších místech, kde kněz a
pedagog působil. Jeho život a dílo
připomene mimo jiné i výstava v
Muzeu Prostějovska a dokumentární film.
-jp-

Století lokálky z Nezamyslic do Morkovic připomene výstava

Právě před 100 lety – 29. listopadu 1909 - byla založena železniční
dráha
místního
významu, která spojila obce
Nezamyslice a Morkovice-Slížany. Výročí od založení železniční dráhy připomene výstava,
která bude otevřena v Morkovicích v budově bývalého kláštera od 21. do 29. listopadu.
Fotografie, dokumenty a nejrůznější předměty týkající se dráhy
připomenou dobu, kdy byla uvedena do provozu, aby zlepšila obslužnost v této oblasti. Lokálka se
vinula jižním cípem regionu jako
stuha a spojila obce na Prostějovsku se sousedním Kroměřížskem,
kam lidé dojížděli za prací.
Provoz lokálky nebyl nikjak zanedbatelný, denně ho využívaly
stovky lidí při cestě do zaměstnání a děti do škol. S rozvojem
automobilové a kamionové dopravy však vytíženost tratě pomalu klesala, až byla nakonec 23.
ledna 1998 ukončena veškárá
osobní i nákladní doprava. Až do
roku 2005 pak byla mezi Nezamyslicemi a Morkovicemi provozována náhradní autobusová
doprava, i ta byla nakonec zrušena. České dráhy odstavovaly na
trať ještě nějakou dobu nákladní
vozy. Ale stalo se, že šňůra vagonů odbrzdila a dala se do pohybu, až nakonec vykolejila u
Koválovic-Osíčan. Od té doby je
trať lokálky prázdná a mění se postupně v neprostupnou džungli,
zdivo bývalých čekáren se pomalu rozpadá.
„Současný stav trati je žalostný. V
kolejích rostou náletové keře a
části kolejí jsou vytrhané. V původních stanicích na 12 kilometrů

dlouhé trati – v Nezamyslicích,
Těšicích, Tištíně, KoválovicíchOsíčanech, Prasklicích, Uhřicích
u Kroměříže a Morkovicích-Slížanech – dnes není kolejiště ani
budovy čekáren kvůli bujným náletovým křovinám takřka vidět.
Století je však dlouhá doba, proto
chceme toto období připoměnout
pamětníkům alespoň touto výstavou,„ uvedla kurátorka výstavy
Leona Foltýnová. Otevření výstavy zpestří zajímavý a zábavný
program. Organizátoři připravili
dva semináře s tématikou želez-

nice a děti se budou moci povozit
ve dvou malých vlakových soupravách.
Když České dráhy zrušily nerentabilní vlakový spoj, zrodil se projekt vybudování cyklostezky
namísto kolejí. Už dva roky se
snažíme vyřešit majetkové vztahy
s vlastníkem pozemků (ČD) a připravit projekt, který obě okrajové
stanice bývalé železniční spojky
Nezamyslice a Morkovice zastřešují, k realizaci,„ objasnil záměr k
využití bývalé železniční trati starosta Nezamyslic Jiří Doubrava.

Projekt za 40 milionů korun by
měl být financován ze dvou
zdrojů – z dotací Státního fondu
dopravní infrastruktury a z Regionálního operačního programu.
Finanční spoluúčast připadne i
jednotlivým obcím, kde do konce
listopadu proběhne schvalování v
obecních zastupitelstvech.
Je v zájmu všech dotčených obcí,
aby nová cyklotrasa přivedla do
lokality turisty a podpořila místní
podnikatele, proto nepředpokládáme žádné problémy. Námitky
mají pouze myslivci. Vláda již

projekt schválila, v nejbližší době
bude vyřízeno stavební povolení.
Jedná se o prodej státního majetku, proto jsou jednání tak zdlouhavá. Jen na ČD ležely
dokumenty připravené k podpisu
víc než rok,„ vysvětlil starosta
města Morkovice-Slížany Pavel
Horák.
Až šlápnou milovníci cykloturistiky do pedálů a projedou se
mírně zvlněnou krajinou úrodné
Hané, už jen strohé údaje na informačních tabulích budou připomínat stoletou lokálku.
-jp-

KE KAŽDÉMU
KOLU DÁREK
MODELY
2010
JIŽ V PRODEJI

Tak takový pohled už se lidem na bývalé trase Nezamyslice-Morkovice nikdy nenaskytne. Lokálka i trať zmizely v nenávratnu.
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Vítejte na světě

Anna Krchňáková

8. 11. 2009, 48 cm/3,25 kg
Prostějov

Lampionový průvod zmařily
Cipískovi dešťové kapky
Velké přípravy, velké těšení a byt u pana myslivce na chatě na
nakonec velké zklamání. Tra- Běláku.
diční akce Mateřského centra „Letos v létě přijelo přes třicet děCipísek nazvaná Bude zima tí s rodiči. Za to, že myslí v zimě
bude mráz aneb lampionová na zvířátka, jdeme se na ně pocesta za panem myslivcem se dívat do lesa. Vyprávím jim o
letos kvůli dešti nekonala.
stromech a kytičkách, podívají se
Přesto se na sídlišti Svobody se- na mraveniště, poznávají ptáčky
šly dvě desítky dětí s rodiči. Přišli zpěváčky a když máme štěstí, zav dešti a s lampiony zářícími do hlédnou i veverku nebo zajíce.
tmy. A protože se putování s lam- Učí se, jak se mají správně v lese
piony nekonalo, přišel sám pan chovat. Děti jsou nadšené, je to
myslivec Karel Michl za dětmi a pro ně obrovský zážitek,„ nesdobroty pro lesní zvířátka si od- krýval uspokojení Karel Michl.
nesl.
Nepostradatelnými pomocníky
„Letošní akce, která byla již osmá jsou mu také další členové Mysliv pořadí, se nám nevydařila. Ale veckého spolku Háj Lešany a
přesto oceňuji, že rodiče s dětmi také ze Sovince na Bruntálsku.
přišli a donesli pamlsky a krmení Myslivci podporují MC Cipísek i
pro zvířátka, přestože docela dost finančně, každoročně sáhnou do
pršelo - doslova se čerti ženili. Kr- vlastní kapsy a přispějí dětem na
mení, které měly rodiny pro tuto nákup hraček, pastelek nebo na
akci připravené, budeme shroma- jiné vybavení.
-jpžďovat až do konce listopadu. Pak si je pan myslivec odnese,„ slíbila
Markéta Skládalová.
Karel Michl se dětem v
MC Cipísek věnuje už řadu let. Za krmení pro lesní
zvířátka a ptáčky rozdává
dětem příběhy o zvířátkách, o stromech, o přírodě. Odměnou za nasbírané kaštany, žaludy,
kukuřici, jablíčka, suché
pečivo, mrkev a další las- Dětem nevadil ani vytrvalý déšť, zážitek s lamkominy je dětem také po- piony jim trošku toho mokra vynahradil.

Marek Topolčan

10. 11. 2009, 53 cm/3,60 kg
Brno - venkov

Nela Růžičková

9. 11. 2009, 50 cm/3,90 kg
Prostějov

Kavárnu Národního domu provonělo dřevo vystavovaných plastik
Poslední letošní výstavu v kavárně Národního domu v
Prostějově připravil galerista
a kurátor Miroslav Švancara
ze zcela netradičních výtvarných děl. Manželé Soňa a Jan
Zemánkovi vystavují drobné
nástěnné plastiky, reliéfy a
dekorační dřevořezby.
Obrazy a fotografie vystřídaly
na stěnách kavárny tentokrát
výtvarné drobnosti, které autoři
vytvořili dá se říci speciálně pro
tuto příležitost. Zakázka byla

cílená – měla se stát lahůdkou
letošní sezóny.
„Jan Zemánek není prostějovským milovníkům výtvarného
umění neznámý. V roce 2007 se
zúčastnil Sochařského sympozia v Prostějově a Smetanovy
sady dodnes zdobí jeho dřevěná
plastika nazvaná List. Když
jsem pak navštívil jeho ateliér a
zvláště pak ateliér jeho manželky Soni, z jejíchž výtvarných
prací na mne dýchlo kouzlo secese, věděl jsem, že to je to

pravé pro Národní dům,„ přiznal Miroslav Švancara. Sochaři však velmi vzácně vytvářejí
drobné věci. Proto nástěnné
plastiky vystavené v kavárně
zhotovili Zemánkovi přímo na
zakázku v dohodnuté lhůtě.
Jak tvrdí kurátor Miroslav
Švancara, výstavy v prostějovské secesní perle se velice liší
od výstav v tradičních galeriích.
Výstava v kavárně je výstavou
v interiéru, je jakýmsi specifikem s jinými pravidly. A Prostě-

jov byl v této formě v Čechách
průkopníkem, Národní dům byl
jednou z prvních kaváren, kde
umělci vystavili svá díla široké
veřejnosti. Proto i příprava každé výstavy musí být pečlivější
a probíhá i rok dopředu.
„Do galerií přicházejí milovníci
výtvarného umění cíleně, ale
tady vidí umění lidé, kteří přijdou z naprosto jiného důvodu.
Možná jen posedí v příjemném
prostředí výtvarných prací, možná je umění chytne za srdce. Je

to místo, kam umění rozhodně
patří, je to místo, které je pro
umění tou nejlepší osvětovou,„
zdůraznil galerista.
Kavárna Národního domu jako
galerie už má mezi milovníky
výtvarného umění svůj zvuk,
obzvlášžtňuje ji právě secesní
duch a krása. Posedět u šálku
kávy, čaje nebo číše jiskrného
vínka ve společnosti zajímavých plastik s vůní dřeva a zemité přírody mohou návštěvníci až do 6. ledna.
-jp-

Představujeme prostějovské umělce a tvůrce

DJ David Drexler: psychedelickou hudbu si užívám

David Drexler (na snímku) je
DJ hrající techno, minimal a
něco mezi. Občas se snaží na
akcích experimentovat, ale lidi, kteří si ho přišli poslechnout, chtějí techno a něco
jiného neakceptují.
K hraní Davida přivedl kamarád ze školy. „Jednou mě pozval, abych s ním šel na nějakou
akci. Já jsem celý večer prostál
vedle něj a díval se jak hraje. To
mě zaujalo. Nejdříve jsem to
zkoušel na počítači, ale to nebylo ono, proto jsem si pořídil
gramce a zkoušel to sám. Jenže
to nešlo úpně podle mých představ, tak jsem jel na víkend do
Prahy učit se. Ono trvá dlouho,

než člověk přijde na to, co a jak.
Nejdůležitější je naučit se
smíchat desky a techniku mixu,„ říká David.
S prvním vystoupením se David vůbec nemazlil. Po dobu tří
let pracoval na svém vlastním
hudebním klubu v Hluchově s
názvem Uran. „To proto, že byl
tak tématicky vyzdobený. Na
zdi byl velký znak radioaktivity
a podobně. Byl to takový komorní klubík, kde jsem poprvé
zahrál před veřejností. Jelikož
nebylo všechno úplně legální,
asi po roce a půl jsem ho musel
zrušit kvůli nadměrnému hluku,„ směje se David. V současné době David spolupracuje
s Carl exe, kde povoluje uzdu
své fantazii a oba mohou naprosto improvizovat. Nikdy si
nepřipravují nic dopředu, není
v té hudbě žádný podtext. Vše
tvoří rovnou na místě. Druhým
projektem je divadlo, ke kterému tvoří hudbu. „Tento projekt
bude mít premiéru 4. prosince v
prostějovském klubu Apollo. Je

to divadlo rozdělené na tři části
po dvaceti minutách. Hrají v
něm pouze dva herci a bude jím
prokládaná hudební zábava.
Jde o dva mladé lidi mající zálibu v hudbě, ovšem jim chybí
peníze. Proto se rozhodnou točit o sobě reality show. Celý
svůj obývak nastěhují do výlohy a vše pouští i na internetu. Je to komické a myslím, že se publikum pobaví,„ objasňuje David.
Dříve hrál David tracky jiných DJ´s, ale nyní se snaží mixovat jen svoji vlastní tvorbu. Inspiraci hledá v
jakékoliv hudbě, kterou
slyší. „Třeba jedu v autě a
mám puštěné nějaké tracky a přemýšlím, jak bych
to udělal já. Nebo vyjdu na
kopec tam u nás v Hluchově, sednu si, pustím
hudbu a přemýšlím,„
svěřuje se David. Dnes už
tento DJ nemá vzor, podle
kterého by se řídil. Je to
naprosto samostatná tvů-

rčí bytost plná vlastních nápadů. Teď v poslední době se
věnuje hodně tomu divadlu,
které pokud bude mít úspěch,
pobaví svým výstupem i kluby
v Brně a jiných městech. „Mým
snem je jednou si zahrát na festivalu Sonar v Barceloně, jinak
nemám žádné vysoké cíle.

Hodně mě baví filmová hudba a
toho bych se nyní chtěl držet,„
vysvětluje David.
David Drexler hraje v hodně
klubech, ale nejlépe se cítí v
Apollu nebo v klubu v Kostelci
na Hané, kde dříve hrál a nyní
se tam po několika letech opět
vrací. „Také se mi hodně líbilo
v Roxy v Praze. Ještě bych
tam někdy rád zahrál,„ dodává David. Tento DJ má
rád hodně temnou, pomalou a záhadnou hudbu, kterou sám nazývá psychedelickou a možná i proto ho to
táhne k filmu. Při poslechu
alba, které David nahrál, jeho kamarád prohlásil: „Poslouchám to tvoje CD a už
mi z toho hrabe. Nevím,
jestli ho doposlechnu, protože nechci skončit v Bohnicích.„ David se ve svém
volném čase věnuje kitingu
jak na suchu, tak na vodě.
Tím se odrelaxuje od práce
i hudby, když je toho moc.
-vevi-

06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem
Scooby Doo I (10)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Pět holek na krku (12)
07:50- Chůva k pohledání IV (4)
08:20- M*A*S*H (14)
08:50- Knight Rider III (16)
09:50- Policie Hamburk I (21)
10:50- To je vražda, napsala XII
11:50- Policie - New York XII
12:45- M*A*S*H (15)
13:20- Sabrina
13:50- Čarodějky II (4)
14:45- Médium II (5)
15:45- Divoký tymián
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání IV (5)
20:00- Hádej, kdo lže?
21:20- Jak se staví sen
22:25- Myšlenky zločince III
23:20- Přešlapy (8)
00:25- Wolffův revír III (19)
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:15- Vraždy v Kitzbühelu
05:00- Autosalon
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05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - 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 (11/16)
12.40 - Taxík
13.10 - Zábavná škola
13.30 - Hennings Haus (3/5)
13.45 - Prop a Berta
15.00 - S Jakubem na rybách
15.55 - Mikrofon zleva,
05:59
Tome aneb Waterloo
Snídaně
16.55 - Dobrodružství vědy
s Novou
a techniky
08:35 Stefanie (1)
17.25 - Polojasno
09:35 Nebezpečný vlak
18.55 - Zprávy v českém
11:20 Tescoma s chutí
znakovém jazyce
11:45 Můj přítel Monk III (13)
12:40 Ženatý se závazky (231) 19.05 - Toulavá kamera
13:10 Walker, Texas Ranger V 19.30 - Objektiv
20.00 - Zprávy z domova
14:05 Nováčci (9)
a z domovů 1989
15:10 Superman IV (11)
20.15 - Zapomenutý svět
16:05 Beze stopy IV (19)
komunismu (3/3)
17:00 Odpolední Televizní
21.10 - Neznámí hrdinové
noviny
21.35 - Krásný ztráty
Sportovní noviny
22.05 - Neskutečné historky
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka Las Vegas VI 22.40 - Události, komentáře
23.20 - Q
18:30 Ulice (1501, 1502)
23.50 - Film point
19:30 Televizní noviny
00.55 - Film o filmu Zoufalci
Sportovní noviny
01.10 - Knižní svět
Počasí
01.25 - Báječná léta bez opony
20:00 Česko Slovenská
01.40 - Poklady světa
SuperStar
01.55 - Osudové okamžiky
20:55 Víkend
02.10 - Máte slovo
21:40 Dr. House V (11)
22:35 Námořní vyšetřovací slu- 02.55 - POKR
03.25 - Československý
žba IV (19)
filmový týdeník
23:30 Mise pomsty
03.35 - Evropské hudební
01:10 Novashopping
kořeny
01:30 Bujné fantazie (12)
02:00 Áčko
04.35 - Křesťanské umění
02:40 Konec vysílání
na Moravě

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame,
pojď si hrát (10/78)
09.00 - Florenc 13,30
10.30 - Almara
11.10 - Planeta Země (2/11)
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
15.50 - Věříš si?
16.15 - Záhady Toma Wizarda
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - 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 (12)
21.00 - Na cestě po Piemontu
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (35/40)
22.30 - Quills - Perem markýze de Sade
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šancemilion
00.35 - Politické spektrum
01.00 - McLeodovy
dcery II (17/22)
01.45 - Události v regionech
02.10 - Události v regionech
Brno
02.35 - Události v regionech
Ostrava
03.00 - Regiony ČT24
03.25 - Z metropole
03.50 - Týden v regionech
Brno
04.15 - Týden v regionech
Ostrava
04.45 - U nás v Evropě

Pondìlí

21:25
22:50
02:00
02:20
03:00

20:00

07:05
08:40
10:30
12:00
14:25
16:10
18:30
19:30

06:15

05:10
Novashopping
Dobrodružství
Zacha a Annie
Jimmy Neutron
Páni kluci
Princ a Večernice
Nevěsta na útěku
Hrátky s čertem
Kate&Leopold
Ulice (1503, 1504)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (147)
Občan Havel přikuluje
Poslání
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.55 - Muzikanti
Pražského hradu
06.25 - Růžemi navštívený
06.55 - Kuodi, vesničanka
z Beninu
07.45 - Jak se žije zpěvnému
svědomí
08.00 - Připoutejte se, prosím,
08.10 - Kouzelná školka
08.40 - Tajemství Lesní země
09.55 - Konec železné opony
10.05 - Plaváček
11.20 - Koncert pro všechny
slušný lidi
Karel Kryl
11.45 - Připoutejte se, prosím,
12.00 - Zprávy
12.05 - Připoutejte se, prosím,
12.15 - České hlavičky
13.15 - Není houba jako houba
14.30 - Pozor, natáčí se!
15.25 - Připoutejte se, prosím,
15.35 - Historický předkrm
16.00 - Albertov
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20:00 – Albertov
23.10 - Připoutejte se, prosím,
23.20 - 20 let bez opony
00.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.40 - Svobodné divadlo
01.50 - Vltava
v obrazech (42/86)
02.10 - Sex ve městě VI (7/20)
02.40 - Chcete mě?
02.55 - Rajské zahrady (7/13)
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti
z regionů Brno
04.05 - Zajímavosti
z regionů Ostrava
04.30 - Jak se bydlí s histori

Úterý

Støeda

11.45 - Vyloženě rodinná historie
13.15 - Svobodné divadlo
14.30 - Film o filmu
3 sezóny v pekle
14.45 - Animované písničky
14.50 - Pohádka o lidské duši
15.45 - Fokus ČT24
16.10 - Vltava
v obrazech (42/86)
16.30 - Svět zázraků:
Riskantní natáčení (6/12)
16.50 - Síla umění: Bernini
17.45 - Pouť k Palladiu
18.00 - Klíč
18.30 - Babylon
18.50 - Tahače 2009 Přehled sezóny
19.05 -Angličtina - Extra (23/30)
19.30 - Medúza
20.00 - Moravský podzim 2005
21.25 - Krajiny světla - fotograf
Ondřej Knoll
21.55 - Pískovna
22.40 - Koncert pro všechny slušný lidi - folk
23.05 - Dvojhlas
23.30 - Krvavý trůn
01.20 - Zapomenutý svět
komunismu (3/3)
02.15 - Retro
02.40 - Sváteční slovo
evangelického
02.45 - Cesty víry
03.05 - Křesťanský magazín
03.20 - Po hladině: Muž a žena
03.40 - Kudykam
04.35 - Už rozsvítili lustry...

01:35
01:55
02:50
04:05
05:00

22:50
00:45

20:00
20:40
21:55

18:30
19:30

17:35

14:00
15:10
16:05
17:00

08:35
09:35
11:20
11:40
12:35
13:05

05:59
Snídaně
s Novou
Stefanie (2)
Šance pro Gracie
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk III
Ženatý se závazky
Walker, Texas
Ranger V (12)
Nováčci (10)
Superman IV (12)
Beze stopy IV (20)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka
Las Vegas VI (13)
Ulice (1505, 1506)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Comeback (8)
Dům snů (10)
Zákon a pořádek:
Útvar pro zvláštní
oběti VIII (2)
Kurz sebeovládání
Kriminálka
Las Vegas (15)
Novashopping
Babeta
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Madeira
05.59 - Studio 6
08.30 - Jak Honza
Kačenku dostal
09.00 - Grandsupertingltangl
09.30 - Televarieté
10.35 - Šlechetný
cowboy Sandy
06:05- Jak ukrást
11.05 - Kavárnička dříve
Venuši
narozených
08:35- Co způsobil Winn-Dixie 12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
10:50- Slečna matinka
13.30 - McLeodovy dcery II
12:40- Král Drozdí brada
14.15 - Doktorka Quinnová V
15.00 - Byl jednou jeden
14:35- Dvanáct do tuctu
objevitel (22/26)
16:40- Láska s výstrahou
15.30 - Game Page
18:55- Zprávy TV Prima
15.50 - Nová dobrodružství
Sport TV Prima
Černého Bleska
16.15 - O perníkové chaloupce
Počasí
16.30 - Kouzelná školka
19:35- Chůva k pohledání IV (6)
17.00 - AZ-kvíz
20:00- Velmi křehké
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
vztahy IV (25)
18.00 - Události v regionech
21:20- Ano, šéfe!
18.25 - Černé ovce
22:25- Na doživotí I (10)
18.40 - Duety ...kolem dokola
23:35- Spravedlnost (10)
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
00:30- Wolffův revír III (20)
a Šance milion
01:30- Volejte Věštce
19.00 - Události
03:15- Výklad snů
19.35 - Branky, body, vteřiny
04:15- Vraždy v Kitzbühelu (11) 19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
05:00- Svět 2009
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Ecce homo Šebánek
21.55 - Na stopě
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Řím (11/12)
23.15 - Losování Šťastných
05.00 - Objektiv
deset a Šancemilion
05.30 - Správy STV 23.20 - Jak chutná smrt
00.50 - McLeodovy dcery II
05.55 - Zpívánky
01.35 - Události v regionech
06.00 - Hřiště 7
02.25 - Události v regionech
08.15 - Vzkaz Václava Havla
Ostrava
08.30 - Panorama
02.50 - Sabotáž
09.10 - Kosmopolis
03.15 - Tajné akce StB (35/40)
09.40 - Mýty a fakta historie
03.30 - Regiony ČT24
10.25 - 168 hodin
03.55 - Kultura v regionech
04.20 - Evropský manuál
10.55 - Dobrá rada nad zlato
04.40 - Dům umění
11.20 - Kluci v akci

03:30 Áčko
04:25 DO-RE-MI
05:15 Novashopping
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05.00 - Auto Moto
Styl
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
09.35 - Krajan G. M. (2/7)
09.50 - Síla umění: Bernini
10.45 - Svět zázraků:
11.10 - Film o filmu Zoufalci
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
13.20 - Věříš si?
13.45 - Záhady Toma Wizarda
14.05 - Chcete mě?
14.20 - Pětka v Pomeranči
14.45 - Toulavá kamera
15.10 - Krásy evropského pobřeží: Moře whisky
15.20 - Přežít! (9/10)
16.15 - Deset století
architektury
16.30 - Kam s ní
16.45 - Ondřejova
filmová škola
16.55 - Jak jsme zelenali
17.25 - PORT
17.50 - Přidej se
18.05 - Nedej se
18.30 - Hledám práci
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Redaktion D (13/13)
19.20 - Russian for travellers
19.40 - Osudové okamžiky
20.00 - Ta naše povaha česká
20.30 - Pějme píseň dohola
22.15 - Film o filmu Muži v říji
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Krátké filmy z Iráku
00.45 - Lianna
02.40 - Divadlo žije!
03.05 - Q
03.35 - Terra musica
04.15 - Krásný ztráty
04.45 - Čtení na dobrou noc

06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem
Scooby Doo I (11)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Pět holek na krku (13)
07:50- Chůva k pohledání IV
08:20- M*A*S*H (16)
08:55- Knight Rider III (17)
09:55- Policie Hamburk I (22)
10:50- To je vražda, napsala
11:50- Policie - New York XII
12:45- M*A*S*H (17)
13:20- Sabrina
13:50- Čarodějky II (5)
14:45- Médium II (6)
15:45- Milostná rošáda
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- Přešlapy (9)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Sběratelé kostí III (11)
23:25- Žralok II (12)
00:25- Wolffův revír III (21)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:10- Vraždy v Kitzbühelu
04:55- TOP STAR magazín
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21:25
22:20
22:55
00:45
01:35
01:55
02:50
04:05
05:00

20:00

17:35
18:30
19:30

11:20
11:40
12:35
13:05
14:00
15:10
16:05
17:00

08:35
09:35

05:59
Snídaně
s Novou
Stefanie (3)
Dva miliony
hledají tátu
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk III
Ženatý se závazky
Walker, Texas Ranger
Nováčci (11)
Superman IV (13)
Beze stopy IV (21)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Las Vegas
Ulice (1507, 1508)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (148)
Kriminálka Las Vegas
Mr.GS
Vlak smrti
Kriminálka Las Vegas
Novashopping
Paškál
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

05.00 - Pod
pokličkou
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Jana Eyrová
10.35 - Co neodnesl čas (7/9)
11.30 - Pohádka
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 (23/26)
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
deset a Šance milion
23.05 - Ženy proti mužům
00.30 - McLeodovy
dcery II (19/22)
01.15 - Řím (11/12)
02.00 - Pětka v Pomeranči
02.30 - Hledání ztraceného
času
02.50 - Události v regionech
03.15 - Události v regionech
Brno
03.40 - Události v regionech
Ostrava
04.05 - Regiony ČT24
04.30 - Jak jsme zelenali

Ètvrtek

Pátek
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Sobota

06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem
Scooby Doo I (12)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Pět holek na krku (14)
07:50- Chůva k pohledání IV
08:20- M*A*S*H (17)
08:50- Knight Rider III (18)
09:50- Policie Hamburk II (1)
10:50- To je vražda, napsala
11:50- Policie - New York XII
12:45- M*A*S*H (18)
13:20- Sabrina
13:50- Čarodějky II (6)
14:45- Médium II (7)
15:45- Vítr naděje
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 (22)
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:15- Vraždy v Kitzbühelu
05:00- Receptář prima nápadů

05.00 - Bydlení je hra
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.05 - Toulky krajem
09.15 - Papež na Slovensku
10.20 - Příště u Vás z Ústí
nad Labem
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery II
14.15 - Doktorka Quinnová V
15.05 - Franklin (4/52)
15.30 - Let 29 (23/30)
15.55 - Ovečka Shaun (21/40)
16.00 - Daleká cesta
za domovem (38/39)
16.25 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Přes nový práh
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Případ
pro ombudsmana
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 (25/26)
20.55 - 13. komnata
Fedora Gála
21.25 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě VI (8/20)
22.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.50 - Vzpomínka na Titány
00.40 - Losování Euromiliony
00.45 - McLeodovy
dcery II (20/22)
01.30 - Sabotáž
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.40 - Kavárnička dříve
narozených
04.30 - Ajťáci III (2/6)

06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem
Scooby Doo I (13)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Pět holek na krku (15)
07:50- Chůva k pohledání IV
08:20- M*A*S*H (18)
08:55- Knight Rider III (19)
09:55- Policie Hamburk II (2)
10:50- To je vražda, napsala
11:50- Policie - New York XII
12:50- M*A*S*H (19)
13:20- Sabrina
13:55- Čarodějky II (7)
14:50- Médium II (8)
15:50- Návrat do ráje
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- Walk the Line
23:05- Anděl smrti
01:35- Nebezpečný muž
03:15- Volejte Věštce
05:00- Vraždy v Kitzbühelu

05.00 - Přes
nový práh
05.20 - Krásy
evropského pobřež
05.30 - Události v regionech
06.00 - Let 29 (23/30)
06.20 - Co vyprávěl strom
06.30 - Kocour Vavřinec
a jeho přátelé (5/7)
06.35 - Podivná přání
telátka Kopejtka (5/7)
06.45 - Sezame, pojď si hrát
07.10 - Garfield a přátelé
07.35 - Všechna rána světa
07.45 - Biblická pátrání
08.05 - Olentzero
a kouzelné polínko
09.25 - Ovečka Shaun
09.35 - Kuchařská
pohotovost
10.05 - Dobrodružství
Malého Indiána
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny:
13.35 - Chcete je?
13.40 - Mezi námi zvířaty
14.05 - Návštěva v ZOO
14.15 - Evropský manuál
14.40 - Film o filmu 3 sezóny
14.55 - Jalna (12/16)
15.40 - Hranice zoufalství
17.15 - Taxík
05.00 - Kam s ní
17.45 - Pachuť smrti (6/6)
05.15 - U nás
18.40 - Zpívánky
v Evropě
18.45 - Večerníček
05.30 - Správy STV
18.55 - Šťastných deset
05.59 - Dobré ráno
a Šance milion
08.30 - Panorama
19.00 - Události
09.10 - Na stopě
19.35 - Branky, body, vteřiny
09.35 - Na plovárně
19.50 - Předpověď počasí
s Johnem Malkovichem 20.00 - Duety... když hvězdy
05.00 - PORT
10.00 - Neznámí hrdinové zpívají
05.30 - Správy
10.30 - Krajiny světla
21.25 - Duety... když hvězdy
STV
11.00 - Pod pokličkou
zpívají
05.59 - Dobré ráno
11.35 - AZ-kvíz
21.40 - Česká hlava 2009
08.30 - Panorama
12.00 - Bydlení je hra
22.50 - Losování Šťastných
09.10 - Přidej se
12.25 - Černé ovce
deset a Šance milion
09.25 - Nedej se
12.40 - Ta naše povaha česká 23.00 - Vyvolený
09.40 - Skoro jasno
13.10 - Medúza
00.40 - Vesnice
10.00 - Dvaasedmdesát jmen
13.40 - Šikulové
02.25 - 13. komnata
13.55 - Nová dobrodružství
české historie (52/72)
Fedora Gála
Černého Bleska
10.15 - Příběhy slavných
02.50 - Pošta pro tebe
14.20 - Návštěva v ZOO
03.45 - Miss & Mr. Fitness
11.10 - Film o filmu
14.30 - Sportovci světa:
04.35 - Folklorika
Zemský ráj to napohled
15.30 - Evropa dnes
11.35 - AZ-kvíz
16.00 - Alchymie bytí
12.00 - Kuchařská pohotovost
16.25 - Rodina a já
12.30 - Černé ovce
16.45 - Příběhy šťastných
12.50 - Bludiště
05:45
17.00 - Skoro jasno
13.20 - O perníkové chaloupce
Spiderman
17.15 - Dvaasedmdesát jmen
13.35 - Boj o život: Dětství
05:59
06:10 Batman vítězí (21)
české historie
14.30 - Interpelace poslanců
Snídaně
17.30 - Divnopis
06:40 Tom a Jerry (8)
s Novou
na předsedu vlády
17.40 - Chcete mě?
07:10 Spongebob
08:35 Stefanie (4)
16.00 - Království divočiny:
17.55 - Ještě jsem tady
v kalhotách (41)
09:35 Proces: Cena za vášeň
Předivo života (1/13)
18.25 - Kosmopolis
07:40 Gurmánská láska
11:20
Tescoma
s
chutí
16.30 - Prizma
18.55 - Zprávy v českém
09:25 Mezi námi kluky
11:40 Můj přítel Monk III
16.50 - Bílá místa
znakovém jazyce
11:20 Stahovák
12:35
Ženatý
se
závazky
17.10 - Tenkrát
19.05 - Magazín Ligy mistrů
13:05 Walker, Texas Ranger
12:00 Volejte Novu
18.55 - Zprávy v českém
19.35 - Simpsonovi XIX
14:00 Nováčci (12)
12:30 Nahá pastýřka čb
20.00
Zázračná
planeta
znakovém jazyce
15:05 Superman IV (14)
14:20 Odvážný Crusoe (12)
20.50
Krásy
evropského
19.05 - Game Page
16:05 Beze stopy IV (22)
15:15 Černí baroni
pobřeží
19.30 - To nejlepší z klasiky
17:00 Odpolední Televizní
17:15 Polepšovna mazlíčků
21.00 - Moje rodina IV
19.50 - B. Campagnoli:
noviny
17:55 Babicovy dobroty
21.35 - ČT Live - Chinaski
Romance A dur
Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
18:35 Koření
Odpolední Počasí
20.00 - Revoluce:
19:30 Televizní noviny
17:35 Kriminálka Las Vegas 23.10 - Ajťáci III (2/6)
Záblesk minulosti
23.35 - Gorodok (12/20)
Sportovní noviny
18:30 Ulice (1509, 1510)
21.00 - Historie.cs
00.00 - Dvojhlas
19:30 Televizní noviny
Počasí
21.55 - Zašlapané projekty
00.20 - Moje 20. století
Sportovní noviny
20:00 Sněženky a machř
22.10 - Vzkaz
01.20 - Hudební setkání
Počasí
i po 25 letech
Marie Svatošové
02.00 - Dobrodružství vědy
20:00 Sněženky a machři
22:30 Od kolébky do hrobu
22.30 - Události, komentáře
a
techniky
21:50 Krokodýl
00:25 Sérum pravdy
23.10 - Zabití (Drabet)
02.30 - Hledám práci
23:40 Věznice Fortress 2
02:00 Novashopping
00.50 - Krátké filmy z Iráku
02.50 - Toulky za uměním
01:20 Novashopping
02:20 Volejte Novu
02.25 - Film o filmu
03.05 - Rodina a já
01:40 Mr.GS
02:45 Áčko Stereo
3 sezóny v pekle
03.25 - Příběhy šťastných
02:10 Tabu
03:25 Kolotoč
02.40 - Divadlo svět
03.40 - Klavírní jazzobití
02:55 Áčko
04:10 DO-RE-MI
03.40 - Moc bezmocných
pod horami
03:55 DO-RE-MI
04:45 Novashopping
04.35 - Pouť k Palladiu
04.40 - Náš venkov
05:05 Novashopping

19. 11. 2009

05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Bílá místa
05.40 - Ondřejova filmová
škola
05.55 - Deset století
architektury
06.10 - Poutní místa
06.30 - Správy STV
06.50 - Mikrofon zleva,
Tome aneb Waterloo
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorika
09.50 - Náš venkov
10.10 - Putování za písničkou
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Revoluce:
Záblesk minulosti
12.00 - Damien Rice,
PJ Harvey, Autolux
12.50 - Pětka v Pomeranči
13.20 - Game Page
13.40 - Sabotáž
14.10 - Simpsonovi XIX
14.35 - Boj o život: Dětství
15.30 - Krásy evropského
pobřeží:
15.40 - Kamera na
cestách: Paříž (3/3)
16.40 - Lovci z mysu
Dobré naděje
17.35 - Poutní místa
17.55 - Toulky za uměním
18.15 - O češtině
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Koncert komorního
orchestru Musici
de Praga
19.35 - Franz Schubert
19.45 - L. Boccherini:
Adagio a Allegro ze
20.00 - Evropa za klavírem
22.00 - Divadlo žije!
22.30 - Filmopolis
23.25 - Noc s Andělem
00.55 - Beatlemanie
01.45 - Sešli se...
02.45 - Kdo je kdo
03.15 - Damien Rice,
PJ Harvey, Autolux
04.05 - Grotesky
04.35 - Ladí neladí
05.25 - Banánové rybičky

06:00- Párty
s kuchařem
06:25- Samuraj Jack I (23)
06:50- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:15- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:25- Fresh Prince IV (25)
08:00- Chůva k pohledání IV
08:30- Autosalon
09:25- M*A*S*H (20)
09:55- To je vražda, napsala I
11:05- Columbo
13:10- Zamilovaný
Shakespeare
15:40- Michael
17:55- Super drbna (10)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání IV
20:00- Guru
22:10- Protiúder
00:30- Smrtelné vydírání
02:15- Volejte Věštce
04:00- Inspektor Balko (50)
04:45- Inspektor Balko (51)
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06:05 3-2-1
Tučňáci!
06:30 Spiderman (12)
07:00 Batman vítězí (22)
07:25 Spongebob v kalhotác
07:55 Stopa Růžového
pantera
09:50 Kdopak to mluví 2
11:20 To nevymyslíš
12:30 Příští správná věc
14:45 Proud času
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:25 Občanské judo
18:00 Rady ptáka Loskutáka
18:55 Hospoda (21)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Česko Slovenská
SuperStar
22:50 Střepiny
23:20 Spolubydlící 2
01:00 Ohnivé léto (4)
01:55 Novashopping
02:15 Střepiny
02:40 Polepšovna mazlíčků

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 (8/13)
06.40 - Kuňky z žabí tůňky
06.50 - Ferda II (4/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
10.55 - Krásy evropského
pobřeží
11.05 - Náhrdelník (6/12)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.10 - Král a zloděj
13.55 - Teď vedou
14.05 - Vzpomínka na
Adventní koncerty 2008
14.25 - Alena
16.00 - Retro
16.30 - Rajské zahrady (8/13)
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo
17.15 - Horákovi (12/26)
18.10 - Škola pro život (8/13)
18.40 - Duety ...kolem dokola
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Archiv
21.30 - 168 hodin
22.00 - Losování Sportky
a Šance
22.05 - Malé rodinné vraždy
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Mrtví jako já II (11/15)
00.30 - Semafor atd. (4/8)
01.25 - Uvolněte se, prosím
02.10 - Na cestě po Piemontu
02.35 - Sejdeme se na Prdlavce
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.55 - Nedělní ráno
06.50 - Správy STV
07.20 - Ještě jsem
tady
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Vzkaz
Marie Svatošové
09.00 - Filmopolis
09.55 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Po hladině
11.00 - Chcete je?
11.05 - Mýty a fakta historie
12.00 - Poslední dopis
13.05 - Koncert vzájemného
porozumění
14.20 - Bez limitu
15.00 - Semafor atd. (4/8)
16.05 - Útěk z
Východního Berlína
17.35 - Cesty víry
17.55 - Křesťanský magazín
18.15 - Poklady světa
18.30 - Kultura.cz
18.50 - Krásy evropského
pobřeží
19.00 - Moje rodina IV (10/13)
19.35 - Simpsonovi XX
20.00 - Opožděný východ
20.55 - Ztracení otcové
21.20 - Blbost smrdí od hlavy
21.35 - Plastici zpátky
v podzemí
22.00 - Na plovárně
22.25 - Polibek zimy
23.45 - Fotograf, Katrina
& jazz
00.45 - Duety... když hvězdy
zpívají
02.00 - Duety... když hvězdy
zpívají
02.15 - Čétéčko
02.35 - Koncert komorního
orchestru Musici
03.10 - Franz Schuber
03.25 - L. Boccherini:
03.35 - Kamera na cestách:
04.35 - Rajské zahrady (8/13)

06:05- Párty
s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (24)
06:55- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka III
07:20- Bejbybum II (1)
07:45- Chůva k pohledání IV
08:15- Hitlerovi bodyguardi
09:20- Svět 2009
09:55- M*A*S*H (21)
10:25- M*A*S*H (22)
11:00- Partie
11:50- Receptář prima nápadů
13:10- Komisař Rex VIII (9)
14:15- Příklady táhnou
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 (11)
20:00- Vraždy v Oxfordu (12)
22:15- Ona, jedině ona
00:20- Psycho II
02:25- Volejte Věštce
04:10- Dvojí nasazení (7)

03:05 Babicovy dobroty
04:05 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

22. 11. 2009
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Není nám lhostejné, jak a kde žijeme

va ve výsadbě nové zeleně?
Navázali jsme opět na spolupráci s prostějovskými mateřskými školami. Vysadili jsme
stromy a keře v hodnotě tří desítek titisíc korun v mateřských
školách na sídlišti Svobody a
ve Smetanově ulici ve Vrahovicích. Připravujeme i výsadbu
stromů v ulicích a na veřejných
prostranstvích ve Vrahovicích
podle návrhů Spolku za staré
Vrahovice, se kterými jsme navázali spolupráci již koncem
loňského roku. Stejně tak jsme
oslovili i zástupce v místních
částech Prostějova – v Krasicích, Domamyslicích, Čechovicích a Žešově. Záleží jen na
nich, jestli budou chtít s Okrašlovacím spolkem spolupracovat při rozšiřování zeleně a zlepšování životního prostředí.
Kam letos směřovala iniciati- Jsme připraveni pomoci.
I v letošním roce se díky aktivitám Okrašlovacího spolku
města Prostějova v oblasti
ozeleňování veřejných prostranství v Prostějově zlepšil
estetický vzhled a ozdravěly
plochy na mnoha místech.
Okrašlovací spolek využívá
především iniciativy občanů
a organizací a vyhledává
vhodná místa, kde nová
výsadba pomůže zlepšit životní prostředí.
Ruku v ruce se rozvíjí také společenská, osvětová a charitativní činnost spolku v duchu
tradic původního historického
Okrašlovacího spolku. O projektech a mnoha akcích, které
se letos podařilo uskutečnit, informuje předsedkyně Milada
Sokolová.

Na Okrašlovací spolek se obracejí se svými podněty
občané. Je v možnostech spolku přispět ke zkrášlení města v
návaznasti na tyto podněty?
Zcela určitě. Že se o své město
zajímají občané a chtějí něco
vylepšit, nás opravdu těší a
snažíme se na jejich iniciativu
reagovat. V letošním roce jsme
například vyhlásili za finanční
podpory Bohuslava Švamberka soutěž na zkrášlení rondelu
na křižovatce ulic BrněnskáOkružní. Osmadvacet mladých
tvůrců poslalo do soutěže návrh na vytvoření plastiky, symbolu, makety, či jiné upoutávky našeho města Prostějova,
která by byla umístěna ve středu rondelu na jižní příjezdové
komunikaci a vítala všechny,
kdo do města přijíždějí ve směru od Brna. Vybrané návrhy

Herečky Květa Fialová a Naďa Konvalinková se na módní přehlídce předvedly jako skvělé manekýnky, svými úsměvy
a humorem se postaraly o skvělou zábavu. Květy od Milady Sokolové (na snímku vpravo) byly malou odměnou.

posoudí komise a ve spolupráci s městem a firmou
.A.S.A. TS Prostějov, která o
zeleň v Prostějově pečuje,
chceme zkrášlení rondelu zrealizovat. Zabýváme se také dalšími návrhy občanů, kteří upozorňují například na prostějovské kašny, nedostatek pítek,
nové a pestřejší vydláždění
chodníků. Tam chceme upřít v
budoucnu svou pozornost.
V letošním roce uspořádal
Okrašlovací spolek řadu akcí
na poli společenském a kulturním. Navázali jste na historické tradice, mají občané o
tyto aktivity zájem?
Máme za sebou rok s bohatou
činností a mohu s radostí říci,
že se naše akce už dostaly do
povědomí lidí. O tom svědčí
vzestupná tendence v účasti
jak na promenádních koncertech, na divadelních představeních i na jiných akcích. Letos
určitě zaujalo vystoupení Nezamyslických mažoretek a
Mistříňanky v rámci promenádních koncertů ve Smetanových sadech. Zájem občanů
byl skutečně velký, což nás
těší. Jako garant jsme zaštítili
divadelní představení Sborovna, které bylo vyprodané do
posledního místečka, a divadelní muzikál Zasněžená romance. Tyto akce vzešly ze
vzájemné spolupráce s čestným členem spolku hercem
Pavlem Trávníčkem a jeho divadlem. On se naopak zúčastnil jako čestný host některých
akcí Okrašlovacího spolku –
promenádního koncertu, vernisáže výstavy v kavárně Národ-

ního domu. Myslím si, že je to
oboustranně výhodná spolupráce a pro občany je vítaným
zpestřením.
Prostějovské ženy zaujaly i
módní přehlídky.
Dřív byl Prostějov vahlášeným
městem oděvů a švadlen. I v této oblasti jsme navázali na
dřívější tradice, vždyť tady
bývaly velkolepé módní přehlídky pražského ÚBOKu nebo
Oděvního podniku. Pozvali
jsme módní návrhářku Ivetu
Nedomovou z Brna, která tady
na dvou přehlídkách ukázala
svou kolekci praktického oblečení pro ženy. V září se módní
přehlídky navíc zúčastnily jako modelky a bavičky i herečky Naďa Konvalinková a
Květa Fialová, které oblečení
Ivety Nedomové nosí a rády ho
předvádějí. Byl to skvělý program, málokdy se stane, že tak
slavné osobnosti jsou lidem takřka na dosah v živém kontaktu. To byl určitě pro přítomné
nezapomenutelný zážitek.
Za pozornost stojí i charitativní činnost Okrašlovacího
spolku.
Ano, už druhý rok jsme podpořili akci „Řezbářská dílna pro
handicapované“, což je projekt
uměleckého setkání pro občany s handicapem, který si primárně klade za cíl integrovat
znevýhodněné občany mezi širokou veřejnost. To vše se děje
na pozadí uměleckého workshopu - skrze možnost vyzkoušet si řezbářskou práci se setkávají handicapovaní s uměním. Akce je přístupná veřejnosti, čímž chce pořádající

Pavel Trávníček je čestným členem Okrašlovacího spolku. Zúčastnil
se mimo jiné také vernisáže fotografií v Národním domě.
sdružení Chvála dřeva v čele
se sochařem a řezbářem Miroslavem Srostlíkem-Moravským přiblížit veřejnosti svět
handicapovaných, a tak napomoci odstraňování bariér.
Jste také členkou Kloboukového klubu, je i v tomto
případě spolupráce výhodná a
bude pokračovat?
Ano, dámy z Kloboukového
klubu jsou při akcích Okrašlovacího spolku, ať už jsou to
promenádní koncerty, módní
přehlídky, divadelní představení a další, vždy pravidelnými
účastnicemi. A troufám si říci,
že i ozdobou a příkladem. Naopak Okrašlovací spolek podporuje klub, velice zdařilou společnou akcí byla například výstava fotografií prostějovských
dam ve stylových kloboucích.
Snímky pořídil známý prostějovský fotograf Bob Pacholík.
Navázali jsme oboustranně
výhodnou spolupráci i s dalšími organizacemi a spolky v

Prostějově a rozvíjíme společně projekty v různých oblastech. Podporuje nás morálně i
finančně řada významných
osobností, prostějovských patriotů i organizací. Mezi ty, kterých si nejvíce považujeme,
patří bezesporu TK Plus Prostějov v čele s Miroslavem
Černoškem a také spolek Historia. Letošní poslední společnou akcí bude Mikulášská 5.
prosince v Národním domě.
Chtěla bych pozvat všechny
příznivce Okrašlovacího spolku ke společnému posezení při
vystoupení divadla POINT a
při klezmeru, který výborně
hraje Létající Rabín.
Nemůže nám být jedno, kde a
jak žijeme. Podílet se na zlepšování životního prostředí
města může každý občan přinejmenším zakoupením samolepky Okrašlovacího spolku za
pouhých 50 korun. Bližší informace najdou zájemci na webových stránkách.
-jp-

BÍLÁ PASTELKApřinesla nevidomým téměř 2,35 milionu korun Vojáci pořádají charitativní Kutuzovův pochod
Při letošním desátém ročníku
celonárodní sbírky Bílá pastelka, která se uskutečnila i v
Prostějově, bylo vybráno 2
342 648 korun. "Výtěžek sbírky Bílá pastelka, která se tradičně koná v polovině října u
příležitosti Mezinárodního
dne bílé hole, bude opět rozdělen na podporu služeb, jež
pro nevidomé zajišťují pořadatelé sbírky Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR spolu s Tyfloservisem, o.p.s. a krajskými TyfloCentry„, řekl při příležitosti Dne otevřených dveří prezident SONS ČR Josef Stiborský.
Velké poděkování patří všem
dárcům, kteří také letos minimálním příspěvkem dvacet korun přispěli k udržení našich služeb pro těžce zrakově postižené.
Děkujeme také všem dobrovolníkům, především z řad studentů, kteří i přes mimořádně nepříznivé počasí vyšli do ulic a
přispěli tak velkou měrou k celkovému úspěchu sbírky. V nepo-

slední řadě bychom chtěli poděkovat všem partnerům, kteří pomohli propagaci a realizaci sbírky Bílá pastelka. V letošním roce k nejvýznamnějším patří:
ČEPS, a. s. a RWE Transgas
Net, s. r. o., dále Česká spořitelna, Sony BMG, Karton Servis,
THIMM obaly a další. Hlavními
mediálními partnery byly rozhlasové stanice Frekvence 1 a
Český rozhlas. Dále se o mediální podporu významně zasloužily MF Dnes, Lidové noviny,
Právo, Reflex a další regionální
listy. Výtěžek sbírky bude opět
věnován na speciální výukové
programy pro nevidomé a těžce
slabozraké občany, kteří se učí
zvládat samostatnou chůzi s
bílou slepeckou holí, číst Braillovo bodové písmo a další základní dovednosti, jež jim umožňují samostatnější existenci a
komunikaci s okolím. Téměř třetina prostředků bude použita na
kurzy prostorové orientace a
výuku čtení a psaní Braillova
písma pořádané obecně prospěšnou společností Tyfloservis.

Stovky dobrovolníků, převážně z řad studentů středních zdravotnických škol,
vybraly po celé republice pro slabozraké více než dva miliony korun.
Zbylá částka bude využita na další výukové kurzy a programy
(ovládání speciálních pomůcek
a komunikačních prostředků pro
nevidomé včetně počítačů vybavených speciálním softwarem,
podpora zaměstnanosti zrakově
postižených), které organizují
SONS ČR a krajské obecně pro-

spěšné společnosti TyfloCentrum. SONS ČR je největší a jedinou celorepublikovou organizací pro lidi se zrakovým postižením. Spolu s Tyfloservisem,
o.p.s. a krajskými TyfloCentry
zajišťuje převážnou většinu služeb pro nevidomé a těžce zrakově postižené.
-red-

Už tento týden se uskuteční
charitativní akce 102. průzkumného praporu generála
Karla Palečka nazvaná „Kutuzovův pochod„, kterou se
pořadatelé snaží o to, aby
udržování fyzické zdatnosti
vojáků z povolání bylo motivováno také snahou pomoci druhým.
Název uvedené charitativní akce
„Kutuzovúv pochod„ byl zvolen
na základě historických událostí.
Generál Michail Illarionovič
Kutuzov provedl v roce 1805 se
svým vojskem pěší ústupný
manévr o délce 425 kilometrů od
Braunau k Olomouci, a poté se
přesunul na bojiště ke Slavkovu,
aby se zde 2. 12. 1805 střetnul v
Bitvě tří císařů s Napoleonem.
„Kutuzovúv pochod„ příslušníků 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka o celkové délce 75 km se bude konat
ve dnech 19. a 20. listopadu
2009 na trase Prostějov – Mohyla Míru. Cílem této akce je finanční sbírka na podporu dětí z
Dětského domova Plumlov a
Fondu ohrožených dětí Klo-

kánek Brno, která bude při této
příležitosti vybrána od všech
účastníků pochodu.
Dne 20. listopadu 2009 se koná
závěrečná etapa „Kutuzovova
pochodu„ na trase Pozořice –
Mohyla Míru o délce 15 km za
přítomnosti velitelů vojenských
součástí, představitelů Krajského vojenského velitelství Zlín,
představitelů samospráv a dalších významných hostů, kteří
přijedou podpořit tuto charitativní akci.

Program závěrečné etapy:
07.15 - 07,45
příjezd
hostů na Mohylu Míru, registrace; úhrada startovného 80 Kč a
složení dobrovolného příspěvku
do finanční sbírky;
08.00 přesun autobusem 102.
průzkumného praporu z Mohyly
Míru do místa startu závěrečné
etapy v obci Pozořice;
08.30 zahájení závěrečné etapy;
11.30 - 12.00 příchod do cíle
závěrečné etapy na Mohylu
Míru;
12.20 symbolické předání finanční částky na věcné dary zá-

stupcům DD Plumlov a FOD
Klokánek Brno;
12.30 oběd (guláš); vyzvednutí
upomínkových předmětů a certifikátů účastníků „Kutuzovova
pochodu“;
Pokud máte zájem zúčastnit se
symbolického předání finanční
částky na věcné dary zástupcùm
DD Plumlov a FOD Klokánek
Brno na Mohyle Míru dne 20. listopadu 2009, akreditujte se u
Mgr. Jolany FEDORKOVÉ,
tel.: 724 463 834 do 18. 11. 2009.
-red-

Kultura & zábava

16. 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:
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
Mimi-klub- středa 18.11. 13.00 15.00 MC Dvořákova
Beseda o psychomotorickém vývoji a
o výživě dětí
Seminář znakové řeči pro batolataúterý 24.11. 13.00 - 15.00 v MC Dvořákova, přihlášky v MC
Kurz předporodní přípravy a těhotenské cvičení 24.11. masáže kojenců a nošení dětí v šátku úterý 15.00 16.00 a 16.00 - 17.00 MC Dvořákova
Informace a přihlášky v MC. Předprodej vstupenek na Mikulášksou nadílku od 18.11. na obou pracovištích
MC informace o všech aktivitách na ,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz,
tel. 602364874, 602364868
POZOR, ZIMA KLEPE NA DVEŘE.
Veřejná lyžařská škola Prostějov oznamuje zájemcům o výuku, že přihlášky
jsou k dispozici 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, emil: tzajickova@sportcentrumddm.cz,
tel. 582 332 297, Jan Zatloukal, e-mail:
jzatloukal@sportcentrumddm.cz, tel.
582 332 296. Sportcentrum - DDM
Prostějov pořádá zájezd

KUPÓN č. 46
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

"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, emil:tzajickova@sportcentrumddm.c
z, 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

„SEMTAMNÍK“ pro členy OO
SONS Prostějov
Pondělí 16. listopadu od 14.30 do
15.30 hod. Rehabilitační cvičení
Čtvrtek 19. listopadu - POZOR! kancelář SONS z organizačních důvodů
uzavřena
Pátek 20. listopadu od 9.00 hod. Přednáška o změnách v legislativě v sociální oblasti aneb „Co nás čeká v roce
2010“ pořádá TyfloCentrum Prostějov. Přijďte si poslechnout na Budovcovu ul. č. 6 do prostor TyfloCentra
Prostějov. Zájemci hlaste se na tel.
čísle 775 266 712 nebo pište na mail:
znojilova@tyflocentrum-ol.cz
Sociálně aktivizační služby
pro seniory, Tetín 1, Prostějov,
tel. 582 360 295,
nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE
SENIORŮ
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.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
místní organizace v Prostějově, 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.
ICM Prostějov
Německá konverzace pro veřejnost každá středa od 17:00 hod. Benjamin
Rous, účastník Evropské dobrovolné
služby, který působí v ICM Prostějov.
Konverzace je zdarma a začít můžete
kdykoliv. Více informací najdete na
www.icmprostejov.cz.
Speak English aneb Anglická konverzace pro veřejnost - konverzace s
Umutem
Dere, účastníkem Evropské dobrovolné služby z Turecka, která probíhá
každé pondělí 17:00-18:00 a každou

středu 16:00-17:00 hod. v ICM Prostějov.
Den internetu zdarma pro návštěvníky
ICM - středa 18. listopadu 2009 od
14:00 do 18:00 hod. u příležitosti Mezinárodního dne tolerance (16. listopad).
Dobrodružství s počítačem - čtvrtek
19. listopadu 2009 se uskuteční již V.
ročník počítačové soutěže družstev
pro žáky 4. a 5. tříd základních škol na
Prostějovsku. Přihlásit se do soutěže
je možné do 13. listopadu 2009. Veškeré informace k soutěži či přihlášky
najdete na www.icmprostejov.cz či na
www.cmg.prostejov.cz.
MVA Tour - úterý 19. listopadu 2009
- seminář o programu Mládež v akci
ve Šternberku a
v Přerově, který povede regionální
konzultant programu pro Olomoucký
kraj p. Rotterová. Přihlásit se na seminář je možné na telefonu 731 402 119
nebo prostřednictvím e-mailu rk-olomoucky@mladezvakci.cz.
Více informací o seminářích najdete
na www.icmprostejov.cz.
Česká křesťanská akademie,
pobočka Prostějov spolu s Církví
československou husitskou
pořádá KONCERT VLADIMÍRA
MERTY A JANY LEWITOVÉ u příležitosti 20. výročí „sametové revoluce“, „
Demokracie v nás „ - vernisáž fotografií „ sametové revoluce“ v Prostějově,
Boba Pacholíka - a fotografií z Tibetu k
50. výročí povstání země (Jan Košťál
fotograf a průvodce po Tibetu.) v pondělí 16. listopadu 2009 v 18.00 hodin v
Husově sboru CČSH, Demelova 1,
v Prostějově. V závěru tohoto setkání
budou přítomní ZDARMA pohoštěni a
budou si moci zakoupit za symbolickou
cenu 20 Kč keramickou holubičku z dílny postižených dětí.
Občanské sdružení Pomocná ruka
pořádá charitativní sbírku. Sbírka se
koná v pátek 4.12.2009 od 10.00 do
16.00 hod. Kde: ZŠ Jana Železného
na Sídlišti svobody a ZŠ a RG Studentská ul. Sbírá se: oblečení, hračky,
lůžkoviny, závěsy, utěrky, ručníky,
kabelky, knihy aj. Vše balené
v sáčcích a pytlích. Info na adrese: OS
Pomocná ruka, Školní 32, PV, tel.:
582 335 251.

Správná odpověď z č. 44: Na snímku je budova na ulici Šafaříkova. Vylosovaným výhercem se
stává Marcela Vavrouchová, Tylova, PV . Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 24. listopadu 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme
v pondělí 30. listopadu 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX
PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

Reálné gymnázium a základní škola
města Prostějova, Studentská 2, pořádá dne 9. prosince 2009 Den otevřených dveří. Od 8 hodin budou mít
rodiče žáků možnost nahlédnout
přímo do vyučovacích hodin. Od 14
do 17 hodin je připraven program pro
rodiče, výchovné poradce a žáky sedmých a devátých tříd ZŠ - zájemce o
studium na Reálném gymnáziu.
Zájemci z řad žáků si mají možnost
vyzkoušet test z obecných studijních
předpokladů. Srdečně zveme.
Základní škola a mateřská škola Ptení
zve na oslavy 60. výročí postavení
budovy školy. V úterý 17. listopadu
2009 od 13 hod. možnost prohlídky
školy, od 14.30 hod. beseda s pamětníkem, kulturní program dětí, projekce z historie i současnosti školy.
Mikroregion Kostelecko a Obec Přemyslovice srdečně zvou děti a rodiče
na Dětské odpoledne v neděli 22. listopadu 2009 od 14.30 hodin v sokolovně v Přemyslovicích. Soutěže s
moderátorem, pohádka „ Polízanice
malé čarodějnice“ - divadlo Tramtárie, malování na obličej přehlídka
na jevišti, programem provází moderátor Marek Zahradníček.
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Kino Metro 70
Pondělí 16. listopadu:
17.30 Náhradníci
Americký akční sci-fi thriller
20.00 District 9
Americký akční sci-fi thriller
Úterý 17. listopadu:
17.30 Náhradníci
20.00 District 9
Středa 18. listopadu:
17.30 Náhradníci
20.00 District 9
Čtvrtek 19. listopadu:
17.30 Ženy mého muže
Slovensko-česko-maďarský film
20.00 Ženy mého muže
Pátek 20. listopadu:
17.30 Ženy mého muže
20.00 Hanebný pancharti
Americký akční-válečný film
Sobota 21. listopadu:
17.30 Ženy mého muže
20.00 Hanebný pancharti
Neděle 22. listopadu:
17.30 Ženy mého muže
20.00 Ženy mého muže

Kinoklub
Kinoklub
DUHADUHA
Pátek 20. listopadu:
17.30 Hannah Montana
Americká hudební komedie
20.00 Hannah Montana
Český svaz ochránců přírody
Sobota 21. listopadu:
Ekocentrum Iris.
Keramika: Tvoříme pro radost gla- 15.00 Broučci a bylo zima….
zování - pondělí 16. listopadu 2009 17.30 Hannah Montana
od 16:00 do 18:00 hod. Kovárna Eko- 20.00 Hannah Montana
centra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov. Glazování drobností pro radost.
Setkání členů Pozemkového spolku
Prostějovsko - pátek 20. listopadu
2009 od 16:00 hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov. Setkání všech, které zajímá činnost ČSOP na chráněných územích a
dalších vzácných lokalitách na Prostějovsku.
Přednáška Tomáš Pfeiffer odpovídá
na písemné a ústní dotazy z oblasti filosofie a přirozeného způsobu života.
Neděle 22.11. v 9:00 hod. Společenský dům, Komenského 6.
Školička bruslení - pro děti od tří let,
s možností postupu do krasobruslařského oddílu. V sobotu 21.11.2009
od 8.15 - 9.15 hodin, v neděli
22.11.2009 od 14.00 - 15.00 hodin.
Více na www.kraso-prostejov.wbs.cz
SNN v ČR, Sportovní klub neslyšících, Svatoplukova 15, Prostějov,
pořádá turnaj v šipkách o putovní pohár v sobotu 21.11.2009 od 10.00
hod. Naše heslo zní: Kdo nehraje, nevyhraje!
Základní umělecká škola Konice
Vás srdečně zve na PODZIMNÍ
KONCERT ve čtvrtek 26. listopadu
2009 v 18.00 hodin v koncertním sále
konického zámku, účinkují žáci hudebního a tanečního oboru.

Simetrix
Simetrix
Pátek 20. listopad:
DJ Mark
Sobota 21. listopad:
DJ Otto Šabart
Mystic
musicmusic
club
Mystic
club
Pátek 20. listopadu:
21.00 DRUM and BREAKS
INVAZION

Kino Konice

Kino Konice
Středa 18. listopadu:
13.00 Čarodějův učeň
Koprodukční hororová
pohádka
Pátek 20. listopadu:
20.00 Protektor
Český film drama, romantický

Divadlo
Divadlo
Point Point
Čtvrtek 19. listopadu:
19.00 Vernisáž fotografií
z filmového tábora Sobotín 2009
a Promítání muzikálu R+J
Městské
Městské
divadlodivadlo
Středa 18. listopadu:
19.00 OBCHODNÍK S DEŠTĚM
Divadlo Na prádle Praha
Čtvrtek 19. listopadu:
19.00 BLÁZNIVÉ NŮŽKY
Východočeské divadlo Pardubice
Pátek 20. listopadu:
11.00 INDIÁN V OHROŽENÍ
HaDivadlo Brno
19.00 INDIÁN V OHROŽENÍ
Sobota 21. listopadu:
8.30 ZPÍVAJÍICÍ RODINA
Regionální soutěž
ve zpěvu populárních písní
Disco club Alfa
Pátek 20. listopadu
Největší hity 80. a 90. let
Sobota 21. listopadu
Česká diskotéka

Apollo 13
Pondělí 16. listopadu:
21.00 3-DIMENSION: Shadowbox night
Pátek 20. listopadu:
21.00 STONEDRAIDERZ NIGHT
Sobota 21. listopadu:
19.00 CLOU & POST - IT rezervace

Berani - 21.3.-20.4. Budete muset přimhouřit obě oči nad prohřešky
svých potomků. Nemusíte je trestat, zloba a výprask nejsou tím správným výchovným prostředkem. Zkuste jít osobním příkladem.
Býci - 21.4.-21.5. Nyní se nemáte čeho bát, máte prostě pro strach
uděláno. Sice se vám bude pár jedinců plést ošklivě do života, ale vaše obrana bude neprostupná. Nedělejte si ale víc nepřátel než máte.
Blíženci - 22.5.-21.6. Více než kdy jindy se zaměřte na řešení problémů v rodině, kde vám to poslední dobou pořádně skřípe. Nepodceňujte ani věci, které se na první pohled zdají jako maličkosti.
Raci - 22.6.-22.7. Do vašeho života vstoupí člověk, ze kterého budete naprosto ohromeni. Ovlivní jak vaše soukromí, tak i myšlení v
práci. Jediným háčkem je, že stále budete chtít být dominatní osobou
právě vy.
Lvi - 23.7.-23.8. Nestarejte se o věci, které nemůžete změnit a které
přímo neohrožují vaši pozici v soukromí i zaměstnání. Plně se zaměřte na problémy, které právě teď kazí vaši náladu. A je jich
poměrně hodně.
Panny - 24.8.-23.9. Jste až příliš upřímní, čehož zneužívají lidé okolo vás. Občas si nechte něco pro sebe a použijte to až ve vhodné chvíli.
Například nadřízenému hned nemusíte říkat, že je neschopný.
Váhy - 24.9.-23.10. Nemusíte si nic nalhávat, nějakého výrazného
úspěchu v profesním životě nyní nejste schopni. Bohužel vás více zajímá bouřlivý soukormý život a do práce si tak chodíte jen odpočinout.
Štíři - 24.10.-22.11. Pokud využijete toho správného momentu, můžete v nejbližších dnech snadno přijít k penězům. Stačí mít jen otevřené oči i uši a sledovat, jak se odborníci chystají investovat. Svezte se s nimi!
Střelci - 23.11.-21.12.Hned v úvodu týdne vplujete do bouřlivých vod
plných večírků a oslav. Pár dalších dní vás z toho sice bude bolet hlava,
ale díky vašemu pracovnímu nasazení svoji kocovinu překonáte.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Stanete se obětí intrik, které na vás ušijí
lidé, jimž jste doposud věřili. Bude to pro vás zklamání, ovšem na
druhé straně ze všeho vyjdete poučeni pro celý život. Nenechte si ale
nic líbit!
Vodnáři - 21.1.-19.2.Zásluhou vaší všímavosti a otevřeným očím lehce poznáte, že ve vašem bezprostředním okolí se děje cosi významného. Můžete z toho profitovat, stačí šanci chytnout pevně za pačesy.
Ryby - 20.2.-20.3. Svou nechutí k práci nakazíte i své kolegy. Šéfové
z vás tento týden nebudou mít velkou radost, zvláště když bude zapotřebí dohnat resty z minula. Radši si vezměte dovolenou, tím nic
nepokazíte.
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Najdete nás na:

w w w. ve c e r n i k p v. c z

PV Veèerník, Olomoucká
10, Prostìjov
tel.: 582 333 433
email:
vecernik@pv.cz
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SPORT Nadále vedeme boxerskou extraligu
Sportovní tipy týdne

Šlágr podzimu jasně pro Prostějov
sty nejvyšší a určitě neměli v
úmyslu v tomto prestižním utkání
odejít poražení. Předešlá dvě utkání vyhráli (doma Most/Děčín a
venku v Ostravě) a dobře věděli,
že případné vítězství nad svým
soupeřem by jim umožnilo se od
něj odpoutat na rozdíl čtyř bodů,
což by bylo v dalším průběhu
soutěže velmi důležité. Nelze totiž zapomenout, že soutěž se každým rokem vyrovnává a nelze tu
už hovořit o slabých a silných celcích, kdy kdokoliv může porazit
kterýkoliv tým.
Velmi slušně zaplněná sokolovna (přibližně 400-500 diváků)
tak byla zvědava, jak se tento duel bude od počátku vyvíjet. Před
utkáním byly předpovědi velmi
vyrovnané, dalo by se mluvit o
hře v šachu, kdy se oba trenéři
snažili ideálně rozmístit boxery
do jednotlivých váhových kategorií.
Utkání pro nás začalo vítězně v
nejnižší váze, kde si Pavel Polakovič poradil na body s Dušanem

18. 11. 2009

Prostějovský Vardan Besaljan také přispěl svými dvěma body k vysokému vítězství prostějovských rohovníků.
Foto Zdeněk Pěnička
V tradiční čas před nedělním
obědem si dali v prostějovské sokolovně na Skálově náměstí dostaveníčko dva top týmy posledních sezon boxerské extraligy,
předloňský mistr, domácí celek
BC DTJ Prostějov a hostující ob-

hájce prvenství z minulé sezóny.
Hostující boxeři už jednou v probíhající sezóně klopýtli, a to při
jejich výjezdu do Slezska, kde v
okleštěné sestavě způsobené částečně zraněními a virózami nestačili na domácí tým Boxing

Jak byste zhodnotil úvodní
čtvrtinu základní části?
Ukázalo se, že to, co jsme odehráli v přípravě, se přeneslo i do
ligových utkání. Pomohl tomu
možná i první zápas v Novém
Jičíně. Kde jsme tři roky nevyhráli, přišlo naše vítězství, a to
nás nakoplo. Ale je to jen hypotéza. Jak by to bylo, kdybychom
tam prohráli, nedokážu říct.
Pak už to šlo pořád v pohodě.
Kdyby mi někdo řekl, že budeme mít po první čtvrtině jednu

ROZHOVOR

HK Jestřábi Prostějov

Snad se blýská na lepší výsledky. Od konce října zahájili
vítězstvím nad Frýdkem-Místkem 7:1 bodový sběr,
neprohráli utkání v normální hrací době
a získali v pěti utkáních 10 bodů z 15 možných.
Bravo, Jestřábi, jen tak dále!

Číslo týdne

14
bodů z 18 možných získali boxeři BC DTJ Prostějov
ve velmi sledovaném utkání proti mistrovskému
SKP Ústí nad Labem a udrželi si vedení v extralize.

Trenér Bálint v akci na tréninku.
Foto Jiří Vojzola

Jde prostějovský hokej správným směrem?
Vážení sportovní přátelé,
už dlouho se chystám vyjádřit k
situaci našem hokeji. A protože
jsem se všemi aktivitami v hokeji skončil, můžu napsat, co si
myslím a taky několik postřehů
za moji hráčskou a trenérskou
kariéru .
Na začátek se chci zmínit, že je
mi moc líto, že skončil Plumlov.
I když jsem už z rodinných důvodů letos nebyl jeho trenér.
Určitě mi to není jedno, ale
chápu postoj Petra Muzikanta.
Plumlov byl jediný z klubů krajského přeboru, který byl finan-

cován pouze ze soukromých
zdrojů . Nikdy nedostal žádnou
dotaci či příspěvek od města,
obce, hokejového svazu či
ČSTV.
Plumlovský klub byl obnoven
hlavně proto, aby v něm hráli
prostějovští hráči, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou hrát za
Prostějov, nebo za jiné kluby ve
vyšších soutěžích .
Ale nikdy se mi nepovedlo sestavit ten nejsilnější tým z těchto
volných hráčů. Jedním z důvodů
bylo jednání s funkcionářem
Šternberku a krajského hoke-

Věrnost nade vše. Přestože se hokejistům HK od začátku
sezony nedaří úplně podle představ, většina fanoušků na svůj klub
nezanevřela a dále ho povzbuzují na domácích i venkovních zápasech.

Barometr týdne

porážku, a to s Nymburkem o 5
bodů, tak bych se asi trochu pousmál. Vyšlo nám to, ale musím
říct, je to zatím pouze první
čtvrtina a všechno může být ještě jinak, v polovině, po třech
čtvrtinách a potom v závěru.
Pak přijde play-off a tam se začne hrát, v základní části je to
zatím boj o umístění a výhodnou pozici.
Chtěl bych se zeptat právě k
dosavadní bilanci deseti
výher a jedné porážky, v čem
vidíte hlavní důvody tak
úspěšného vstupu do sezony?
Týká se to zcela jasně týmovosti, kterou jsem chtěl a za co jsem
byl někdy možná pranýrovaný.
Řekl jsem si, že hra musí být založena na týmu a každý jednotlivec musí cítit, že se jednou na
palubovku dostane, že je platným hráčem toho týmu. Nemůže tu zůstat někdo pouze na trénink. (Dokončení na str. 17)

V posledních dvou týdnech byla veřejnost prostřednictvím médií informována o ukončení činnosti plumlovského hokeje na
začátku rozehrané sezony. Ke konci jeho činnosti a zároveň i k
situaci u prostějovského hokeje se chtěl vyjádřit i člověk, který byl dlouhá léta s tímto týmem úzce spjatý, jeho bývalý
trenér, pan Ivo Grmela. Pohled na současnou situaci si můžete
přečíst v jeho vyjádření na následujících řádcích.
-pez-

Foto týdne

Ostrava a podlehli mu poměrem
12:6. Toto zaváhání je nutilo v
tomto utkání v Prostějově zabojovat a pokusit se odvézt si vítězství,
které by jim tuto nečekanou ztrátu
nahradilo. Ovšem domácí svěřenci trenéra Křížka myslí také na po-

Týmový duch a chuť bránit stojí
za úspěšnou první čtvrtinou Orlů
Prostějovští Orli během letní
přestávky výrazně obměnili
hráčský kádr. Do týmu přišlo
sedm nových tváří, které si
vybral trenér Peter Bálint. A
že měl při své volbě dobrý odhad, ukázaly zápasy první
čtvrtiny, ve kterých jeho
svěřenci odešli poraženi pouze v jediném utkání na palubovce mistrovského Nymburku, zbývajících deset utkání
vyhráli. Po velmi vydařeném
zápase proti ambiciózním
Pardubicím jsme se prostějovského kouče zeptali na
zhodnocení první čtvrtiny základní části Mattoni NBL.

Chromým. Následně byl stav vyrovnaný, hostující Jan Kováč
přeboxoval Mária Baláže a začínalo se znovu. Přišla však série
vítězných zápasů domácích boxerů, kdy postupně zvítězili Mirek Šerban, Marek Bosý a Bobasz Bacskai a ve váze do 75 kg
se do ringu postavil hostující Tomáš Bezvoda proti domácímu
Vítu Královi, který by v případě
vítězství zajistil prostějovskému
oddílu rozhodující desátý bod.
Neměl to jednoduché, zápas byl
velmi takticky vedený a vyrovnaný a tak rozhodovali bodoví
rozhodčí. Ti se přiklonili na stranu domácího borce a sokolovna
mohla slavit výhru nad Ústím
nad Labem. V následujících
dvou zápasech si celky rozdělily
po jednom vítězství a Prostějov
si připsal svou třetí výhru ve
třech utkáních boxerské extraligy a udržel si vedení v tabulce po
výsledku 14:4.
(Podrobnosti o utkání
na straně 27)

jového svazu, panem Trundou,
který požadoval za Prostějováky
Lukáše Přikryla a Lukáše Janečka (bohužel hráče Šternberku),
kteří nehráli už třeba dvě nebo
víc sezón 10 000 Kč za roční hostování. Za Oldu Vrbu dokonce
dvojnásobek.
A tak tito borci, kteří by byli velkými posilami pro Plumlov,
skončili pouze v noční lize.
V tomto musím zase vyzvednout
spolupráci s prostějovským klubem, který za borce požadoval
jen symbolické částky nebo vůbec nic.
Dále jsem se snažil zapracovat
do kolektivu mladé hráče, kteří
skončili v juniorce... Tohle se povedlo jen ve výjimečných případech.Tito hráči mě zase zklamali svým přístupem. Ale mnozí na
to opravdu neměli.
A teď v krátkosti k Prostějovu.

Vůbec se mi nelíbí, že za posledních 15 roků se z Prostějova stal
jakýsi „Výběr odpadlíků České
republiky.“ Poslední prostějovský tým byl tým, který v asi v roce 1994 postoupil z 2. ligy do ligy první. V tomto týmu hráli až
na čtyři výjimky samí Prostějováci… Ale už rok později byli
například Jara Pekr a Aleš Koutný (oba akademičtí reprezentanti) ve svých 23 letech pro Prostějov neperspektivními hráči. Další a možná nejvíc smutnou věcí
je ta skutečnost, že od roku 1996,
když nastupoval za A mužstvo
Petr Vojáček až do roku 2008 ,
když za A mužstvo začal hrát
Honza Kolibár, pravidelně nenastupoval v týmu dospělých žádný Prostějovák , který vyšel z juniorky… A podle mého názoru
tady bylo dost hokejistů, kteří na
to měli. Ať už to byl Martin Hli-

ňák, David Franěk, Petr Kryl,
Adam Švach, a další... Prostě se
pro mě z nepochopitelných důvodů nehodili trenérům do koncepce… A když se dnes podíváme na sestavu Prostějova, je
to opravdu velká ostuda.
Vůbec si myslím, že mít v dnešní době ve druhé lize profesionální tým je dost přepych.
Dále bych se chtěl zmínit o prostějovské mládeži, kde jsem působil povětšinou jako asistent.
Musím upozornit na to, že
mládež je velkým sponzorem
mužského hokeje v Prostějově.
Vzhledem k tomu , že rodiče
platí příspěvky, a to nemalé
(8.800 Kč ročně). Pro srovnání
ve Zlíně rodiče platí 5000 Kč,
led hradí město a dva trenéry
sportovních tříd hokejový svaz).
Tohle určitě na chod mládeže
stačí.
Ivo Grmela

Dne 6. 11. 2009 oslavil
významné životní jubileum,
60 let, bývalý hráč a trenér házenkářského oddílu TJ Sokol Kostelec
na Hané, pan JIŘÍ GREPL.
Vše nejlepší do dalších let
mu přejí házenkáři
a výbor kosteleckého klubu.
Vážení sportovní přátelé,
dne 2. listopadu 2009 se členové Klubu biatlonu Prostějov naposledy rozloučili s kamarádem, trenérem, závodníkem a organizátorem, panem Radomilem Večeřou z Čehovic. Zemřel
v 57 letech po těžké nemoci. Avšak u života nezáleží na tom, jak
byl dlouhý, ale jak byl dobrý.V Radkově životě zaujímal významné místo volný čas, kterým dle vlastního uvážení moudře
disponoval. Sám se v mládí věnoval silniční a dráhové cyklistice. Pak našel své místo v biatlonu. Pochopil, že dávat svůj volný čas druhým prostřednictvím sportovních aktivit je lidsky i
společensky prospěšné. A v této náročné službě dětem, mládeži i dospělým, včetně vlastních dětí, Jitky, Radky a Romana,
posléze i vnučky Klárky, podporován manželkou, nalézal štěstí. Své svěřence v biatlonu postupně přivedl k významným
sportovním úspěchům, jak doma, tak i v zahraničí. Jeho odchodem z tohoto světa vznikne trvalá a citelná mezera nejen v
jeho rodině, ale i ve sportovní oblasti, které odevzdal významný díl svého života do poslední chvíle. Za to panu Radomilu
Večeřovi patří nejen obdiv, ale především velký dík. Jeho odkaz nám zůstává jako trvalé poselství dobra, užitečnosti lidem
a úcty k životu.
Antonín Bůžek za Klub Biatlonu Prostějov
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EFEKT PLUS
spol. s.r.o.

Kapucínská 9,
Olomouc 772 00
nemovitosti@efekt-plus.cz
Tel. 585 242 171, mobil: 602 190 196
www.efekt-plus.cz
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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+kk ul. Raisova, část. zařízený
9000Kč/měs. vč. inkasa
3+kk Česká ul.
10000Kč/měs. + inkaso
3+1 Puškinova ul.
6900Kč/měs. + inkaso

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,-

Pronájem garážového stání, ul. Krasická, PV
Cena: DOHODOU

BYTY- PRODEJ

1+kk ul. Studentská, PV: cihl. dr. byt, 40m2
Cena: 750 000Kč
1+1 cihl,v os. vl., 72,5m2 PŘEROV
Cena: 800 000Kč
Prodej řadové garáže u Družby, PV.
Cena: 200 000Kč

Prodej řadového RD 3+1 v centru města PV.
Dům má tvar písmene L. Zahrádka.
Cena: 1 800 000Kč

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 !!!

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!

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,-

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.

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!

Prostějov-Vrahovice
Exkluzivní sídlo firmy – výrobní a skladovací prostory s
dvojgarážíakancelářemi.Vhodnénaautoopravnu,pneuservis,distribučnífirmuapod.Stáříbudovdo7let.Zast.
plocha331m2,zpevněnáplocha330m2.
Cena:Kč1.890.000,-

Prostějov-Čechovice
V sobotu 21. 11. a 28. 11. od 9 do 13 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!
POSLEDNÍ MOŽNOST KOUPĚ PŘED
ZVÝŠENÍM DPH!
Prodej nových rodinných domů 4+kk s parkovacím
stáním, včetně pozemku, obytná plocha 100 m2. Dveře
SAPELI, plovoucí podlahy, obklady, dlažba, kuchyňská
linka–vševceně.Pozemekcelkem170m2.
Cena:Kč2.990.000,-

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

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

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 OV, PV C. Boudy, cihla
3+1 DV, PV, garáž, zahrada
3+1 Pěnčín, byt v domě typu okal
4+kk DV, PV Anglická,

730tis Kč
760tis Kč
1.260tis Kč
1.450tis Kč
1.390 tis 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
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

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.

ProdejpolyfunkčníhoareáluvobciUrčice,okr.
Prostějov. Plocha areálu cca 8100m2, čtvercový
tvar. Admin. budova, stáje, bývalá sýpka a sklad.
hala 67mx 12,5m. Průběžná údržba.
Cena: 5 500 000 Kč
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!

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

Byty prodej

1+kk OV, PV M.Pujmanové
1+kk OV, PV E.Beneše
1+kk OV, PV Kotěrova
1+1 OV, PV Sídl. Svobody
2+1 DV, PV Šárka,
2+1 DV, PV Šárka, zvýš. přízemí
3+1 OV, PV E.Beneše
3+1 OV, PV E.Beneše
3+1 OV, PV Sídl. Svobody, po rek.
3+1 OV, PV Krapkova, po rekonstrukci,
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
3+1 DV, PV Svatoplukova, 120 m2,

630tis Kč
689tis Kč
690tis Kč
750tis Kč
890tis Kč
850tis Kč
1.190tis Kč
1.269tis Kč
1.350tis Kč
1.450tis Kč
1.390tis Kč
1.750tis Kč

RD Smržice, k rekonstrukci
590tis Kč
RD Kostelec na Hané, dispozice 2+1,
890tis Kč
RD Čechy pod K., 3+kk po část. rek.
990tis 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: koncový řadový
cihl.důmovel.2+1vpřízemía4+1vpatře;zahrada
743m2,dvůrsvjezdem,2garáže.Vodazvl.studny
+obecní,el.220/380V,kanalizace,plynovéústřednítopení.RSP368
CenaabližšíinfovRK

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

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

SLEVA!

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

NOVINKA!

Byty pronájem

1+1 PV Okružní,
6.000 Kč/m vč.en
2+kk PV Krasická, novostavba, gar.stání
7.000 Kč/m+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

ČECHY POD KOSÍŘEM: prodej dvoupodlažního domu se dvěma byty 2+1 cca 12 km od
PV, cca 20 km od OL. Vjezd do dvora a zahrady,
ve dvoře sklady a dílna. Celkový stav domu je
velmi dobrý; nové rozvody elektro, vody, topení,
plynu, dále plast. okna, dveře atd. Doporučujeme!
RSP389
Cena:1970000Kč

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!

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!

Vícov,okr.Prostějov
Rodinný dům 4+1 na klidném místě u lesa, jen 12 km
od Prostějova. Plyn. ÚT, koupelna, WC, průjezd. Zast.
plocha100m2,zahrada181m2. Cena:Kč940.000,-

BYTY–PRODEJ:

2+1,ul.Sárka–DB,55m2,4.patro,bezvýtahu,plast.
okna
SLEVA!Kč890.000,2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty
odKč1.351.220,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
1+1,Mozartovaul.
Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+1,Dykovaul.
Kč4.000,-/měsíc+inkaso
2+1,Biskupice
Kč2.000,-/měsíc+inkaso
2+1,nám.Spojenců
Kč4.900,-/měsíc+inkaso
3+1,Miličovaul.
Kč8.500,-/měsícvč.inkasa
3+1vRD,Olomouc,Bystrovany
Kč7.000,-/měsíc+inkaso

GARÁŽE:

PRODEJ–Pv,zaMechanikou
PRONÁJEM–Pv,Krasice

Kč120.000,Kč900,-/měsíc

n 1+1 – Dolní ul.: os. vlast./panel., 3.p./ze 7,
byt orientovaný na jižní stranu – odvrácenou
od silnice, s balkonem, ihned volný. RSP 369
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…;42m2 střešníterasa.RSP199
Cena:1300000Kč
n 3+1–Moravská:os.vlast./cihl.,2.p./ze3, 74m2,
prostorná lodžie se zasklením, velká předsíň, vest.
skříně, zděný sklep, vyhledávaná lokalita; možnost
dokoupení garáže v suterénu domu za 140.000 Kč.
RSP449
NOVINKA:1390000Kč

PRONÁJEM
1+kk – M. Pujmanové: nově rekonstruovaný
byt (nová kuchyně, koupelna, podlahy…), plast.
okna,lodžie;volnýihned 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: nezařízený byt v 5. patře, v doměvýtah,,ihnedvolný Cena:8450Kčvč.ink
3+1 – Komenského: nezařízený cihl. půdní byt,
2.patro, ihned volný; vl. etážové topení, volný
ihned
Cena:9000Kčvč.ink

www.realspektrum.com
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Týmový duch a chuť bránit stojí Středoevropský
za úspěšnou první čtvrtinou Orlů pohár je
(Dokončení ze strany 15)
Druhou věcí, jak už jsem říkal
před sezonou, je, že jsme hledali
hráče, kteří chtějí bránit. A do této chvíle se ukazuje, jak důležitá
dobrá obrana pro nás je, máme
druhou nejlepší obranu v lize,
díky ní jsme zvládli i těžká utkání.
Které z doposud odehraných
duelů pro vás byly nejobtížnější?
Není vhodné dělat mezi jednotlivými zápasy rozdíl. Mluví se v
lize o rozdělení tabulky na slabší
a silnější. Tyto rozdíly tam mohou bezesporu být, otázkou důležitější pro výsledek jakéhokoliv utkání je, jak se k němu přistoupí. Pokud si to hráči uvědomí, pak v zápase se slabším
týmem vyhrajete o třicet bodů,
pokud ne, můžete se až do konce
trápit. Které utkání bylo těžké?
Všechny jsou těžké. Možná první s Novým Jičínem, který nás k
dalším dobrým výsledkům nastartovalo. V Děčíně se taky nehrálo lehce, ani dnešní utkání s
Pardubicemi nebylo zpočátku

jednoduché, i když se nakonec
vyhrálo o třicet.
Kde se objevuje ten rozdíl od
některých utkání v minulé sezoně, kdy jste jasným rozdílem vedli a nakonec jste si
zápas sami zdramatizovali a
letošními utkáními, kdy už
soupeře zpět do hry nepustíte?
Souvisí to s širší rotací. Já si mohu vybírat z dvanácti hráčů, což
je pro zápas příliš. Stačí mít i
těch deset. Myslím si, že to je
jedním z důvodů. Utkání se rozhodují v závěrech, ne v prvních
třech minutách prvního poločasu. Při šesti sedmi hráčích, které

PROPOZICE OKRESNÍ SOUTĚŽE
SÁLOVÉHO FOTBALU okres Prostějov,
ročník 2009/2010
Pořadatel: Okresní štáb sálového fotbalu Prostějov (OŠSF
Prostějov), Kostelecká 8, Prostějov, IČ 62858360
Termín konání: listopad 2009 – březen 2010
Místo konání: tělocvična ZŠ a RG Studentská ulice Prostějov, sportovní hala ZŠ Kostelec na Hané
Hrací systém: V soutěžním ročníku 2009/2010 se 1.ligy okresu Prostějov zúčastní 12 mužstev, které se střetnou jednokolově každý s každým. Po odehrání základního kola 1. ligy budou týmy na 1.-10. místě hrát nadstavbovou část 1. ligy ( jednokolově každý s každým ), vítěz této soutěže má právo účasti v KL Zlín ročníku 2010/2011.
Další mužstva ( celkem 30 týmů) jsou rozdělena do 3 skupin:
2. A ligy , 2. B a 2.C ligy, po 10 mužstvech. Ve všech skupinách
2. ligy ( 2. A, 2.B, 2.C) se nejprve nalosované celky utkají jednokolově každý s každým v rámci své skupiny. Po skončení této fáze soutěže se mužstva rozdělí následovně:
a) týmy na 1.- 3. místě všech skupin 2. ligy ( 2.A, 2. B a 2.C ligy ), doplněné o nejlepší mužstvo ze 4. místa těchto skupin +
mužstva na 11.-12. místě 1. ligy po základní části ( tj. celkem
12 mužstev ) vytvoří nově ustavenou 2.ligu - baráž, ve které
se bude hrát jednokolově o 2 postupová místa do 1.ligy okresu
Prostějov v sezoně 2010/2011,
b) ostatní týmy na 4.-7. místě ( s výjimkou nejhoršího mužstva ze 7.místa skupin 2.A, 2.B a 2:C ligy ) se jednokolově střetnou o umístění v nově ustavené 3.lize okresu Prostějov - 10
mužstev,
c) nejhorší mužstvo, které skončilo na 7. místě po základní části + týmy z 8.-10. místa ze skupin 2. ligy po základní části vytvoří 4.ligu okresu Prostějov, kde bude hrát jednokolově o
umístění 10 mužstev.
Body a skóre ze základní části se do nadstavbové části nepřenášejí.
O pořadí zápasů na jednotlivých turnajích budou týmy informovány s časovým předstihem zpravodaji OŠSF Prostějov.
Technická ustanovení: Všechna utkání se hrají dle platných
pravidel vydaných SSF ČR, herního a disciplinárního řádu.
Soutěže se hrají míčem schváleným pro utkání sálového fotbalu.
Finanční zajištění: Veškeré náklady související se soutěží si
mužstva hradí z vlastních prostředků.
Startovné pro soutěžní ročník 2009/10 je stanoveno ve výši
5.500,- Kč/tým. Termín pro zaplacení startovného na sezonu
2009/10 je nejpozději do 25.10.2009.
Pojištění: Za peníze a cenné věci nebere pořadatel zodpovědnost a nevztahuje se na ně žádné pojištění, v hale v Kostelci n.
H. je možno tyto uložit u správce. Hráči hrají na vlastní nebezpečí.
Soupisky mužstev: Nejpozději do 25.10.2009 jsou vedoucí
mužstev povinni odevzdat řádně vyplněné resp. upravené soupisky mužstev společně s nepoškozenými fotografiemi nově
registrovaných hráčů na adresu předsedy OŠSF Prostějov (
Kocourek ).
K zápasům smějí nastoupit jen hráči uvedeni na soupisce mužstva, za start hráče bez registračního průkazu bude mužstvo
postiženo dle disciplinárního řádu.
Hospodářka KŠSF vystaví všem hráčům uvedeným na soupisce týmu registrační průkaz, které je povinen vedoucí týmu
předkládat rozhodčím před začátkem svého prvního zápasu na
jednotlivých turnajích. Členský průkaz není nahraditelný jiným dokladem.
Výstroj hráčů: Každé mužstvo musí nastoupit k zápasu v sadě jednotných dresů a trenýrek, kdy dres je opatřen číslem minimálně 15 cm vysokými. Při podobnosti dresů obou soupeřů
má za povinnost zajistit rozlišení mužstvo uvedené v zápisu o
utkání jako domácí. Nutné je, aby se hráči i jejich doprovod
(trenér, vedoucí mužstva) pohybovali ve veškerých prostorech
sportovních hal ve sportovní obuvi se světlou podrážkou nezanechávající stopy na povrchu.
Ostatní ustanovení: Všechny zápasy se (pokud pořadatel nestanoví jinak) hrají 2 x 15 minut hrubého času. OŠSF Prostějov deleguje ke každému zápasu 3 rozhodčí, kteří budou odměňováni podle hospodářské směrnice vydané SSF ČR. Nejpozději 5 minut před začátkem každého zápasu odevzdá vedoucí mužstva vyplněný zápis o utkání u stolku rozhodčích. K utkání smí za mužstvo nastoupit maximálně 12 hráčů, pobyt na
střídačce je umožněn pouze osobám s registračním průkazem.
Po skončení utkání potvrzují kapitáni obou mužstev podpisem
pravdivost zápisu o utkání.
Výhra se v tabulce oceňuje 3 body, remíza 1 bodem, prohra není bodově ohodnocena.
Pořadí mužstev v tabulce je řešeno herním řádem, hostování a
přestupy pak přestupním řádem (veškeré tyto dokumenty je
možno prostudovat na internetové adrese www.futsal.cz ).
Čekací doba je zrušena.
Za nesplnění požadavků OŠSF Prostějov popř. závažné disciplinární prohřešky budou mužstva postižena finanční sankcí, která bude vyúčtována do skončení sezony 2009/2010.
Okresní štáb sálového fotbalu Prostějov si vyhrazuje právo na
případné změny v propozicích soutěží.
S dotazy se obracejte: ing. František Kocourek, Vícov 191,
798 03 PLUMLOV, telefon 604 940 603, 602 508 005

jsem měl loni v zápasech k dispozici, nám pak v závěru ty síly
chyběly. Letos máme připravených dvanáct hráčů kdykoli naskočit.
Hrálo se vám od začátku ročníku lépe v domácím prostředí nebo na palubovkách soupeřů?
Hráli jsme lépe venku, doma
jsme se v některých utkáních
trápili. Jestli to vyplynulo z toho,
ukázat se před domácími diváky
nebo z jiného důvodu, nedokážu
přesně odpovědět. Realitou je,
že jsme doposud zahráli lépe
venku, ale to se může zlomit.
Dnes (utkání s Pardubicemi)
jsme hráli výborně doma.
Ještě bych se vrátil k dnešnímu utkání s Pardubicemi.
Mluvil jste o tom, že chcete vycházet z obrany. Jak jste v kabině po utkání reagoval na
pouhých čtrnáct obdržených
bodů ve druhém poločase?
Kluky jsem hned v kabině pochválil. Tohle je to, co jsme chtěli hrát a byli jsme v tom dnes skutečně dobří.
-pez-

za dveřmi

Pro evropské poháry si v
tomto soutěžním ročníku vybralo vedení prostějovských
basketbalistů Středoevropský pohár. Mezi jejími účastníky se oproti předešlým sezónám nevyskytují žádné
kluby z Polska ani Slovenska,
celkem je přihlášeno devět
týmů, z toho 3 maďarské, 2
české, 2 rakouské a 2 rumunské.
Losování této soutěže přiřklo
týmu BK Prostějov do
tříčlenné skupiny celky z
východu Evropy a to maďarského obhájce trofeje Székesféhervár a rumunskou Cluj.
S rumunským celkem začnene
utkání ve skupině první prosincový den, v následujícím zápase budeme doma hostit Székesféhervár, zkraje příštího roku hostíme doma Cluj
(5.1.2010) a o týden později zakončíme zápasy ve skupině na
palubovce Székesféherváru
(12.1.2010).
-pez-
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BASKETBAL - TABULKY MLÁDEŽE
1. LIGA KADETI SKUPINA B - 7. kolo: Snakes Ostrava - Gymn. Hladnov 75:51 (19:9 37:20 61:37),
BC Kolín - Sokol H. Králové 2 34:111 (14:25 19:46 23:80), BK Nymburk - TJ Žďár n.S. (21.11.2009
13:30), Sokol Karviná - BK BCM Prostějov 73:104 (21:26 37:63 62:76), BC Nový Jičín - Sl. MBA
Kroměříž 98:69 (26:8 49:32 84:42). 8. kolo: BC Kolín - TJ Žďár n.S. 44:92 (15:18 23:53 27:75), BK
Nymburk - Sokol H. Králové 2 68:58 (9:15 28:32 47:44), Sokol Karviná - Sl. MBA Kroměříž 69:82
(18:18 47:39 59:61), BC Nový Jičín - BK BCM Prostějov 60:74 (22:11 33:29 45:54)
1. BK BCM Prostějov
8
8 0
684:405 16
2. Slavia MBA Kroměříž
8
5 3
621:623 13
3. Sokol Hradec Králové
2
7 5
588:395 12
4. BC Nový Jičín
7
5 2
566:437 12
5. Basketball Nymburk a.s. 6
4 2
544:371 10
6. TJ Sokol Karviná
7
3 4
497:595 10
7. BK Snakes Ostrava
7
2 5
455:515 9
8. TJ Žďár nad Sázavou
6
3 3
367:379 9
9. TJ Gymnázium Hladnov 7
0 7
360:628 7
10. BC Kolín
7
0 7
365:699 7
EXTRALIGA JUNIOŘI - 9. kolo: BK Pardubice - JBC Brno 88:53 (24:16 43:29 71:45), BC Vysočina - Proton Zlín 102:62 (26:17 46:38 75:47), BCM Slez. Ostrava - Sokol Vyšehrad 78:65 (22:18
37:35 56:47), BCM Mor. Ostrava - Sršni Sokol Písek 44:111 (9:32 26:58 38:79), BK Česká Lípa BK BCM Prostějov 55:85 (18:20 36:44 49:59), BCM Ústí n. L. - BK Opava 90:83 (13:20 30:38
51:52 75:75), USK Praha - BA Sparta 81:66 (13:15 34:31 64:48), Sokol pražský - Lokomotiva Plzeň
70:53 (27:11 43:20 59:38)
1. USK Praha
8
8 0
706:467 16
2. Sršni Sokol Písek
8
8 0
675:477 16
3. BA Sparta Praha
8
6 2
656:566 14
4. BK BCM Prostějov
8
6 2
581:518 14
5. Sokol pražský
8
5 3
542:530 13
6. BC Vysočina
8
5 3
611:52 13
7. BK Synthesia Pardubice 8
5 3
560:532 13
8. BCM Slezská Ostrava
8
4 4
645:548 12
9. BC Lokomotiva Plzeň
8
4 4
575:640 12
10. JBC Brno
8
3 5
607:671 11
11. TJ Sokol Vyšehrad
8
3 5
535:542 11
12. BCM Sluneta Ústí n/L
8
3 5
576:609 11
13. BK Česká Lípa
8
2 6
512:619 10
14. BK B & W Opava
8
2 6
504:600 10
15. Proton Zlín
8
0 8
495:656 8
16. BCM Moravská Ostrava 8
0 8
439:717 8

16. listopadu 2009
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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

NOVINKA! RD 2+1, 1+1 se zahradou PV
- Riegrova, cihl., patr., podskl., vše 204 m2,
el., plyn, WAF
2.150.000 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+1 s balkonem a garáží, PV Brněnská, 87,5 m2, zv.příz.
10.000 Kč/měs.+ink.
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 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 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 : 950.000,- 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
Hačky - prodej samost. stoj. jednopodlažníhoRD3+1počásteč. rekonstr. Nové rozvody
vody, kanalizace, plynu, nová
kastlováokna,el.220/380V,novédřevěnéstropy.Vytáp.
lokál. na zemní plyn, tuhá paliva a el. přímotopy. Obec.
vodovod, vlast. studna, kanalizace do žumpy.Celk. výměrapozemku740m2,zahrada535m2.Vhodnéktrvalémubydleníirekreaci.
SLEVA!950.000,-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-Pod Kosířem,
pron. bytu 1+1 v přízemí
zděného domu, vlastní
vytápění, dvorek.
Cena: 4.000,- Kč/měs.+ink.
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
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Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz, www.realitypolzer.cz
Tel. 739 322 895, 723 335 940
BYTY

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 014
BYTY:
Byt 3+kk Studentská, DB/cihla, 100 m2, v novostavbě, vlastní plyn
topení,prostornéamoderníbydlení
1950000,-Kč
Byt3+1Moravskáslodžií,OV/cihla,2.p.,75m2,lodžie.
1 490 000,- Kč
Byt 3+1, 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.
Pronájem bytu 2+1 Sídliště svobody, 54 m2, se zařízením, klidná lokalita.
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

Volejte: 739 322 895

1+kk Okružní
Cena 630.000Kč
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 Šárka dům po revit.
659.000Kč
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
1.240.000Kč
2+1 Česká cihl.po rek.níz. náklady 1.240.000Kč
2,5+1 S. Svobody OV Po část. rek, nová koupelna
WC obl ož ené jádr o. Lodž ie, skl ep. Klidná loka lita
Doporučujeme 1.190.000Kč
2,5+1 Sidl. Svobody OV po celkové
rek.
1.290.000Kč
3+1 Dobrovského 75m2
1.090.000Kč
3+1 Anglická OV po celkové rek. 1.290.000Kč
3+1 Netušilova cihla, po rek., možno i garáž za
domem
1.490.000Kč
3+1Moravská Cihla OV 75m2 +lodžie.Možno
garáž pod domem za 160.000Kč
1.390.000Kč
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
3+1 u centra cihl a mode rní rekons trukc e
1.890.000Kč
3+1 Kostelecká 72m2 po rek., lodžie 1.490.000Kč
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 celkové rekonstrukci,
zahrada
k jednání 2.299.000Kč

Volejte: 723 335 940

RD 2+1 Otaslavice
RD 2+1 Smržice
RD Hradčany
RD 3+1 Myslejovice zahrada plyn
Rd 3+1 Kostelec n. H.

350.000Kč
390.000Kč
520.000Kč
650.000Kč
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 zahrada garáž 1.590.000Kč
RD 2+1 Prostějov po kompletní rek.interiéru,
dvorek
1.650.000Kč
RD3+1 Vícov zahrada garáž ústř.topení 1.880.000Kč
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

... snadno a rychle !
Prodej řadového RD 2+1 v Držovicích, po rekonstrukci s
možností rozšíření, nově přistavěná veranda, dvorek se zámkovou
dlažbou a zahrada s ovocnými stromy. Zastavěná plocha 163 m2,
zahrada 447m2, parkování před domem, vše v dobrém stavu a
pečlivě udržováno, ihned k dispozici.
Cena: 2.300.000,-Kč
Prodej RD 2x2+1, Prostějov, Krasická, garáž, zahrada.
Cena: 2.460.000,- 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
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, 33m2, PV - Školní
4.500,-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
1+kk Budovcova
5.500Kč vč. ink
1+kk M. Pujmanové po rek., zařízený, prosklená
lodžie
5.300Kč vč. ink
1+1S.Svobody lodžie nová linka 4.500Kč+750Kč ink
1+1Beneše 36m2+lodžie sklep, i zaříz.5.300Kč vč. ink
1+1 Tylova
5.500Kč vč. ink
1+1 Brněnská cihl. 40m2+balkon 6.000Kč vč.ink
2+1Šlikova po rek. terasa 20m 2 kr b udí rna
6.000Kč +ink
2+1Zrzavého 60m2 po rek. 7.300Kč +580Kč el.
2+1 Králíka část. rek. 58m2 šatna, lodžie 8.000Kč vč. ink
2+1 Daliborka novostavba 65m2 7.000Kč vč.ink
2+1 S. 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 Šárka 68m2, po rek.
8.500Kč vč. ink
3+kk Šafaříkova 105m2, po rek.
7.000Kč+ink
3+1Manharda cihl. 85m2 nadstandardní 8.500Kč vč. ink
3+1Zrzavého 78m2 část. zařízen i nezař. 8.000Kč vč. ink
3+1 Anglická po rekonstrukci 5.900Kč+2.200Kč ink
3+1 Spojenců cihl. 150m2
8.500Kč vč. ink
3+1 Martinákova luxusní
9.000 vč. ink
3+1Blahoslavova luxusní podkrovní 95m2
9.500Kč +ink

Volejte: 723 335 940
1+1 Knihařská 35m2 , cihla 6.000Kč vč. ink.
2+kk Daliborka 56m2, podkrovní 5.000Kč+ink
3+kk Hvězda 75m2, podkrovní 6.000Kč + ink

www.realitypolzer.cz

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

Zájemci

Tel.: 606 922 838

Tel.:728 166 255
BYTY

1+1, dB, Studentská, cihla, 40m2, byt původní
stav.
Cena 730.000Kč
1+1, OV, Okružní, panel, 43m2, byt původní
stav.
Cena 860.000Kč.
2+1, DB, Česká, cihla, 61m2, byt část. rekonstrukce.
Cena 1.240.000Kč.
2+1, OV, Tylova, cihla, 60m2, byt kompletní
rekonstrukce.
Cena 1.340.000Kč.
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 1.030.000Kč – SLEVA !!
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

◘ 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 cihlového bytu 3+1 v
osobním vlastnictví, Moravská,
lodžie přístupná z ob. pokoje i z
ložnice..74m2. Pěkný velký byt.
Cena 1 499 000,-Kč
◘ Prodej DB 1+1 v cihlovém domě,
40m2, Studentská. Cena 700 000Kč.

inzerci
v Prostějovském
Večerníku
volejte

www.reality-domino.cz

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

NABÍDKA BYTŮ PROSTĚJOV:
1+KK, 1+1
1+KK E. Beneše, 34 m2
1+KK Krasická, 45 m2
1+1 Resslova, 29 m2
1+1 E. Beneše, 34 m2
1+1 Dolní, 34 m2
1+1 Šmeralova, 34 m2
1+1 Krasická, 45 m2

760.000 Kč
1.140.000 Kč
790.000 Kč
800.000 Kč
800.000 Kč
900.000 Kč
k jednání

2+KK, 2+1
2+KK Raisova, 48 m2
2+KK Studentská, 58 m2
2+KK Jezdecká, 52 m2
2+1 Okružní, 64 m2
2+1 Raisova, 48 m2
2+1 Šárka, 64 m2
2+1 Dolní, 59 m2
2+1 Okružní, 64 m2
2+1 Janáčkova, 68 m2

990.000 Kč
1.320.000 Kč
1.351.220 Kč
1.060.000 Kč
1.060.000 Kč
1.150.000 Kč
1.110.000 Kč
1.245.000 Kč
1.790.000 Kč

3+1 Dobrovského, 72 m2
3+1 Tylova, 72 m2
3+1 Anglická, 70 m2
3+1 Moravská, 75 m2
3+1 Kostelecká, 75 m2
3+1 Vojáčkovo nám., 83 m2
3+KK Jezdecká, 89 m2
4+KK Pod Kosířem, 120 m2

1.090.000 Kč
1.280.000 Kč
1.295.000 Kč
1.390.000 Kč
1.500.000 Kč
2.140.000 Kč
2.233.410 Kč
3.400.000 Kč

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ:

Uzávěrka inzerce je vždy
ve čtvrtek ve 14.00 hodin

DŮM PROSTĚJOV
Cihlový, řadový, 3.NP, 1.PP,
3x byt, dvorek, zahrádka, u centra.
) 777 867 858
4.120.000 Kč

RD ČECHOVICE
Cihlový, řadový, kompl. rekonstr.,
zahrada, bazén, park. místo, pěkný !
) 777 867 858
3.700.000 Kč

RD PROSTĚJOV
Cihlový, rohový, 2.NP, 1.PP, velká
dvougaráž, zahrádka, nová okna !
) 777 867 858
2.550.000 Kč

RD URČICE
Samostatně stojící, cihlový, 2.NP,
zahrada, terasa. Ihned volný !
) 733 158 566
1.890.000 Kč

RD DĚTKOVICE
Samostatně stojící, cihlový, garáž,
2.NP, pozemek 5.000 m2, soukromí !
) 777 867 858
2.990.000 Kč

RD VŘESOVICE
Novostavba Porotherm, 2.NP, garáž,
zahrada, plast. okna, k dokončení.
) 777 867 858
1.460.000 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

RD ČUNÍN
Přízemní dům s garáží, zahrada, les,
dílna, plyn ÚT. Výhodná nabídka !
) 733 158 566
645.000 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 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,

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

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

www.asistent-reality.cz

o plošnou

paní Bílá.

www.kk-reality.com

RODINNé DOMY, ChATY

* RD 2+1 ve Vícově, cihlový, udržovaný, nová
eurookna a plynový kotel. V přízemí jsou 2 pokoje,
kuchyň, koupelna, WC a vstupní hala. V patře je 1
pokoj a terasa 15m2. Sklep 16m2, kotelna, prádelna a
špajz, zděná garáž. Zastavěná plocha 370m2, zahrada
výměra 1050m2. Klidná lokalita na okraji obce u lesa.
Cena1.980.000Kč
* 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.

Fanderlíkova 10, Prostějov
Email: info@asistent-reality.cz
( 585 330 851
777 867 858, 733 158 566

3+KK, 3+1, 4+KK

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

RD KONICE
Starší RD, zahrádka, pokoj v patře,
velice klidné místo. Ihned volný !
) 777 867 858
550.000 Kč

PRONÁJEM BYTŮ PROSTĚJOV:
Pokoj Kučerova, 12 m2 3.200 Kč vč.ink
1+1 E.Beneše, 34 m2 5.500 Kč vč.ink
2+KK Daliborka, 80 m2 6.000 Kč + ink
2+1 Okružní, 64 m2
5.000 Kč + ink
2+1 A. Slavíčka, 58 m2 7.500 Kč vč.ink
2+1 Dolní, 58 m2
8.500 Kč vč.ink
3+KK Hvězda, 70 m2
6.000 Kč + ink
2
3+1 Padlých hrdinů, 85 m 7.000 Kč + ink
3+1 Belgická, 70 m2
8.000 Kč vč.ink
3+1 Blahoslavova, 95m2 9.500 Kč + ink

... snadno a rychle !
www.asistent-reality.cz

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

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 014
BYTY:
Byt 3+kk Studentská, DB/cihla, 100 m2, v novostavbě, vlastní plyn
topení,prostornéamoderníbydlení
1950000,-Kč
Byt3+1MoravskáVORG å Lt 2 9 FLKOD S P ORG å LH
1 490 000,- Kč
Byt 3+1, Šárka,' % SDQ HO P
SDW
UR E\ WM
H
bez věW
ã tFK~ SUDYY] DFKRYDOpP VW
DYX SODVWRNQ D
1 100 000,- Kč
Byt 1+1 Kotěrova, 2 9 FLKOD S P SRUHNRQ
VW
UXNFL
870 000,-Kč
Novinka!Byt 2+1 Fanderlíkova,' % FLKOD S P
důP SRUHNRQ VW
1 150 000,-Kč
BYTYPRONÁJEM:
Pronájem bytu 1+kk & % RX G \ 2 9 FLKOD ] Dřízený
6 100,- Kč/měs
Pronájem bytu 3+1 Čelechovice n./H., v přízemí RD
90 m2, čiVW] Dřt] HQ ê EDONRQ SODVWRNQ DP Rå Q RVW
Y\ X å LW
t
] DKUiG N\ DJ ULOX ] DG RP HP SDUNRYiQ t 7 500,-Kč/měs.
Pronájem bytu 2+1 Sídliště svobody, P VH] Dřt] H
Q tP NOLGQ i ORNDOLW
D
7 500,-Kč/měs.
RODINNÉ DOMY:

RD5+1Vrahovice sezahradou,pR]
P RE\ W
Q i SORFKD
P NDQDOL]DFH SO\Q HO 2 9 SUůM
H]G NSDUNRYiQ t
3RUHNRQ VW
UXNFLLKQ HG NE\ G OHQt
SLEVA! 2940000,-Kč
RD 6+kk, ) DQ G HUOtNRYDNRODX G DFH
Q DG VW
DQ G DUGQ t
UHNRQ VW
UXNFH
Y] URVW
Oi] DKUDG DVED]pQ HP J DUiå [
SDUNVW
iQ t NOLGQ i ORNDOLW
D
Cena v RK

Novinka!RD5+kk,Dr.Uhra,SRNRP SOHW
Q tUHNRQ VW
UXNFL
FHOSORFKDSR]
P ] DKUDG D P J DUiå NUE
Cena v RK

Novinka! RD Biskupice 2+1, zeměděOVNi X VHG ORVW
SR]
P KRVSRG iřVNp EX G RY\
1 990 000,- Kč
RD 4+1 Domamyslice, SR]
P W
RSHQ t SO\Q NUH
NRQ VW
UXNFLNOLGQ i ORNDOLW
D
1 450 000,- Kč
5'
6P UåLFHpočástečQ pUHNRQ VW
UXNFLSR] HP HN
P YRG DREHFQ t NDQ DOL]DFHSO\Q HO 2 9 SřHG ] D
KUiG NDVP Rå Q RVW
tSDUNRYiQ t
950 000,- Kč

RD 2+1 Otaslavice, menší řadový, FLKORYê YRG DREHF å X P SD
HOFHONRYi SORFKDSR] P Nyní velká sleva! 450 000,- Kč
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Prodej/ pronájem Školní - třtSRG ODåQ tNRP HUčQ tQ HP RYL
tost umístěná v obchodní zóně centra měVW
D 1 3REFKRG
1 3NDQ FHOiřH 1 3 E\ W
čLNDQ FHOiře
info v RK
Objekt přízemního rodinného domu 4+1 Drozdovice,] DVW
SO P SR]
P SO\Q NDQDOL]DFHYRG DYOLREHFQ t
/ RNDOLW
DEOt]NRFHQW
UDX U\EQ tND9KRG Q pQ DUHVW
DXUDFLVYHQNRY
nímposezením,penzion,VtG ORILUP\ DW
G
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
Po - Čt:

Pracovní doba:
Pá:

Byty prodej Prostějov:
2+1 Čelechovice na Hané, RNU3URVW
ěM
RY G UXå
VW
HYQ t SDW
UR FLKOD P Q RYi NX FK OLQ ND
SO
DVW
RYi RNQ D VDP RVW
DW
Q p SO
\ Q RYp W
RSHQ t DRKřev
YRG \ VNO
HS NE\ W
X SřLQ i O
Hå tJ DUiå D] DKUiG NDP Rå
Q RVWRNDP å LW
pKRSřHYRG X G RRVREQ tKRYO
DVW
Q LFW
Yt
Cena: 950.000,-Kč
2+1 E. Beneše, G UXå VW
HYQ t SDQ HO SDW
UR P
SODVW
RYi RNQ D E\ WSRFHONRYp UHNRQ VW
UXNFL Q RYp
VRF ] i ] HP t NX FK OLQ ND HOHNW
řLQ D SRG ODK\ G ům
přHG UHYLW
DO
L]DFt
Cena: 1.200.000,-Kč
2+1 B. Šmerala, G UXå VW
HYQ t SDQ HO SDW
UR P
důP SRNRP SO
HW
Q t UHYLW
DO
L]DFL Yčetně Yê W
DKX O
R
J J LHSěNQ ê X G UåRYDQ ê E\ WNUiVQ pP tVW
RX P ěVW
VNp
KRSDUNX DU\EQ tNX
Cena: 1.190.000,-Kč
2+kk Hybešova, G UXå VW
YR SDQ HO P
SDW
UR
] H Yê W
DK ORJ J LH RULHQ W
DFHQ DM
LK G ůP SRUHYLW
D
OL]DFL Q t] Np P ěsíčQ t Q i NODG \ NOLG Q p P tVW
R LKQ HG
YROQê
Cena: 890.000,-Kč
Byty pronájem Prostějov:
Byty pronájem PV: 2+1 E.Králíka, P SD
Q HOORJ J LH SDW
UR G ůP SRNRP SOHW
Q t UHNRQ VW
UXN
FLYROQê RG
Cena: 8.500,-Kč/měsíc + 2 nájmy kauce
4+1 Kotkova, SRG NURYQ t
P
SDW
UR FLK
lový důP YDQ D VSUFKRYê NRX WYODVW
Q tW
RSHQ t
NRP RUD LKQ HG YROQê
Cena: 10.000,-Kč+inkaso (cca 3.000,-Kč
Domy prodej:
RD 5+1 Prostějov, ul. Dolní Sřízemní, řadový,
Q HSRG VNOHSHQ ê VP tã HQ p ] G LYR ] DVWSORFKD
DYERX ] DKUDG D
P HO
P G YRUHN VSřtVW
9 REHFQ tYRG RYRG SO\DDNDQ DOL]DFHSřed
domem, určHQ RNFHONRYpUHNRQ VW
UXNFLLKQ HG YRO
Q p
Cena: 1.650.000,-Kč
RD 4+1 Kojetín RNU3řHURY SDW
URYê NRQ FRYê
VP tã HQ p] G LYR G YRUDNVSřístavbou, ústřHG Q t W
RSH
Q t W
X Ki SDOLYD YRG RYRG HOHNW
řLQ D 9 NDQ DOL
zace, plyn přHG G RP HP SR SURG HM
LLKQ HG YROQê
Cena: 450.000,-Kč
Rekreační objekty
Prodej chaty 1+1 Bělecký mlýn-Bílovice, přt
zemní dřevěQ i VNDP HQ ê P ] i NODG HP ] DVWSORFKD
68m2, vytápěQ t Q DW
X Ki SDOLYD HO
9 YR
G DQ RYi YUW
DQ i VW
X G Q D P VX FKp: & RSORFH
Q ê NUDM
RYê SR] HP HNčtvercového tvaru o výměře
P P Rå Q RVWUR] G ěOHQ t Q D VDP RVW
DW
Q p
SDUFHO\ Y] URVW
Op VW
URP \ DNHřH RULHQ W
DFHM
Lå Q t
Cena:400.000,-Kč
Prodej přízemního rekreačního objektu v chatové oblasti Ptení, HOHNW
řLQ D YRG D : & NUiVQ ê
YHONê SR] HP HN
Cena: Dohodou v RK
Ostatní:
Prostějov pronájem nebytových prostor v severní okrajové části města, přízemní zděQ ê RE
M
HNW P YM
H] G W
RSHQ t SO\Q RYp HO
9
(přtNRQ
$ YRG D RG VW
DYQ i SORFKDSřHG EX G R
YRX FFD P YROQp RG
YKRG Q p M
DNR
Yê UREQ t SURVW
RU\ Q HERVNODG
Cena: 8.500,-Kč/měsíc + energie
POSKYTUJEME KRÁTKODOBÉ
PŮJČKY OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI. PENÍZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

Volejte: 739 322 895
NN2 NUX å Q t
& HQ D.
č
1+1 BenešeP
ORGå LHSRU HN
749.000Kč
1+kk Beneše 2 9 P
či VW
U HN
750.000Kč
Nový 1+kk Krasická 2 9 P
1.139.000Kč
1+1 Šárka důP SRUHYL
W
659.000Kč
1+1 Krapkova 2 9 F LKO
D
Sleva 739.000Kč
1+1 Beneše P
ORGå LH
789.000Kč
1+1 Resslova 2 9 F LKO
Qt ] NpQi NO
DG\
765.000Kč
Nový 1,5+1 Krasická P
1.290.000Kč
2+1 Dolní OV
930.000Kč
2+1 J.B.Pecky cihla
k jednání 1.000.000Kč
2+1 sidl. Hloučela 2 9
1.040.000Kč
2+1 Svolinského FLKOD P
1.240.000Kč
2+1 Česká FLKO
SRUHNQt ] Qi NO
DG\
1.240.000Kč
2,5+1 S. Svobody 2 9 3Rči VWUHN QRYi NRXSHOQD
: & REORå H
pQ M
iUG R / Rå G LH VNOHS . O
iL
QG
ORNDOLW
D
DoporučXMHP H1.190.000Kč
2,5+1 Sidl. Svobody 2 9 SR FHONRYp UHN
1.290.000Kč
3+1 DobrovskéhoP
1.090.000Kč
3+1 Anglická 2 9 SRF HONRYp
UHN 1.290.000Kč
3+1 Netušilova FLKO
D SR UHN P Rå QR LJD Ui å ] D
domem
1.490.000Kč
3+1Moravská & LKO
D29 P
ORGå LH0 Rå QR
JD Ui å SRGGRP HP ] D.
č
1.390.000Kč
ä HUDQ RYV
Ni 2 9 FLKO
D 0 Rå QR JD Ui å ] D
.
č
1.599.000Kč
3+1 Tylova2 9 SRF HONUHN
1.460.000Kč
3+1 Tylova 2 9 FLKOD P
1.490.000Kč
3+1 WaitovaF LKO
SRU HNNMHGQi Qt 1.750.000Kč
3+1 Vojáčkovo nám. 2 9 FLKO
DP
SR FHON
UHNRQVW
UXNF L
2.160.000Kč

Volejte: 723 335 940
1+kk M. Pujmanové P
670.000Kč
1+1 E.Beneše 2 9 ,P
ORGå LH
750.000Kč
2+1 Dolní 2 9
990.000Kč
2+1 Dolní P
2 9 SR UHN., zděQp M
i GU R
1.195.000Kč
â iU NDP
2 9 SR UHN M
iG UD ORGå LH
1.245.000Kč
2 NUX å Q tP 2 9ORGå LHã DW
QD
1.245.000Kč
3+1 u centra FLKOD P RHG U
tQ
UHNRVQ W
U
NX F H
1.890.000Kč
3+1 Kostelecká P SRUHN ORG å LH1.490.000Kč
4+kk Moravská QD GV W
DQGD UG 2 9 FLKO
D P
JD Ui å
2.000.000Kč

Volejte: 732 285 189
3+1 Boudy FLKOSRUHNORG å LH P 1.940.000Kč
4+1 centrum PV 2 9 P
W
HUDVD ] LP Qt ] DK
UDGD JD Ui å
2.170.000Kč
2+kk Hybešova 2 9
870.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 2+1 Čelčice SRFHON UHN SUůM
H] G GY ůU ] D
KU
i GND
cena k jednání 1.490.000Kč
RD 2+1 Olomoucká ul. SRFHONRYpUHNRQVW
UXNF L
] DKU
DGD
NM
HGQi Qt 2.299.000Kč

Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
350.000Kč
5'
6 P Uå LFH
.
č
RD Hradčany
520.000Kč
RD 3+1 Myslejovice zahrada plyn 650.000Kč
RD 3+1 Kostelec n. H.
690.000Kč

RD Otinoves 3+1, zahrada
740.000Kč
RD 3+1 Vřesovice] DKU
DGD
P
765.000Kč
RD 3+1 Hačky zahrada, plyn
950.000Kč
RD4+1 Ptení SORNQD ] DKU
DGD JD Ui å 990.000Kč
RD7+1 Polkovice [JD Ui å ] DKU
DGD 1.050.000Kč
RD 4+1 Doloplazy, JD Ui å ] DKU
DGD ~V W
ř W
RSH
Qt
1.290.000Kč
RD 4+1 Čelechovice SR UH
DJN UiY
å G RU HN
1.440.000Kč
RD 3+1 Plumlov JD Ui å ] DKU
DGD
1.570.000Kč
RD 4+1 Brodek u Pv ] DKUDG DJ DUi å 1.590.000Kč
RD 2+1 Prostějov SR NRPSOHW
Qt UHNLQWHULpUX
GYRUHN
1.650.000Kč
RD3+1 Vícov ] DKUDG DJ DUiå ~ VW
řW
RSHQ t 1.880.000Kč
RD 7+1 KostelecWHUDVDJD Ui å
2.350.000Kč

Volejte: 732 285 189
& KDW
D

6W
UDå LVNR VW
XGQD

HO ] DKU
DGD P
299.000Kč
RD Určice E\W\
D
SUůM
H] G GY ůr, zahrada
890.000Kč
RD 3+1 Janáčkova PV či VW
U HN. 1.280.000Kč
Dva domy Přemyslovice důP V E\W\ [
D
hospoda
Cena celkem 1.290.000Kč
\
] DKUDG D 2.170.000Kč
RD Bedihošť E\ W
Nov. RD 5+2 Brodek u K. RNU] DKU
DGD ED] pQ
2.490.000Kč
Nový RD Vrahovice 2x4+1 0 Rå QRVWSRGQL NiQt
3.100.000Kč
Luxusní RD 5+kk Česká [ JD Ui å [ NDQF HOiř
3RUHN
6.920.000Kč
Výstavba RD 4+kk ul. Ječná Pv 1 t] NRH
Q
HUJH W
LFNê SR] P
Xå LW
Qi
P
VRO
i UQt
NRO
HNW
RU
\ 7
Cena 2.750.000Kč

T. G. Masaryka 30, 796 01 ProstěM
RY SDViå 0 LND
Tel.: 774506771, 774106771, 582330758
E-mail: vasereality-pv@vaserality-pv.cz
www.vasereality-pv.cz

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM
PLATBA V HOTOVOSTI

... snadno a rychle !
Prodej řDGRYpKR 5 '
Y ' UåRYL
FtFK SR U
HNRQ VW
U
X NFLV
P Rå Q RVW
tU
R] ã tření, nově přistavěQ i YHU
DQ G DG YRU
HNVH] iP NRYRX
G O
DåERX D] DKU
DG DVRYRFQ ê P LVW
U
RP \ = DVW
DYěQ i SO
RFKD P
] DKU
DG D P SDU
NRYiQ t Sřed domem, vše v dobrém stavu a
pečlivěX G U
å RYiQ R LKQ HG NG LVSR] LFL
Cena: 2.300.000,-Kč
Prodej RD 2x2+1, Prostějov, . U
DVLFNi J DU
iå ] DKU
DG D
Cena: 2.460.000,- Kč
Prodej RD 2,5+1, Slatinice, SRNRP SO
HW
Q tU
HNRQ VW
U
X NFLG RSRU
X
čX M
HP H
Cena: 1.950.000,- Kč
Prodej RD 2+1, Čelčice, SR NRP SO
HW
Q tU
HNRQ VW
U
X NFL G YRU
HN
] DKU
DG D
Cena: 1.490.000,- Kč
Prodej RD 5+2, Čelechovice na Hané, G YRX SRG O
DåQ t J DU
iå
] DKU
DG D
Cena: 2.266.000,- Kč
Prodej RD 4+1, Bedihošť, VYM
H]G HP D] DKU
DGRX SO
RFKDSR] HP NX
P
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
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, 33m2, PV - Školní
4.500,-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
1+kk Budovcova
5.500Kč vč. ink
1+kk M. Pujmanové SRUHN ] Dřt] HQê SURVNO
HQi
ORGå LH
5.300Kč vč. ink
1+1S.Svobody ORG å LHQ RYi OLQ ND4.500Kč+750Kč ink
1+1Beneše P ORG å LHVNOHS L] Dřt] 5.300Kč vč. ink
1+1 Tylova
5.500Kč vč. ink
1+1 Brněnská FLKO P EDONRQ 6.000Kč vč.ink
2+1Šlikova SR UHN W
HUDVDP
NUE tG X U
DQ
6.000Kč +ink
2+1Zrzavého P SR UHN 7.300Kč +580Kč el.
2+1 Králíka čiVWUHN P ã DW
Q DO
RG å LH8.000Kč vč. ink
2+1 Daliborka novostavba P 7.000Kč vč.ink
2+1 S. Svobody SRUHN či VW] Dř 7.500Kč vč. ink
2+1 Beneše zařízený
7.500Kč vč. ink
2+1 Moravská cihla 69m2
7.500Kč vč. ink
2+1 Pecky FLKO
D SR FHON UHNRQVW
UXNF L NO
LGQi
ORND
OLW
D
7.500Kč vč. ink
2+1 V. Špály P ORG å LH
7.500Kč vč. ink
2+1 Šárka P SRUHN
8.500Kč vč. ink
3+kk Šafaříkova
P SRUHN
7.000Kč+ink
3+1Manharda FLKO P Q DG VW
DQ G DUGQ t 8.500Kč vč. ink
3+1Zrzavého P či VW] Dřízen i nezař 8.000Kč vč. ink
3+1 Anglická SRUHNRQ VW
UX NFL 5.900Kč+2.200Kč ink
3+1 Spojenců FLKO
P
8.500Kč vč. ink
3+1 Martinákova OX[V Qt
9.000 vč. ink
3+1Blahoslavova OX[V Qt SRG NU
RYQt P
9.500Kč +ink

Volejte: 723 335 940
1+1 Knihařská P F LKO
D 6.000Kč vč. ink.
2+kk Daliborka P SRG NURYQ t 5.000Kč+ink
3+kk Hvězda P SRGNU RYQt 6.000Kč + ink

www.realitypolzer.cz

Poděbradovo náměVW
t
(budova KomerčQ t EDQ N\ ,,, SDW
UR
3URVW
ěM
RY W
HO
H P DLO UHG RP LQ R# VH] Q DP F]
Z Z Z UHDOLW
\ G RP LQ RF]

www.kk-reality.com

Zájemci

& + $ 7<

* RD 2+1 ve Vícově, FLKO
RYê X G UåRYDQ ê Q RYi
HX URRNQ DDSO
\ Q RYê NRW
HO9 Sřt] HP t M
VRX SRNRM
H
NX FK\ ň NRX SHO
Q D: & DYVW
X SQ t KDO
D9 SDW
řHM
H
SRNRM
DW
HU
DVD P 6NO
HS P NRW
HO
Q DSU
iG HO
Q DD
ã SDM
] ] G ěQ i J DU
iå = DVW
DYěQ i SO
RFKD P ] DKU
DGD
výměU
D P .O
LGQ i O
RNDO
LW
DQ DRNU
DM
LREFHX O
HVD
Cena1.980.000Kč
* RD 5+1 v Brodku u Konice, SRNRP SO
HW
Q tU
HNRQ
VW
U
X NFLFLKO
RYê FHO
NYê P ěU
DSR]
P ] DVWSO
RFKD
P 9 Sřt] HP t M
VRX SRNRM
HNX FK\ ň, chodba s
NRX SHO
Q RX D: & 9 SRG NU
RYtM
VRX SRNRM
H] W
RKRM
H
G HQ VO
RG å Lt' iO
HJ DU
iå NRW
HO
Q DDVNO
DG X KO
t Q D] DKU
DGě
J U
LO9 ] G iO
HQRVW NP RG 3U
RVW
ěM
RYDČLVW
ê Y]G X FKNO
LG
DNU
iVQi SřtU
RG D
Cena1.730.000Kč
9 é + 2 ' 1 È & ( 1 $ NM
HGQ i Q t
5'
Y' UåRYLFtFKFLKO
RYê NFHO
NRYpUHNRQ
VW
UXNFLYHãNHUp,6 ] DVW
DYěQ i SO
RFKD P UR]
sáhlá zahrada o výměřH
P / 8 . 5$ 7,9 1 Ë
/ 2 . $ / ,7$
Cena k jednání 3.700.000Kč.
* RD 6+1 v Plumlově,G YRX J HQ HUDčQ t FLKO
RYê SO
DV
W
RYi RNQ DQ RYi VW
řecha, rozvody vody a plynu, dva
VNO
HS\ G YRM
J DUiå YHãNHUp,6 RE\ W
Q i SO
RFKD P
SR] HP HN
P .O
LGQ i O
RNDO
LW
DVQ DSURVW
ê P VRX
NURP tP
Cena 2.880.000Kč - SLEVA!!!
Tel.:728 166 255
% < 7<

1+1, DB, Studentská, cihla, 40m2, byt původní
VW
DY
Cena 730.000Kč
2 9 2 NUX å Q t SDQ HO P E\ WSůvodní
VW
DY
Cena 860.000Kč.
2+1, DB, Česká, cihla, 61m2, byt či VWUHNRQ
VW
UXNFH
Cena 1.240.000Kč.
2+1, OV, Tylova, FLKOD P E\ WNRP SOHW
Q t
UHNRQ VW
UXNFH
Cena 1.340.000Kč.
2+1, OV, Pod Kosířem, FLKO
D P E\ Wči VW
UHNRQ VW
UXNFH
Cena 1.290.000Kč.
2+1, OV, J.B. Pecky, FLKO
D P E\ W
Sůvodní
VW
DY
Cena 1.030.000Kč – SLEVA !!
3+1, OV, E. Beneše, SDQ HO P E\ W
NRP SO
HW
Q t UHNRQ VW
UXNFH
Cena 1.650.000Kč.
3+1, OV, Šlikova, FLKO
D P E\ W
či VWUHNRQ
VW
UXNFH
Cena 1.650.000Kč.
Tel.: 606 922 838

◘ Prodej novostavby RD 4+kk ve
9 UDKRYL
FtFK 1 \Qt
KRW
RYi KU
XEi
VW
DYED ' RNRQčHQt P Rå QR GO H Sřání
NO
LHQWD2 E\WQi SORFKD FFD P
] DKU
DGD P
9 M
H] G] H] DGX
Cena po dokončení 2 900 000Kč
◘ Prodej RD 3+1 s terasou Y% URGNX
X . RQLFH ' ůP M
H SR NRPSOHW
Qt
UHN = DKU
DGD P
YM
H] G\
NU
i VQp SRGVNO
HSHQt
OHW
Qt NXF K\ ň.
Cena 1.660.000,-Kč
◘ Prodej RD 3+1 v Plumlově,
zastavěná 100m2, zahrada 200m2,
QXW Qi UHNRQVW
UXNF H
Nová cena 820 000 Kč
◘ Prodej RD 3+1 a 1+1 v
Doloplazech u Pv. [ JD Ui å 3ěNQê
YHONê
Cena 1 655 000 Kč
◘ Prodej cihlového bytu 3+1 v
RVREQt P
YO
DVW
QL FW
Yt 0 RU
DYV
Ni
ORGå LH SřtVW
XSQi
] RE SRNRM
HL]
ORå QL FHP
3 ěNQêYH ONêE\W
Cena 1 499 000,-Kč
◘ Prodej DB 1+1 v cihlovém domě,
P 6 W
XGH QWVNi Cena 700 000Kč.

www.reality-domino.cz

NABÍDKA BYTŮ PROSTĚJOV:
1+KK, 1+1
1+KK E. Beneše, 34 m2
1+KK Krasická, 45 m2
1+1 Resslova, 29 m2
1+1 E. Beneše, 34 m2
1+1 Dolní, 34 m2
1+1 Šmeralova, 34 m2
1+1 Krasická, 45 m2

760.000 Kč
1.140.000 Kč
790.000 Kč
800.000 Kč
800.000 Kč
900.000 Kč
k jednání

2+KK, 2+1
2+KK Raisova, 48 m2
2+KK Studentská, 58 m2
2+KK Jezdecká, 52 m2
2 NUX å Q t 64 m2
2+1 Raisova, 48 m2
2+1 Šárka, 64 m2
2+1 Dolní, 59 m2
2 NUX å Q t 64 m2
2+1 Janáčkova, 68 m2

990.000 Kč
1.320.000 Kč
1.351.220 Kč
1.060.000 Kč
1.060.000 Kč
1.150.000 Kč
1.110.000 Kč
1.245.000 Kč
1.790.000 Kč

3+1 Dobrovského, 72 m2
3+1 Tylova, 72 m2
3+1 Anglická, 70 m2
3+1 Moravská, 75 m2
3+1 Kostelecká, 75 m2
3+1 Vojáčkovo nám., 83 m2
3+KK Jezdecká, 89 m2
4+KK Pod Kosířem, 120 m2

1.090.000 Kč
1.280.000 Kč
1.295.000 Kč
1.390.000 Kč
1.500.000 Kč
2.140.000 Kč
2.233.410 Kč
3.400.000 Kč

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ:

inzerci

DŮM PROSTĚJOV
Cihlový, řadový, 3.NP, 1.PP,
3x byt, dvorek, zahrádka, u centra.
777 867 858
4.120.000 Kč

v Prostějovském
Večerníku
volejte

608 022 023,

RD ČECHOVICE
Cihlový, řadový, kompl. rekonstr.,
zahrada, bazén, park. místo, pěkný !
777 867 858
3.700.000 Kč

RD PROSTĚJOV
Cihlový, rohový, 2.NP, 1.PP, velká
G Y RX J DU i å ] DK U i G ND Q RY i RNQ D
777 867 858
2.550.000 Kč

paní Bílá.
RD URČICE
Samostatně stojící, cihlový, 2.NP,
zahrada, terasa. Ihned volný !
733 158 566
1.890.000 Kč

Ivanovice n. H. 5 '
Y UHNRQ VW
UX NFL SODVW
R
Yi RNQ D HO
9 REHFQ t YRG D P DOê G YRUHN
Cena 235 tis. Kč

Nezamyslice, 5 '
RE\ W
Q pSRG NURYt FLKORYt či V
tečně SRG VNOHSHQ ê SO\Q RYp W
RSHQ t : $ 9 YRG DREHFQ t
G YRUHN
Cena 530 tis. Kč

Uzávěrka inzerce je vždy
ve čtvrtek ve 14.00 hodin

RD DĚTKOVICE
Samostatně VWRMtF t F L K O RY ê J DU i å
2.NP, pozemek 5.000 m2, soukromí !
777 867 858
2.990.000 Kč

RD VŘESOVICE
1 RY RVWDY E D3RU RWK H U P 1 3 J DU i å
zahrada, plast. okna, k dokončení.
777 867 858
1.460.000 Kč

Dřevnovice RD 2+1 a 2+0, SR UHNRQ VW
UX NFL SODVW
2 NQ D YRG DREHFQ t W
RSHQ t Ò 7 Q DW
X Ki SDOLYD J DUiå
] DKUiG ND
Cena 1.175 tis. Kč.

RD ČUNÍN
Přízemní důP VJ DU i å t ] DK U DG D O H V
dílna, plyn ÚT. Výhodná nabídka !
733 158 566
645.000 Kč
Prodej RD 1+1 v Přemyslovicích, YKRG Q ê LM
DNR
chalupa, samostatně VW
RM
tFt SR] HP HN
P VW
RG ROD
YM
H] G Q D] DKUDG X
Cena k jednání 295 tis. Kč
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,
Alojzov a Mostkovice.

◘ Prodej cihlového bytu 3+1 v OV,
SD W
UREDONRQS ěNQêE\W
Nová cena 1 350 000 Kč

32 = ( 0 . <

* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře
P 8 SR] HP NX M
HHO
HNW
řina, další sítě Q HM
VRX
3R] HP HNVHQ DFKi] t YNO
LGQ pO
RNDO
LW
ě s velmi pěN
Q ê P Yê KO
HG HP Q D3O
X PO
RY Cena 160.000Kč.
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově o
FHO
NRYp Yê P ěřH
P NW
HUi REVDKX M
HLW
řH
tinový podíl na přtM
H] G RYp NRP X Q LNDFL 6tW
ěu
SR] HP NX 3RVO
HG Q t YRO
Q i SDUFHO
DYG DQ pO
RNDO
L
tě
Cena 700Kč za 1m2.

www.asistent-reality.cz

o plošnou

Plumlov, prodej RD 6+1 VY\ X å LW
tP LM
DNRG YRX J HQ H
račQ tKR G YRX SRG ODå Q t [ : &
[ NRX SHOQD W
RSHQ t
Ò 7 SO\Q RYp SODVW
RYi RNQ D YHONi J DUiå G YůUVYM
H]
G HP ] DKUDG DVHVDP RVW
DW
Q ê P YM
H] G HP 5 ' M
HQ DSěN
Q pP NOLG Q pP P tVW
ě VY\ KOtG NRX Q D] i P HNDU\ EQ tN
Cena 2.890 tis. Kč

Tel.: 606 922 838
5 2 ' ,1 1 e ' 2 0 <

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

Fanderlíkova 10, Prostějov
Email: info@asistent-reality.cz
585 330 851
777 867 858, 733 158 566

3+KK, 3+1, 4+KK

číslo
Netušilova 6, Prostějov
Tel: 582 333 187
Mob: 777 039 653
E-mail: info@kk-reality.com
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◘ Prodej cihlového bytu 2+1 v OV,
SD W
URP
YH ONêS ěNQê
Cena 1 120 000Kč
◘ Prodej bytu 2+1 Y 2 9
SDW
UR
EDONRQ
Cena 890 000Kč
◘ 3 URGHME\WX
S DW
UR ORGå LH
pěkný velký byt. Cena 1 345 000Kč
◘ Pronájem cihlového bytu 2+1
SR UHNRQVW
UXNF L Y NO
LGQp či VW
L 39
QH GD OHNRFHQWUD
7500Kč vč. ink.

% \ W NN' UFLKOD39 ± 6W
X G HQ W
VNi Cena 750 tis. Kč
± % \ W 2 9 FLKOD39 ± 5HVVORYD
Cena 790 tis. Kč
% \ W 2 9 SDQ HO39 ( % HQ HãH
Cena 799 tis. Kč
% \ W ' USDQ HO39 ± ( % HQ HãH Cena 800 tis. Kč
% \ W ' USDQ HO39 ± â P HUDORYD Cena 920 tis. Kč
% \ W 2 9 SDQ HO39 ' ROQt
Cena 950 tis. Kč
% \ W 2 9 SDQ HO39 ' ROQt
Cena 970 tis. Kč
% \ W 2 9 FLKOD 39 +RUiND
Cena 1.030 tis. Kč
% \ W 2 9 SDQ HO39 2 NUXå Q t
Cena 1.250 tis. Kč
% \ W ' USDQ HO39 â iUND
Cena 980 tis. Kč
% \ W ' USDQ HO39 ( % HQ HãH Cena 1.250 tis. Kč
% \ W 2 9 SDQ HO39 â SiO\
Cena 1.250 tis. Kč
% \ W NN' UFLKOD39 ± 6W
X G HQ W
VNi Cena 1.369 tis. Kč
% \ W ' USDQ HO1 ěmčice
Cena 990 tis. Kč
% \ W 2 9 FLKOD 39 7\ ORYD
Cena 1.600 tis. Kč
% \ W ' USDQ HO39 ' REURYVNpKR Cena 1.200 tis. Kč
% \ W 2 9 SDQ HO39 â iUND
Cena 1.710 tis. Kč
% \ W ' USDQ HO39 $ Q J OLFNi
Cena 1.190 tis. Kč

RD KONICE
Starší RD, zahrádka, pokoj v patře,
velice klidné místo. Ihned volný !
777 867 858
550.000 Kč

PRONÁJEM BYTŮ PROSTĚJOV:

DALŠÍ NABÍDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz

Pokoj Kučerova, 12 m2 3.200 Kč vč.ink
1+1 E.Beneše, 34 m2 5.500 Kč vč.ink
2+KK Daliborka, 80 m2 6.000 Kč + ink
5.000 Kč + ink
2 NUX å Q t 64 m2
2+1 A. Slavíčka, 58 m2 7.500 Kč vč.ink
2+1 Dolní, 58 m2
8.500 Kč vč.ink
3+KK Hvězda, 70 m2
6.000 Kč + ink
2
3+1 Padlých hrdinů, 85 m 7.000 Kč + ink
3+1 Belgická, 70 m2
8.000 Kč vč.ink
3+1 Blahoslavova, 95m2 9.500 Kč + ink

CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT ČI DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDI

... snadno a rychle !

NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAŘÍDÍME

www.asistent-reality.cz

16. listopadu 2009

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

Pronajmu zařízený byt 2 + 1 na
V.Špály, PV. Nájem vč. ink. 8.000 Kč.
RK nevolat!. Tel.: 774 341 782.

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

Prodám zděný DB 2 + kk po celkové
rekonstrukci na ul. Raisova. Nová plastová okna, lodžie, vl. topení, náklady
na fond oprav 700 Kč. Byt volný ihned. Za 950.000 Kč. Tel.: 608 267 230.

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

Pronajmu byt 1 + 1, 602 745 131.

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

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

Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 775 125 779.

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

Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 777 231 606.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 851 606.
Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena max.
10.000 vč. inkasa.
777 231 606.
Koupím nájemní dům, i s nájemníky.
774 851 606.
Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic, Nové
Dědiny aj. Částečná rekonstrukce
možná. 775 125 779.
Pronajmu nebytové prostory (obchod)
v PV, 90 m2, soc. zař., parkování. Tel.:
724 337 984.
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
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 + 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.
Pronájem bytu 3 + 1 na sídl. Hloučela,
cena 8.000 Kč vč. ink. Tel.: 732 441
526.
Pronájem bytu 3 + 1, 85 m2, 4. NP,
volný ihned. Tel.: 777 07 99 58.
Prodám pozemek 3.700 m2 v
Kostelci n. H. Možnost výstavby
RD. Tel.: 737 112 123, 736 236 595.
Pronajmu byt 2 + 1 na sídl. Hloučela.
Tel.: 723 480 770.
Prodám byt 3 + 1 v PV cca 72 m2.
Rychlé jednání = cena 1.125.000 Kč.
Tel.: 724 337 984.
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.
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 dva pokoje s kuchyňským
koutem, společné soc zařízení v RD, 5
km od PV. cena 6 – 8.000 Kč. Kontakt:
773 689 221.
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.
Pronajmu 3 + 1, komplet. zařízena rekonstr. Cena vč, ink. 9.000 Kč. Tel.:
604 613 374.
Pronajmu byt 2 + 1 v PV, na Tylově ul.
Tel.: 728 166 255.
Pronájem 3 + 1 RD Štětovice. 9.500
Kč vč. ink., 777 290 319.

reality

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.
Prodám 1 + 1 v klidné části PV, cihla, 630.000 Kč. Tel.: 775 972 354.
Pronájmy komerčních prostor až 500
m2. Tel.: 722 912 715.

Pronajmu větší cihlový byt 1 + 1,
Určická ul., Prostějov. Nájem 6000 Kč
+ ink. Tel. 605 247 968.
Prodám nájemní dům v Prostějově, 5
bytů + garáž, náj. smlouvy na dobu určitou, podsklepený. Cena 4.750.000
Kč. RK nevolat! Tel.: 775 986 642.
Prodám byt 1 + kk v OV v Prostějově.
RK nevolat. Tel. č. 775 780 990.
Hledám pro klienty byty k pronájmu 2
+ 1 a 1 + 1. Tel.: č.: 775 780 990.
Pro solventního klienta hledám RD v
Prostějově je kompletní rekonstrukci.
Tel.: 775 780 990.

Pronajmu dlouhodobě garáž za
Mechanikou. Tel.: 582 357 681.

Pronajmu byt 2 + 1 po celkové rekonstrukci, cena 6.000 Kč + ink. Tel.: 602
574 565.

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

Pronajmu garsonku na ul. Budovcova.
5.000 kč vč. ink. Tel.: 728 005 674.

Pronajmu ihned garsonku v podkroví
na Svatoplukově ul. ve velmi dobrém
stavu. Tel.: 777 64 06 18.
Prodám celoročně obývanou chalupu po rekonstrukci. Nutno vidět.
Cena dohodou, RK nevolat. Tel. 602
978 794. Spěchá.
Pronajmu nebytové prostory naproti
míst. nádr. v PV cca 30 m2, vhodné na
trafiku. Tel.: 777 66 99 66.
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.
Prodám pozemek 950m2 dvakrát v
Držovicích cena 790Kč/m2. 724 337
984
Pronajmu nový byt 3+1 v PV, 92 m2,
cihla. 602 775 607
Pronajmu garáž, Svatoplukova ul.
Tel.: 777 010 323
Pronajmu byt I.kat. 1+1 v PV, Dykova
ul. Nájem 4700/měs.+inkaso. Volejte
774 485 662
Pronajmu pěkný byt 2+1. Informace
na tel.:731 970 089
Pronajmu garáž u sv. Anny. Tel.: 776
561 214.
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.
Hledám dům na vesnici. Cena a stav
nerozhoduje. Tel.: 774 414 525.
Pronajmu 1 + 1, částečně zařízený, ve
Vrahovicích, 733 353 971.
Pronájem baru – herny, cca 200 m2, v
úplném centru PV. Cena 25.000
Kč/měs. Tel.: 724 337 984.
Pronájmy bytů 1 + 1, 2 + kk a 3 + kk v
PV, 722 912 715.
Pronajmu 1 + 1, v PV, zatepleno, lodžie, vybavený, 5.500 Kč vč. ink. Tel.:
724 337 984.
Nabízím k pronájmu garáž za
Brněnskou ul. Tel.: 737 883 455.
Pron. 2 + 1, 5.000 Kč, 776419634.
Přenechám k pronájmu byt 2 + 1 (80
m2), po rekonstrukci, v centru PV.
Tel.: 582 34 50 50.
Prodám byt 2,5 + 1 s alkovnou na sídl.
Svob., OV, revital. dům, vnitřní úpravy. Cena 1.160.000 Kč. Rychlé jednání - sleva! Tel: 604 403 345.
Nabízím pronájem garáže u Družby.
1.200 Kč/měs. Platba vždy 3 měsíce
předem. Volná ihned. Info: mobil: 604
263 671.
Pronájem garáže ul. Wolfova (v blízkosti E.Beneše), volná od 12/2009.
Tel.: 602 562 468.

Prodám pozemek na Smržické ul. –
Držovice, 1.867 m2, 790 Kč/m2. RK
nevolat! Tel.: 774 834 789.
Fit klub Jitřenka, Šafaříkova 49a, PV,
nabízí k pronájmu prostory pro kosmetičku, kadeřnici, nehtařku, masérku, pedikérku. Velmi výhodné místo.
Zaběhnuté kadeřnictví. Tel.: 776 711
876.
Prodám byt 2 + 1 v PV, cihla, 56 m2,
po dohodě i na dlouhodobé splátky.
Tel.: 720 204 000.

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

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.
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.
Králičí farma Vícov prodává CHLAZENÉ KRÁLÍKY 1 kg/99 Kč.
Objednávky na telefonních číslech.
777 936 723, 775 266 484.
Prodám prase k zabíjačce váha 160 –
200 kg. Cena 30 – 32 Kč/kg. Tel.: 582
382 019 – volat ráno a večer.
Prodám dubová okna s dvojsklem a
žaluziemi. Odstín zl. dub. Rozměr
171x135. Cena dohodou. Tel.: 723
922 295 volat po 16. Hod.
ZASTAVÁRNA – BAZAR,
Olomoucká ul.4, PV.
Předvánoční výprodej veškerého
zboží.Levně, kvalitně, se zárukou.
Tel.: 582 330 897.

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

práci
nabízí

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

Kadeřnická salon na Plumlovské ul.,
ihned přijme kadeřnici na ŽL.
Spěchá. Dále přijmeme kosmetičku a
masérku. Informace na tel.: 774 834
789.

Hledáme ke koupi RD 4 + 1, 5 + 1 se
zahradou v Prostějově nebo okolí. Tel.
774 101 818

VÁNOČNÍ PŮJČKY. POMŮŽEME VŠEM. NENAHLÍŽÍME DO
REGISTRU. T. : 606 279 356.

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

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

Půjčka tutovka od 50 tisíc Kč.
Předvánoční akce za směšný úrok.
Nejsme linka 900… Volejte 739 624
333.

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

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

PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8 000 Kč. Tel: 605 254 131.

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

Prodej 3 + 1 s lodžií, OV/P, 73 m2,
Moravská ul., Garanční fond bydlení,
tel. 774 101 818
Prodej 2 + 1 s balkonem, OV/C, 50
m2, Joštovo nám., Garanční fond bydlení, tel. 774 101 818
Koupíme cihlový byt v dobrém stavu,
1 + 1 nebo 2 + 1. Tel. 774 858 723

Prodej novostavby RD 4 + kk,
Prostějov-Čechovice, ZP 132m2, zahrada 79m2. Garanční fond bydlení,
tel. 774 101 818
Prodej RD, Nová Dědina u Konice,
3,5 + 1. Hosp. budovy, stodola, dvojgaráž, skleník. ZP 642 m2, zahrada
1.530 m2. Garanční fond bydlení, tel.
774 101 818.
Pronajmu byt 2 + 1 v OV v PV, cihla,
po rek., 604 820 358.
Pronajmu byt v OV v PV 1 + 1, podkroví, po rekonstrukci. Tel.: 604 820
358.
Pronajmu garáž v OV v PV, tel.: 604
820 358.

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

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

Půjčku již za 2 hod? Bez poplatku
předem? POUZE V PV. 725 853 631
!!!
Vánoční akce! Půjčky, úvěry, nebankovní zdroje. Stačí 2 doklady, příjem
a registry neřešíme! Švýcarský kapitál. Nejsme linka 900...!!! Ne SMS.
Pouze okolí a Olomouc. Tel.: 774
664 892.

!!!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.

Bankovní a nebankovní úvěry, podnikatelské úvěry, půjčky, leasingy od
50000 do xxx miliónů,švýcarský kapitál,kreditní karty. Nejsme 900...!!! Tel.:
774 664 892.

reality

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

Peníze rychle a na ruku. Tel.: 775 300
501.

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

Půjčka až 100.000 Kč. Bez poplatků,
potvrzení příjmu, ručitele a zástavy.
Možno i na IČO, bez daňového přiznání, úrok 2,2%. I konsolidace bez
příjmů, snížení splátek o 45 – 70%.
Tel.: 605 429 997.

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

Vánoční půjčka z vlastního kapitálu,
bez registrů, úrok od 8%, pro důchodce, ženy na MD, i nezaměstnané. Tel.:
604 800 212.

Hledám schopného člověka do organizační sféry české obchodní společnosti na pobočku v PV. Požadavky:
organizační schopnosti a samostatnost. Tel.: 777 66 27 27.

Snadné půjčky i hypotéky s nízkou
splátkou. Nejsme linka 900... Tel.: 732
659 877.

Přijmeme kadeřnice, maséra/-ku. Na
ŽL. Tel.: 721 755 420.

Rychlá půjčka pro každého od 18 do
65 let. Vhodná i pro ženy na MD i důchodce. Vyřízení do 8 dnů. Kontakt:
732 659 877.
Snadné půjčky a průchodnější hypotéky s nízkými splátkami. Nejsme
900... Tel.: 737 404 086.
Pozor!!! Vánoční půjčky pro každého, stačí OP. Bonus od nás – kreditní
karta. Tel.: 777 866 069.

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

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.
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.
IFP Club nově v PV! Limitovaná nabídka – zajímavá spolupráce. Na VPP
i HPP, transparentní podmínky.
Slušné výdělky. Tel. 722 853 631.
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.! Volejte od 15 do 19hod. Tel.
777 841 651.
Nabízíme pracovní příležitost. Tel.:
733 656 602.
Hledám komunikativní, spolehlivé,
seriozní a důvěryhodné spolupracovníky, kteří se nebojí pracovat a chtějí
být za svoji práci ohodnoceni nejvyššími provizemi na trhu. V případě zájmu zašlete životopis na roman.sevcik@bcas.cz nebo volejte na 777 88
26 44.
Dopravní firma GEILT hledá řidiče
dodávky na cesty do zahraničí po západní Evropě. Požadujeme praxi v řízení dodávky v zahraničí, flexibilitu,
vlastní automobil na dojíždění do zaměstnání podmínkou, komunikativní
znalost NJ nebo AJ, pojistku na ¨blbost¨. Stručný životopis zašlete mailem: geilt@seznam.cz (777 776 779)
Přijmeme řidiče na MKD. Tel.: 603
534 795.
Přijmeme 3-5 lidí v Olomouci a okolí. Tel.: 774 664 892

reality
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Akademie Alternativa příjme do svého pracovního kolektivu grantového
manažera. Požadujeme příjemné vystupování, časovou flexibilitu a minimálně středoškolské vzdělání.
Zkušenosti s grantovými projety výhodou. Zasílejte strukturovaný životopis a průvodní motivační dopis
nejpozději do 22.11.2009 na email:
info@akademiealternativa.cz, telefonické dotazy 722 935851.
Hledám masérku-ra a manikérku do
salónu. Levný nájem včetně vybaveni. Informace na tel. č. 775 991 404.
Zavedené STUDIO IN na
Vrahovické ul., hledá PEDIKÉRKU-NEHTOVOU DESIGNERIKU na ŽL, nejlépe v jedné osobě.
Tel.: 603 29 34 56 Hana Puklová volat 8 – 9, 19 – 20 hod.
Přijmeme řidiče na soupravu do 12T.
Jízdy do zahraničí. Tel.: 605 248 001.
Nabízím domácí práci. Pošlete adresu SMS na tel.: 728 821 566.
Firma Hanakov, spol. s r.o., Pod
Kosířem 3127/74, Prostějov přijme
do HPP manipulanta- obsluhu VZV
pro2 směnný provoz. Požadujeme,
osvědčení na el. VZV a plynový
VZV. Mzda 70-80 Kč/hod , nástup
možný ihned. Životopisy zasílejte na
hanakov@hanakov.cz. Osobní kontakt po tel. domluvě. Tel: 582 302
341.

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

Nabízím práci, roznos letáků, vl. auto
podmínkou, poh. hmoty hrazeny, dále prodavačku, časově náročné. Více
info na tel.: 721 275 880.

Přivýdělek i HPP. Tel.: 607 73 61 70.

TIP! www.fajnprace.eu

16. listopadu 2009

práci
nabízí

služby

služby

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

Přijmeme administrativní pracovní
sílu na dlouhodobý záskok. Požadujeme ukončené SŠ vzdělání, znalost
práce na PC, samostatnost a odpovědnost. Stručný životopis zasílejte na e-mail cds@cds-sipky.cz. Bližší
informace na tel.: 608 300 108

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.

Stavební firma hledá externího pracovníka pro zpracovávání výrobních
kalkulací pro řízení staveb. Tel. 602
733 244.

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.

Úklidové služby
- domácnosti
běžný úklid, sváteční úklid,
mytí oken
- strojní čištění koberců
a čalounění
- bytové domy
- novostavby
- kanceláře
PEMA úklid
(agentura Kopretina),
tel. 774 149 221,
www.pemauklid.cz,
e-mail: pemauklid@pemauklid.cz

Jim Beam restaurant, přijme kuchaře/ku na minutkovou kuchyni.
Nástup
možný
ihned,
www.texmexrestaurant.cz, tel.:
608 811 169
Přijmeme 9 lidí pro práci z domu.
Zvedání a zapisování telefonů, 3 –
6.000 Kč. Tel.: 604 800 212.

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

auto-moto
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.
Prodám Škoda Fabia combi, 1,9 TDi,
r.v. 2001, stříbrná metalíza, naj.
134.000 Kč. Top stav. Tel.: 604 348
313.

Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny
stol. práce vč. oprav).
Digitální příjem. 180 programů.
Tel.: 777 938 973.
Vodo- topo-plyn. Nabídky veškerých instalatérských prací. Tel.: 608
747 788.
Provádíme obklady, dlažby, výměny bytových jader a veškeré zednické práce. Tel.: 725 116 297, 604
456 097.
Provádím zednické práce, obklady,
dlažby, montáž sádrokartonů. Tel.:
603 498 695.
Klempířské a pokrývačské práce,
izolace plochých střech. Tel.: 777
125 551 pan Čadílek.

výzva
Město Prostějov, nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov v y z ý v á tímto současného držitele motocyklu typ
ČZ 250/455, reg. značky PV 8119,
rok výroby 1962, barva červená, aby
se neprodleně dostavil či ohlásil na
oddělení právním Městského úřadu,
dv. č. 40a, každý den od 8.00 do 15.00
hod. nebo na telefonní číslo
582329169 (vyřizuje JUDr. Kapplová).

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

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
Odměna 1.000 Kč poctivému nálezci.
Dne 12.11.2009 mezi 11.30 – 13.45
hod. mi byla odcizena dámská peněženka s doklady (OP, ŘP, kartička ZP)
mezi nám. TGM a Žižkovým nám. v
PV. Vyplatím odměnu 1.000 Kč za
vrácení dokladů. Hana Plenařová, tel.:
721 422 470.

oznámení
Sudová, lahvová vína, sekty, Martinská vína aj. Stálé akce! Vinotéka,
Kostelecká 10, PV.
www.vinotekauzbynka.webnode.cz
Zveme všechny milovníky dobrého
jídla na 1. zážitkový raut Banksia.
Téměř 30 specialit zdravé kuchyně.
Čtvrtek 19.11.2009 v 18.00 hod.
Banksia, Plumlovská 19a. Vstupné v
předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.
Tel.: 608 506 622.

různé
Jeseníky – Karlov – rekreace na nově
zrek. chatě (do 11 osob) v době prázdnin. Tel.: 777 780 503.

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ
Dne 19. listopadu 2009
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Zdeňky VIČAROVÉ
z Bedihoště.
Vzpomíná manžel, dcera
a syn s rodinou.

Politik Zdravého města Mgr. Vlastimil Uchytil zve na veřejnou diskusi k
„Plánu zdraví a kvality života“, tzv.
Fórum Zdravého města Prostějova.
Veřejné projednání se uskuteční ve
čtvrtek dne 19. listopadu 2009 od
15.30 hodin v prostorách přednáškového sálu Národního domu na
Vojáčkově náměstí.
Projednání bude probíhat formou kulatých stolů ve skupinách, podle jednotlivých oblastí. Za město Prostějov budou
v každé skupině jako garanti oblasti
příslušní vedoucí odboru, resp. jimi
pověření pracovníci. Před závěrem Fóra proběhne shrnutí toho, k čemu jednotlivé skupiny občanů dospěly v diskutovaných oblastech:

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

Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343.

Nabízím výpomoc při žehlení a
hlídání dětí. Tel.: 775 910 777.
Provádíme veškeré stavební práce.
Krizová sleva 10%. Tel.: 720 400
239, 775 125 780.

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Dne 19. listopadu 2009
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Stanislava
OHNOUTKY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcera Irena
s rodinou a syn Stanislav.

A. Veřejná správa, rozvoj města / Informace, komunikac
B. Životní prostředí
C. Sociální oblast / Sociálně – patologické jevy
D. Zdravý životní styl / Zdravotní oblast
E. Volný čas / Sport / Kultura
F. Vzdělávání, výchova
G. Doprava
H. Podnikání, výroba, služby

I. Komunitní plánování sociálních služeb
Akci bude moderovat národní koordinátor Projektu Zdravé mìsto a ředitel
Národní sítě Zdravých měst ČR Ing.
Petr Švec. Během akce bude v přilehlých salóncích probíhat prezentace organizací poskytujících sociální služby.
Poskytovatelé sociálních služeb jsou
připraveni odpovídat na vaše dotazy.
-red-

telefonní čísla

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

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.

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

ÚP mění

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

Jeseníky – Karlov – rekreace na nově
zrek. Chatě (do 11 osob). V době jar.
Prázdnin. Tel. 777 780 503.

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

Fórum Zdravého města

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.

Provádíme malířské, natěračské a
drobné zednické práce. Tel.: 608 76
16 14.
Kawasaki ZX9R Ninja, r.v.00, 75t

Děkujeme všem příbuzným,
kamarádům od Zavadilky
a známým, kteří doprovodili
na poslední cestě
p. Aloise KRÁTKÉHO.
Zároveň děkujeme Soukromé
pohřební službě pí. Václavkové
za důstojné rozloučení
ve smuteční síni
na Mlýnské ulici.
Manželka a děti s rodinami.

Dne 21. listopadu
uplyne 20 let,
od úmrtí mé manželky,
maminky a babičky,
paní Míly HRABÁLKOVÁ
z Mořic.
S láskou stále vzpomínají
manžel, děti a vnoučata.

Mob.: 604 259 957

Pravidelný běžný úklid domácností,
mytí oken, žehlení. Kvalita, spolehlivost. Tel.: 737 867 950.

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

Dne 18. listopadu 2009
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
maminky, babičky
paní Dobromily KOLDOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje syn
a dcery s rodinami.

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

Masáže podle Vašeho přání u Vás
doma. Tel.: 602 892 574.

Kawasaki ZX6R, r.v.05, 107t

Tvé ruce už nepohladí,
ústa neporadí. Tvou lásku
nikdo nenahradí.

Prodám štěňata labradora, černá, 2
měs. stará, odčervená, očkovaná. Cena
800 Kč. Tel.: 777 02 44 40.

Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
MOTOBAZAR
DOVOZ MOTOCYKLŮ
AŽ 50 MOTO NA SKLADĚ,
WWW.FREE-MOTO.CZ
TEL. 604460722
PRODEJ I NA SPLÁTKY.

vzpomínáme

zvířata
Prodám štěňátko jorkšíra. Tel.: 604
783 540.
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POZOR
POSEZONNÍ

SLEVY
KOL

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

Uzávěrka řádkové
inzerce je vždy

Najdete nás na:

v pátek

www.vecernikpv.cz

v 10.00 hod.

Úřad práce v Prostějově informuje
veřejnost, že od pondělí 16. 11. 2009
do čtvrtka 19. 11. 2009 bude z důvodu výměny telefonní ústředny a
přechodu na nová telefonní čísla
omezena dostupnost telefonních linek v lokalitách Plumlovská 458/36
a Lutinovova 42/1, Prostějov.
Od 19. 11. 2009 budou v platnosti následující nová telefonní čísla :
provolba
950 154 xxx
spojovatelka
950 154 111
odb. zprostředkování
950 154 410
odb. kontrolní a právní 950 154 450
odd. trhu práce
950 154 440
odd. poradenství
950 154 430
odb. státní sociální podpory
950 154 505
pracoviště Konice
950 154 200
pracoviště Němčice nad Hanou
950 154 210
Kompletní seznam telefonních čísel
najdou zájemci na webových stránkách Úřadu práce v Prostějově
www.portal.mpsv.cz.
-red-

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:
Obec: Seč
Dne: 23.11.2009 od 7:30 do 15:00 hod. vypnutá oblast: celá osada Seč včetně chat
a podnikatelských subjektů .
Obec: Žarovice
Dne: 23.11.2009 od 8:00 do 14:30 hod. vypnutá oblast: část obce od č. 27 po č. 76
jednostranně

Obce: Určice , Seloutky
Dne: 23.11.2009 od 9:00 do 15:30 hod. vypnutá oblast: celé obce Seloutky a Určice včetně podnikatelských subjektů a farmy ZD
Obec: Výšovice
Dne: 23.11.2009 od 9:00 do 15:00 hod. vypnutá oblast: celá obec Výšovice včetně
podnikatelských subjektů
Obec: Horní Štěpánov a Pohora
Dne: 25.11.2009 od 7:15 do 15:30 hod. vypnutá oblast: Pohora, část obce Horní

Štěpánov od Nových Sadů po č. 192, 194,
20, 17, 14, 13, 53. včetně podnikatelských
subjektů. /mimo Nové Sady/.
Obec: Prostějov
Dne: 26.11.2009 od 7:30 do 15:00 hod. vypnutá oblast: ul. Šárka č. 15, 17, 19, 21,
ul. Spitznerova č. 5, 7, 8, 10.
Obec: Ptení
Dne: 27.11.2009od 7:30 do 15:30 hod. - vypnutá oblast: celá obec Ptení včetně podnikatelských subjektů a farmy ZD, Jmdz Ptenský
Dvorek.
E.ON Českárepublika,s.r.o.

16. listopadu 2009

První úspěch postavil nejmenší Playmakery přímo na bednu! Bodová série pokračuje i po pátém utkání

V neděli 8.11.2009 se naši nejmladší
florbalisté opět vypravili na turnaj
Olomoucké ligy elévů, tentokrát do
Olomouce. Čekaly nás 4 zápasy, ve
kterých jsme čelili klukům zS DDM
Olomouc B, FBS DDM Olomouc C a
FBC Sokol Mohelnice. Po pře-kvapivých výkonech našich hráčů, jsme sko
nčili „na bedně,“ což je pro úspěch
vmládeži prvním krokem k plánovanému zaměření!
Po prvním turnaji v Uničově, na kterém
Playmakeři skončili na 4.místě s dost vysokými porážkami od prvních tří
týmů,od nás asi moc lidí neočekávalo
ohrožení medailových pozic. Realita
byla ale příjemným překvapením. Do
prvního zápasu jsme nastoupili
s Olomoucí A, favority tohoto turnaje.
Zápas byl od začátku herně vyrovnaný
a po celou dobu jsme překvapivě vedli.
Když už jsme mysleli, že zápas dovedeme do vítězného konce výsledkem
2:1, pouhé 3 vteřiny před koncem jeden z Olomouckých hráčů nahodil
z půlky míček směr naše brána, a ta nešťastně přeskočila ruku brankáře a bylo vyrovnáno 2:2! Vzhledem ke zbývajícímu času tohoto utkání to byl i výsledek konečný.
“Určitě jsme spokojení, před zápasem
bychom s tím prakticky nepočítali.
Škoda toho závěru, mohlo to být ještě
veselejší!,” dodává bezprostředně po
utkání jedna z trenérek Hana Poláková.
Druhý zápas s Mohelnicí jsme úvod
lehce podcenili, Playmakeři se namlsali solidní partií z úvodu turnaje, avšak
bylo třeba se koncentrovat i nadále. Poté, co obě trenérky svým svěřencům
důrazně domluvili, obraz hry se přeci
jen zlepšil a Prostějov dovedl zápas k
výhře 6:2! “Z počátku jsme si mysleli,
že se soupeř položí sám, měli jsme v
hlavách první úspěch a mysleli si, že už
se hrát prostě ani nemusí! Bylo třeba se
z toho oklepat, a začít hrát naši hru, jako v prvním utkání, což se nakonec i
povedlo,” konstatuje po vystoupení s
Mohelnicí trenérka Lucie Vysloužilová.
Pak nás čekalo Olomoucké Béčko,
které v průběhu turnaje hrálo mnohem
lépe než A-tým. Aktivita Olomouce nakonec převýšila o jednu branku Playmakery a i když jsme prohráli, nebylo
se znovu zač stydět.
“K tomuto klání jsme nastoupili hodně
s respektem a chvílemi to vypadalo, že
jsme pouhými kužely, se kterými si
Olomouc dělá, co chce – tedy hlavně
některé jejich individuality. Vůbec
jsme neběhali a působili jsme odevzdaně. V druhém poločase se ale kluci
zvedli k náporu, ovšem k vítězství už
nám chyběl čas, a tak jsme utrpěli první prohru na turnaji 2:3,” komentuje
stručně jedna z trenérek Hana Poláková.
Vzhledem k zamotaným výsledkům
mezi Olomoucemi bylo pro Prostějov do
dalšího zápasu jasno. “Věděli jsme, že
jestli chceme pomýšlet na medailové pozice, musíme v našem posledním zápase
vyhrát nad Olomoucí C,” spekulovalo

duo trenérek. Kluci zmobilizovali své
poslední síly a naplno se vrhli do zápasu.
Tentokráte to byli Playmakeři, kdo si
„vodil“ soupeře a zaslouženě po mnoha
krásných akcích vysoko zvítězil. Krásná
výhra 11:0 tak postavila elévy před první
úspěch.
“Tento turnaj bychom zhodnotily velmi pozitivně. Kluci i při tak malém počtu, ve kterém jsme jeli, byli na hřišti aktivní a podali velmi slušný výkon. K naší
spokojenosti přidal ještě fakt, že Robert
Machač byl vyhlášen, za nejlepšího asistenta turnaje - zároveň byl vyhlášen jako nejlepší hráč Prostějova,” shrnuly vystoupení obě trenérky.

POHÁR FLOORBALISTŮ
Pohár: 3.kolo vítězně s prvním CHAT
ON-LINEM!!!
Prostějovští florbalisté zajížděli do dějiště třetího kola poháru ČFbU 2009 až ke
slovenským hranicím. Kousek od Hodonína totiž leží městečko Dubňany, ve
kterém se měl střetnout domácí celek
Hukotu proti Playmakerům. Klobouky u
Brna si prostředí haly zvolili právě zde, a
jelikož jsou hůře nasazené mužstvo,
které prošlo oběma koly poháru, bylo
hostitelství v jejich kompetenci. Utkání
započalo po šesté hodině večerní první
říjnové soboty.
FbC Playmakers Prostějov
– FbC Aligators Klobouky
11:4 (2:0, 3:2, 6:2)
Branky: 12.Miczek(Fojt Z), 16.Sedláček(Miczek), 23.Sedláček(Fojt Z),
26.Čmela(Vašut), 28.Sedláček (Miczek), 42.Bouda(Ťuik), 43. Miczek (Fojt
Z), 45.Kňůr (Vlastní), 45. Sedláček
(Miczek), 48. Bouda (Čmela), 59. Fojt
Z(Fojt M)
Vyloučení: 0:1, Využití: -, Oslabení: Sestava domácích: Krátký Tomáš
(33.52 Kolář Luděk) – Fojt Milan, Žák
Michael, Micek Daniel, Sedláček Miroslav, Fojt Zdeněk – Ťuik Josef, Vašut
Michal, Čmela Libor, Bouda Marek,
Krnáč Jakub, Řehulka Jakub
Trenér: Milan Fojt
Sestava hostů: Hradečný Tomáš (47:53
Sekanina Zbyněk) – Lumberák David,
Janča Pavel, Ondráček Rostislav, Novotný Jiří, Drška Jan, Hála Jaroslav,
Kňůr Tomáš, Líznar Tomáš, Volek Pavel, Citterpard Petr
Moderní hala Playmakerům svědčila.
Příjezd třináctičlenného týmu od ligy zanechal na hráčích změny v sestavě i
v přístupu do utkání. První šance přišly na obou stranách, nejprve první
pětka Prostějova zahrozila střelou
těsně mimo, po ní se Volek tlačil před
brankáře, ale cesta skončila dřív než
mohla pokračovat. Kontrola míčku
byla jasně a silně v režii favorita
z Prostějova. Střela z dálky kapitána
Playmakerů šla těsně vedle, hosté reagovali jen vyhozením. Hukot minul
z úhlu bránu po náznaku přečíslení,
ovšem nic výrazného se neudalo. Do
šance se dostal Bouda, ale trefil jen
hruď. Následná kombinace Miczeka

kdy se o vlastní gól postaral Kňůr –
8:2! Devátou trefu přidal Sedláček a
desítku uzavřel Bouda – 10:2! Prostějov pak polevil a lehce zapomínal bránit, takže se Hukot dočkal alespoň korigace už tak žalostného stavu – 10:4!
Playmakeři pak mohli ještě navýšit
skóre, avšak Miczek prázdnou bránu
minul, v zápětí Řehulka na přihrávku
do prázdné nestačil ještě rychlostně.
Za to přihrávka Milana Fojta našla jeho bratra, který poslal jedenáctý doporučený dopis s textem „GÓL“! A
proto, že jiná branka už nepadla se utkání dohrálo s jasnou převahou Playmakerů. Po celý zápas na hřišti dominovali Hanáci, kteří zaslouženě postoupili do 4.kola poháru.
„Do utkání jsme vstoupili připravení. Na rozdíl od ligy se nám dařila rozehrávka, pohyb byl rychlejší, což má
za následek spíše povrch. Ten byl
dnes opravdu dobrý. Šance jsme si
vytvořili stejně jako v lize, jen jsme je
už proměňovali. Škoda, mohlo to být
ještě daleko výraznějším rozdílem.
Soupeř nám dnes nestačil v žádné
herní činnosti a proto jsme zaslouženě zvítězili. Tým začíná fungovat, a
já pevně věřím, že za týden proti
Znojmu utkání zvládneme,“ konstatoval po hladkém vítězství sám trenér
Milan Fojt.

se Sedláčkem končila pod nohami
brankáře Klobouků, Prostějov dobře
napadal a zásluhou Čmely se v šanci
ocitl znovu Bouda, který naložil
s šancí obdobně jako minule. Hukot
se dostal poprvé do slibnější šance,
avšak Volek pouze promáchl. Ze standartky Krnáč napodobil Boudu, a tak
se na gól stále čekalo. Napadání se
Playmakerům vyplatilo, Milan Fojt
vybojoval míček, přihrál okamžitě
Sedláčkovi, ten posunul hned kapitánu Zdeňkovi Fojtovi a kapitán našel
osamoceného Miczeka, který brankáře snadno překonal 1:0! Hosté se
pokoušeli o brejk, ale dobře připravená obrana vše bezpečně zhatila. Klobouky se dostávali do přečíslení,
které řeší střelou z boku do prostřed
brány, Krátky s přehledem chytl. Žák
našel Zdeňka Fojta a ten z otočky jen
těsně minul, následně se k míčku dostal Miczek, přihrál Sedláčkovi, ale
ten poloprázdnou bránou pohrdl a minul. Další obrovská šance Miczeka,
po sérii nahrávek se k míčku dostal
Miczek, a když se celá obrana rozestoupila, šel až před brankáře, brankář
fantasticky vytáhl. Tlak už ale dlouho nevydržel. Musela přijít branka, a
také přišla. Sedláček už se nemýlil –
2:0!
První nepřesnost technicky vyspělejšího Prostějova mohl potrestat Hukot na konci první třetiny, ale Krátký
se vytáhl. Třetí gól plaval ve vzduchu
v závěru první třetiny. Další šance
první řady, míček poskakoval po
přihrávce kapitána Fojta po brankové
čáře, Klobouky zachránili se štěstím.
Druhá třetina byla v prvních minutách ještě pro Prostějov drtivější.
Miczek se uvolnil po levém křídle a
tentokrát zvolil přihrávku na Sedláčka, který odkrytou bránu trestuhodně přestřelil. Hned na to ale branka přeci jen padla. Za půl minuty se
dobře uvolnil Zdeněk Fojt a našel nehlídaného Sedláčka znovu, který si
tentokráte prázdnou branku vychutnal – 3:0! Za nedlouho se po nahození Vašuta postaral o teč Libor Čmela –
4:0! Za minutu dílo zkázy umocnil
znovu pohlednou akcí první útok, na
jehož konci stál opět Sedláček. Za další chvilku se řítil Čmela na branku
zcela sám, ale blafák nedotáhl přesně.
Po něm napálil po další rychlé kombinaci prvního útoku Zdeněk Fojt spojnici, a po příchodu druhé pětky se o
břevno postaral pro změnu Bouda.
Hukot se z krize a zoufalství dostal
odpískanou spornou standardní situací, kterou se mu podařilo vstřelit první gól – 5:1! Po slabší chvilce ve středu hřiště se středová řada s obranou
špatně dohodla, a Hukot byl najednou
o něco radostnější – 5:2! Klid
v řadách Playmakerů zavládl od
druhé minuty poslední části. To když
se prosadil konečně i Bouda. No a pak
už to šlo ráz na ráz. Další branku přidal znovu dnes aktivní Miczek -7:2!
Pohromu Klobouků pak deklarovala
vlastní nemohoucnost v 45.minutě,

Vítkovice do Prostějova
nepřijedou, Playmakeři končí
před osmifinále!
V dalším kole poháru čekal prostějovský tým celek Havířova. Tentokráte šlo o souboj, jenž měl určit soupeře pro loňského extraligového
mistra Vítkovice. Ty právě čekaly na
vítěze tohoto utkání. Do Havířova odcestovala jen polovina A-teamu, což
svědčilo zejména domácím, kterým
netradiční úterní večer vyhovoval již
proti Hattricku Brno. Svojí výhody se
zhostili i v tomto zápase, kdy však
průběh ovlivnily momenty, které jsou
přinejmenším na zvážení. Tak či onak
Prostějov doplatil na vlastní i jiné
chyby, po kterých lehkovážně inkasoval. S pohárem se musel rozloučit. 10
let výročí klubu umocněný pozvánkou extraligového mančaftu bude
muset odložit až po sezóně!
Slavia Havířov – FbC Playmakers Prostějov 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)
Branky: 11.Páleník (-), 52.Ťuik(Čmela P), 52.Páleník(Bouda Mk)
Vyloučení: 2:3, Využití: 1:0, Oslabení: 0:1 Sestava: Krátký(48.Kolář) –
Fojt M, Bouda Mt, Miczek, Páleník,
Fojt Z – Ťuik, Čmela P, Čmela L,
Bouda Mk, Krnáč Vedoucí týmu: Josef Ťuik, Trenér: Milan Fojt
Před utkáním se Prostějov musel zejména vypořádat s množstevní absencí ve svých řadách. V obraně chyběli
Zakopal, Vašut, Žák. Dále Hanákům
chyběl první centr Miroslav Sedláček, po něm i Řehulka, Hél a Liška.
Naopak týmu pomohl zaskočit Jan
Páleník, tentokráte ovšem v roli cent-

PROPOZICE OKRESNÍ SOUTĚŽE PŘÍPRAVEK V SÁLOVÉM FOTBALE okres Prostějov, ročník 2009/2010
Pořadatel: Okresní fotbalový svaz,
Skálovo náměstí 2, Prostějov
Okresní štáb sálového fotbalu Prostějov
(OŠSF Prostějov), Kostelecká 8, Prostějov
Termín konání: listopad 2009 – únor
2010
Místo konání: sportovní hala ZŠ Kostelec n. H.
Hrací systém:
V soutěžním ročníku 2008/2009 se soutěže fotbalových přípravek okresu Prostějov zúčastní 12 mužstev, rozdělených
do 2 základních skupin A, B. Ve skupinách odehrají mužstva na 2 turnajích jednokolově zápasy každý s každým. Po
skončení zápasů v základních skupinách
se mužstva rozdělí podle umístění: mužstva na 1 až 3. místě obou skupin postoupí do skupiny o celkového vítěze
soutěže resp. mužstva ze 4. až 6. místa
obou skupin budou hrát o umístění na 7.12. místě. Nadstavbová část se bude hrát
opět jednokolově, vzájemné zápasy mužstev jsou rozděleny na 2 turnaje, výsledky ze základní části se nebudou započítávat.
Mužstva absolvují v rámci okresní soutěže přípravek celkem 4 turnaje – 10
zápasů.
Technická ustanovení:
Všechna utkání se hrají dle platných pravidel vydaných Svazem sálového fotbalu ČR, herního a disciplinárního řádu.
Soutěže se hrají míčem schváleným pro
utkání sálového fotbalu.
Vyjímky z pravidel ČŠSF ( jejich kompletní znění najdete na www.futsal.cz ):
počet hráčů 5 + 1, hra bez akumulovaných faulů, auty i rohy se kopou, brankář
smí vyhazovat za polovinu hřiště.
Postupový klíč:
Výhra se v tabulce oceňuje 3 body, remíza 1 bodem, prohra není bodově
ohodnocena.
Pro umístění ve skupinách jsou rozhodující následující kriteria:
počet získaných bodů,
vzájemný zápas, celkové skóre – rozdíl
branek, větší počet vstřelených branek,
menší počet obdržených gólů..,
minitabulka vzájemných zápasů ( při
rovnosti bodů 3 a více týmů ), los.
Finanční zajištění:
Mužstva se podílejí na částečné úhradě
nákladů soutěže. Startovné pro soutěžní
ročník 2008/09 je stanoveno ve výši
1.200,- Kč/mužstvo ( za všechny 4 turnaje ).
Termín pro zaplacení startovného na sezonu 2008/09 je nejpozději do

6.11.2009.
Pojištění:
Za peníze a cenné věci nebere pořadatel
zodpovědnost a nevztahuje se na ně
žádné pojištění, hráči hrají na vlastní nebezpečí.
Soupisky mužstev:
Za jednotlivá mužstva nastupují
hráči na základě registračních průkazů.
K zápasům smějí nastoupit jen hráči uvedeni na soupisce mužstva (registrovaní
v příslušném oddíle, prokazující se registračním průkazem nebo ve vyjímečném
případě průkazem zdravotní pojišťovny),
povolen je start hráčů narozených po
1.1.1999. Nejpozději 5 minut před začátkem prvního zápasu na turnaji odevzdá
vedoucí mužstva vyplněnou soupisku
mužstva u stolku rozhodčích. K utkání
smí za mužstvo nastoupit maximálně 15
hráčů, pobyt na střídačce je umožněn pouze osobám uvedeným na soupisce mužstva. Za neoprávněný start hráče bude mužstvo postiženo dle disciplinárního řádu,
za údaje uvedené na soupisce týmu odpovídá vedoucí mužstva.
Výstroj hráčů:
Každé mužstvo musí nastoupit k zápasu
v sadě jednotných dresů opatřených čísly minimálně 15 cm vysokými. Při podobnosti dresů obou soupeřů má za povinnost zajistit rozlišení mužstvo uvedené v zápisu o utkání jako domácí.
Nutné je, aby se hráči i jejich doprovod
(trenér, vedoucí mužstva) pohybovali ve
veškerých prostorech sportovních hal ve
sportovní obuvi se světlou podrážkou
nezanechávající stopy na povrchu.
Ostatní ustanovení:
Všechny zápasy se ( pokud pořadatel nestanoví jinak) hrají 2 x 15 minut hrubého
času. OŠSF deleguje ke každému zápasu 2 rozhodčí, kteří budou odměňováni
podle hospodářské směrnice vydané
ČŠSF.
Pořadatel zajišťuje pitný režim na turnaji, další občerstvení je možné zakoupit u
správce haly.
Vedoucí mužstva je odpovědný za chování hráčů v prostorech sportovní haly.
Čekací doba je zrušena
Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo
na případné změny v propozicích
soutěží.
S dotazy se obracejte
Ing. František Kocourek
Jaroslav Liška
telefon 604 940 603, 602 508 005
telefon 725 526 307
e-mail:f.kocourek58@centrum.cz

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

1
2
3
4
5
6

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

1
2
3
4
5
6

Hrací systém:
TURNAJE V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. turnaj sobota 14. 11. 2008 8.00 - 18.00 hodin
Kostelec n/H
8.00 – 12.40 hodin
skupina A
8.00
1–6
HANÁ PROSTĚJOV – OLŠANY U PV
8.40
3–5
PROTIVANOV – OTINOVES
9.20
6–2
OLŠANY U PV – 1. SK PROSTĚJOV
10.00
4–1
LIPOVÁ – HANÁ PROSTĚJOV
10.40
5–6
OTINOVES – OLŠANY U PV
11.20
3–4
PROTIVANOV – LIPOVÁ
12.00
2–5
1.SK PROSTĚJOV – OTINOVES
12.40 – 18.40 hodin
skupina B
12.40
4–2
PŘEMYSLOVICE – ČECHOVICE
13.20
5–1
KRALICE NA HANÉ – KOSTELEC NA HANÉ
14.00
3–2
FKM KONICE – ČECHOVICE
14.40
6–4
MOSTKOVICE – PŘEMYSLOVICE
15.20
1–3
KOSTELEC NA HANÉ – FKM KONICE
16.00
4–5
PŘEMYSLOVICE – KRALICE NA HANÉ
16.40
1–2
KOSTELEC NA HANÉ – ČECHOVICE
17.20
3–6
FKM KONICE – MOSTKOVICE
2. turnaj sobota 12.12.2009 8.00 - 18.00 hodin
Kostelec n/H
8.00 – 12.40 hodin
skupina B
8.00
1–6
KOSTELEC NA HANÉ – MOSTKOVICE
8.40
3–5
FKM KONICE – KRALICE NA HANÉ
9.20
6–2
MOSTKOVICE – ČECHOVICE
10.00
4–1
PŘEMYSLOVICE – KOSTELEC NA HANÉ
10.40
5–6
KRALICE NA HANÉ – MOSTKOVICE
11.20
3–4
FKM KONICE – PŘEMYSLOVICE
12.00
2–5
ČECHOVICE – KRALICE NA HANÉ
12.40 – 18.40 hodin
skupina A
12.40
4–2
LIPOVÁ – 1.SK PROSTĚJOV
13.20
5–1
OTINOVES – HANÁ PROSTĚJOV
14.00
3–2
PROTIVANOV – 1.SK PROSTĚJOV
14.40
6–4
OLŠANY U PV – LIPOVÁ
15.20
1–3
HANÁ PROSTĚJOV – PROTIVANOV
16.00
4–5
LIPOVÁ – OTINOVES
16.40
1–2
HANÁ PROSTĚJOV – 1. SK PROSTĚJOV
17.20
3–6
PROTIVANOV – OLŠANY U PV
FINÁLOVÁ ČÁST
1. turnaj neděle 3.1.2010 8.00 -18.00 hodin Kostelec n/H
8.00 – 12.30
skupina o 1. - 6.místo
7 zápasů
12.30 – 18.00
skupina o 7. - 12.místo
8 zápasů
2. turnaj neděle 14.2.2010 8.00 -18.00 hodin Kostelec n/H
8.00 – 12.30
skupina o 7. - 12. místo
7 zápasů
12.30 – 18.00
skupina o 1. - 6. místo
8 zápasů
Poznámka: Pro finálovou část dostanou mužstva nová losovací čísla
podle výsledků v základní části.

ra.
Zápas nezačal v nějak oslnivém tempu. Domácí svoji hrou nikterak přihlížející diváky nenadchli. Hra
uspávacího hada, jenž se spíš předpokládala v zápase s Hukotem Klobouky, byla k vidění od úvodu. Za to
jsme mohli vidět spoustu nahozených
míčků před bránu a střelbu z dálky,
která příliš vystrašit nemohla, zvlášť
ze strany domácích. Povedená šance
tak mohla trochu obecenstvo vyvést z
míry u Marka Boudy, jenž minul,
stejně jako domácí útočník ve slibné
šanci. Se střelou Zdeňka Fojta měl sice Szilvaszi starosti, avšak jeho střelu
stihl vytěsnit nad. Po drobnějším zaváhání Martina Boudy se ocitl
v dobré příležitosti domácí forvard,
ale brankář Krátký byl připravený dobře. Po šanci domácích se ke slovu
dostali znovu hosté. Do velké příležitosti se dostal po nahrávce kapitána
Zdeňka Fojta Miczek, ale trefil jen ruku ležícího Szilvaziho. První gólový
momet pramenil ze špatné rozehrávky Marka Boudy na středu hřiště, kterou nakonec v přečíslení zužitkoval
domácí celek. – 0:1! Odpověď přišla
prakticky v zápětí. To když nejprve
drobné zaváhání Ťuika napravil Páleník, jehož průnik zastavila až síť.
Před bránou osamocený Miczek tak
už nemusel míček dopravovat sám –
1:1! V polovině třetiny jsme se konečně dočkali i pohlednější výměny
obou stran. Nejprve domácí zahrozili
po pěkné kombinaci, které však
chyběla finální fáze. K ní se nakonec
ani nedostali, následný protiútok nabízel slibnou koncovku z otočky Miczeka, ale střela skončila pod brankářem Havířova. V zápětí měli havířovští možnost standartní situace,
ovšem ta dopadla spíše tragicky.
Z následné rozehrávky se podařilo Liboru Čmelovi vystihnout úmysl a
druhá pětka se řítila ve trojici proti jedinému beku. Čmela však místo rozebrání zvolil střelu, kterou domácí
brankář pravým ramenem vytěsnil
nad. Prostějov se začal dostávat
častěji do šancí. Páleník po souhře
obránců vystrašil, dvakrát ze stejné
situace, brankáře střelou z boku,
ovšem ta letěla doprostřed brány.
V další šanci se snaživší Páleník hůře
zorientoval, a tak jeho backhand postrádal razanci. Domácí se o střelbu
chtěli také starat, jenže nepřesnost
vedla pouze k propagačním střelám
z dálky, což alespoň v této části utkání
vedlo k vyrovnanému počtu zásahů
obou brankářů. V dalším přečíslení se
do slibné situace dostal Marek Bouda, avšak míček mu v poslední chvíli
uskočil, takže volný Krnáč před
bránou mohl jen zoufale bouchnout
hokejkou o palubovku. Z následného
zámku se však k výraznější střele Prostějov nedostal, navíc po nepovedené
střele Petra Čmelu přišel zbytečně o
míč. Následný protiútok přinesl spoustu diskutabilních momentů! Slávia
míček odehrála do rohu, kde si naběhl útočník Havířova. Ten přihrál za
bránu stejnému spoluhráči, jenž mu

nabídl míček. No a dál se dalo hodně
spekulovat. Proto jsme tento moment
zkusili přiblížit z videozáznamu. Zejména proto, že hráč se zády natlačil
do brankoviště, kde při zákroku brankáře navíc dochází k posunutí branky
tak, že její pravá tyč skončila dvacet
centimetrů mimo své postavení. Při
tomto pohybu se míček odráží od boku trupu brankáře a mění směr zpět
k pravé tyči tak nešikovně, že dobíhá
posunutou branku, která je v tu chvíli
mimo výseč. Autor branky tak automaticky nejprve otáčí hlavu za bránu,
kde stojí jeden z rozhodčích
s domněním, že jeho drzý kousek neprojde. Ten však branku uznává. Rozhodně by tento moment mohl být i na
jiných diskuzích než zde. Posouzení
nechejme jiným a zasvěceným! Rozhodně, ať už bylo správné či špatné,
branka uznaná byla! My se však můžeme zamyslet nad prvním a podstatným krokem hráče do brankoviště,
což už zde bylo zásadní branku neuznat – 1:2! Ale konec spekulací, vraťme se zpět do průběhu utkání! Zápas
to do jisté míry ovlivnilo. Zejména na
psychice obou mužstev. Každý
z aktérů pak začal hledat skulinky, jak
vydělat na zajímavých verdiktech
v dalších minutách. A právě tady se
zápas i podstatně změnil. Z poklidné
hry se zrodila urputná a nečistá hra
obou celků a nejen slovní!
Druhá část měla převážně jediný scénář. Hosté museli dohánět náskok, a
tak zavřeli svého soupeře před vlastní
branku. První vlna šancí hned naznačovala, že by mohlo dojít brzy ke
změně skóre. Šance se opravdu rodily. Když už se zdálo, že branka přeci
jen padne, nastřelil kapitán Hanáků
Zdeněk Fojt pouze tyč a dorážející
všudybyl Miczek nedokázal práci dokončit. Místo branky však přišla další
hrubka. Tentokráte se zaváhání dopustil Milan Fojt, jenž nepřesnou rozehrávkou našel Ryšku, a ten toho dokonale využil – 1:3! Potom se na par
minut Havířov trochu osmělil, a tak i
Krátký musel párkrát zasahovat.
Playmakeři však chtěli výsledek zkorigovat, což je muselo nutit k aktivní
hře. O šance nouze nebyla, avšak o
góly už ano. Zvlášť když utkání vřelo
díky několika nepřesným výrokům
rozhodčích. Poté, co stihli přehlédnout i hokejku v obličeji, se ke slovu
dali i záludnější verze střetů. Vyvrcholením byla i komediální vložka
domácího brankáře, který se snažil
nepříliš vyrovnané arbitry rozhodit
svým hereckým výkonem. Nejprve
své umění zkoušel ve druhé třetině.
Tam však ještě pohořel. V závěrečné
třetině se ale přeci jen dočkal. Jeho
křik a skok plavmo vysloužil dvouminutový trest pro nejbližšího hráče
hostů! Bohužel i tento fakt utkání trochu poškodil. Hráči se pak dávali velice často do řečí a hra se kouskovala.
Zkrátka to s florbalem příliš společného nemělo. Domácí pochopitelně
zdržovali jak jen to šlo. Z trestu
v úvodu závěrečného dějství vytěžil
Havířov rozhodující zásah. Využil

přesilovku, kterou dobře sehrál – 4:1!
Po té se ke slovu dostala znovu trestná lavice, avšak šance k vidění nebyly. Prostějov inkasoval po páté, když
se domácí zbavovali míče, který přistál mezi dvojici hráčů. Ulrych však
lehce postrčil bránícího hráče a ihned
vypálil – 1:5! To už vyvedlo z míry i
toho nejklidnějšího Playmakera Tomáše Krátkého, který si vehementně
řekl o střídání. Do brány se tedy postavil Luděk Kolář. Po zbytek zápasu
už nepřipustil žádný gól za svá záda.
Vážnější šanci měli domácí prakticky
po páté brance, ale střela šla mimo.
Smůlu v koncovce nakonec rozlouskl
Ťuik, ten po přihrávce Petra Čmelu
prostřelil brankáře, jemuž míček propadl až do brány – 2:5! V závěru se ještě vylučovalo. Utkání bylo prakticky
rozhodlé, avšak koncentraci aktéři
neztráceli, zejména v provokacích na
obou stranách. Petr Čmela byl následně vcelku přísně vyloučen na 5
minut za vrážení. Prostějov musel riskovat, což se mu vyplatilo. Kombinaci zakončil pohodlně Páleník – 3:5!
Na výsledku už oba celky nic nezměnili, a tak se proti Vítkovicím představí místo Playmakerů v osmifinále
Havířov!
„Z utkání mám spoustu pocitů. Určitě
jsou teď intenzivní, ale časem to vychladne. Myslím, že jsme dnes nesehráli až tolik nevydařené utkání.
Chybělo nám sice hráčů nespočet, ale
my musíme ukázat, co je cílem pro
tento rok. Jedním z nich byla šíře základny A-teamu. Dnes jsem se alespoň přesvědčil, že máme dost šikovné
hráče na 3 pětky. Mrzí mě, že jsme
právě dnes nehráli alespoň kompletní
v první řadě. Asi by byl zápas úplně jiný. Nesehranost nám značně nadělalal starosti, zvykali jsme si na sebe
poměrně dlouho, avšak i přesto jsme
si dokázali vytvořit dostatek šancí na
góly. Leč koncovka byla také dnes
tragická. Utkání rozhodla druhá branka. Podle mého názoru k ní vlastně
nedošlo dle pravidel, jelikož míček
nepřekročil vyměřený úsek, určený
k dosažení branky. A to ať už tomu
předcházelo jiné provinění či nikoliv.
Pan rozhodčí však stál přímo za
bránou nebo poblíž, tak asi situaci viděl jinak. S tím se musíte jen smířit.
Tento moment nás psychicky rozhodil. Hráči cítili křivdu a mysleli si, že
ji nějak oplatí. Na tohle je jen jeden
způsob, a to vstřelit branky. To se nám
dnes nepoštěstilo. Dnes si vítězství
nezasloužil nikdo, leč postoupit někdo musel. Oba celky nehráli příliš
oslnivě, nebyl to pohledný zápas. My
dnes soupeři darovali tři branky, nepočítám ten druhý gól, jelikož za něj
aktéři vlastně nemohou. Takže vinu
musíme hledat u nás, tam jsme dovolili soupeři zůstat v zápase. Zklamaný
jsem, avšak rozhodně si myslím, že
jsme v poháru částečně uspěli. Vedení po nás sice chtělo osmifinále, ale
tak to prostě někdy bývá. Nevyjde
Vám vše, jak byste si představovaly, “
dlouze demonstroval slovy po utkání
trenér Milan Fojt.

VÝSLEDKY 1. TURNAJE – PŘÍPRAVKY 2009/2010, 14.11.2009 KOSTELEC NA HANÉ
1. turnaj
sobota 14.11.2008
8.00 - 18.00 hodin
Kostelec na Hané
8.00 – 12.40 hodin
skupina A
8.00
1–6
HANÁ PROSTĚJOV – OLŠANY U PV
4:1
8.40
3–5
PROTIVANOV – OTINOVES
1:0
9.20
6–2
OLŠANY U PV – 1. SK PROSTĚJOV
3:0
10.00
4–1
LIPOVÁ – HANÁ PROSTĚJOV
1:3
10.40
5–6
OTINOVES – OLŠANY U PV
1:1
11.20
3–4
PROTIVANOV – LIPOVÁ
0:0
12.00
2–5
1.SK PROSTĚJOV – OTINOVES
2:4
Průběžná tabulka:
1. HANÁ Prostějov
2
2
0
0
7:2
6
2. OTINOVES
3
1
1
1
5:4
4
3. PROTIVANOV
2
1
1
0
1:0
4
4. OLŠANY U PV
3
1
1
1
5:5
4
5. LIPOVÁ
2
0
1
1
1:3
1
6. 1. SK Prostějov (2001)
2
0
0
2
2:7
0
12.40 – 18.40 hodin
skupina B
12.40
4–2
PŘEMYSLOVICE – ČECHOVICE
1:4
13.20
5–1
KRALICE NA HANÉ – KOSTELEC NA HANÉ
2:1
14.00
3–2
FKM KONICE – ČECHOVICE
0:3
14.40
6–4
MOSTKOVICE – PŘEMYSLOVICE
0:4
15.20
1–3
KOSTELEC NA HANÉ – FKM KONICE
1:1
16.00
4–5
PŘEMYSLOVICE – KRALICE NA HANÉ
1:1
16.40
1–2
KOSTELEC NA HANÉ – ČECHOVICE
0:0
17.20
3–6
FKM KONICE – MOSTKOVICE
4:2
Průběžná tabulka:
1. ČECHOVICE
3
2
1
0
7:1
7
2. PŘEMYSLOVICE
3
1
1
1
6:5
4
3. KRALICE NA HANÉ
2
1
1
0
3:2
4
4. FKM KONICE
3
1
1
1
5:6
4
5. KOSTELEC NA HANÉ
3
0
2
1
2:3
2
6. MOSTKOVICE
2
0
0
2
2:8
0
Hrací systém:
V soutěžním ročníku 2008/2009 se soutěže fotbalových přípravek okresu Prostějov zúčastní 12 mužstev, rozdělených do 2
základních skupin A, B. Ve skupinách odehrají mužstva na 2 turnajích jednokolově zápasy každý s každým. Po skončení
zápasů v základních skupinách se mužstva rozdělí podle umístění: mužstva na 1 až 3. místě obou skupin postoupí do skupiny o celkového vítěze soutěže resp. mužstva ze 4. až 6. místa obou skupin budou hrát o umístění na 7.-12. místě. Nadstavbová část se bude hrát opět jednokolově, vzájemné zápasy mužstev jsou rozděleny na 2 turnaje, výsledky ze základní části
se nebudou započítávat.
2. turnaj
sobota 12.12.2009
8.00 - 18.00 hodin
Kostelec na Hané
8.00 – 12.40 hodin
skupina B
8.00
1–6
KOSTELEC NA HANÉ – MOSTKOVICE
8.40
3–5
FKM KONICE – KRALICE NA HANÉ
9.20
6–2
MOSTKOVICE – ČECHOVICE
10.00
4–1
PŘEMYSLOVICE – KOSTELEC NA HANÉ
10.40
5–6
KRALICE NA HANÉ – MOSTKOVICE
11.20
3–4
FKM KONICE – PŘEMYSLOVICE
12.00
2–5
ČECHOVICE – KRALICE NA HANÉ
12.40 – 18.40 hodin skupina A
12.40
4–2
LIPOVÁ – 1.SK PROSTĚJOV
13.20
5–1
OTINOVES – HANÁ PROSTĚJOV
14.00
3–2
PROTIVANOV – 1.SK PROSTĚJOV
14.40
6–4
OLŠANY U PV – LIPOVÁ
15.20
1–3
HANÁ PROSTĚJOV – PROTIVANOV
16.00
4–5
LIPOVÁ – OTINOVES
16.40
1–2
HANÁ PROSTĚJOV – 1. SK PROSTĚJOV
17.20
3–6
PROTIVANOV – OLŠANY U PV

Jestřábi zdolali hokejisty Nového Jičína
HK Jestřábi Prostějov - HC Nový Jičín
Branky a nahrávky: 20. Piluša
(Zábranský, Duba), 22. Duba
(Kavulič), 31. Novosad (Stejskal,
Duba), 35. Piluša - 31. Toman M.
(Gulda), 43. Pelikán (Gulda, Bacul). Rozhodčí: Škach - Hejda,
Velinský. Vyloučení: 10:9 navíc
Bauer (PRO) a Duba (PRO) 10
min. osobní trest, Šimo (NJI) do
konce utkání za nesportovní chování. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0.
Průběh utkání: 3:0, 3:1, 4:1, 4:2.
Prostějov: Gleich (Musil) - Kučírek, Jedlička, Bauer, Kolibár,
Doseděl, Paška, Vajda - Duba,
Stejskal, Novosad - Žajgla, Kavulič, Piluša - Hlouch, Rak, Zábranský - Berčák, Bašnár
Nový Jičín: Slovák (Kozák) - Petružálek, Gulda, Skaloš, Hruška
Pa., Hruška Pe., Bacul, Macháček, Toman M., Toman R., Šimo, Pelikán, Sluštík, Pavlačka,
Částečka R., Částečka J., Valchář
Dnešní zápas byl pro Jestřáby důležitý. V předešlých čtyřech utkáních
neprohráli v normální hrací době,
ale vinou obdržených branek v prodlouženích Prostějov nikdy nebral
nijak výrazný počet bodů a plným
bodovým ziskem se mohl chlubit
už před čtrnácti dny v zápase s
Frýdkem - Místkem. Našim
hráčům se vydařila především druhá třetina, kdy jsme svého soupeře
přehrávali a zaslouženě jsme ji vyhráli poměrem 3:1, a to nám dopomohlo k celkovému vítězství 4:2 a
tříbodovému zisku.
Začalo se hodně opatrně nikdo nechtěl udělat chybu. V úvodní desetiminutovce jsme dostali několik
příležitostí si zahrát přesilovky, ale
v nich jsme nic zvláštního nevymysleli, protože jsme si mnohdy
nedokázali vytvořit ani střeleckou
pozici. Změnila to až 11. minuta
první třetiny, když se v obrovské
šanci ocitl Petr Žajgla, jeho střela z
blízkosti brankoviště však šla příliš
nízko nad ledem a přesouvajícího
se hostujícího gólmana Slováka
trefil puk do pravého betonu. V 17.

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

Petr Kneblík (HC Gedos Nový Jičín): Pro nás nešťastné utkání, měli
jsme hodně hráčů ze základní sestavy na marodce a museli jsme nasadit
juniory, kteří zápas nezvládli úplně ideálně, první dvě branky jsme inkasovali po jejich chybách. Domácí byli o něco lepší, dali více branek.
Hlavní arbitr to v utkání umně kompenzoval, lepší je zapomenout a nekazit si sobotní večer.
Martin Dufek (asistent trenéra HK Jestřábi Prostějov): Po porážce
v Novém Jičíně jsme chtěli doma vyhrát. Zápas se nehrál v nijak obrovském tempu a přiznejme si a diváka po hokejové kráse asi moc neuspokojil. ale pro nás jsou důležité především tři body. Druhá třetina z naší
strany byla asi nejlepší, po důrazu v zakončení nám tam spadly branky,
které, jak se ukázalo byly rozhodující.Ve třetí třetině nám trochu selhala
psychika, nechali jsme se několikrát vyloučit apak jsme zápas dohrávali v nervech. Přišlo dost lidí, doufám, že uspějeme ve Frýdku a na derby
s Přerovem bude plno.
straně. Ve 31. minutě si s pukem
vybrusli před branku Novosad a k
tyči zvýšil už na 3:0. Bohužel pro
nás tento stav nevydržel příliš dlouho, protože po necelé půlminutě
Toman v přesilové hře trefil přesně
skulinku mezi betony domácího

Branky a nahrávky: 1. Korotvička (Vrba), 10. Šimeček (Vaškovič,
Hollý), 36. Vrba (Peš), 46. Jurásek
(Komárek), 50. Vrba (Peš), 52. Jurásek (Komárek), 53. Hrtús (Haring, Kuba) - 49. Plánovský (Polok), 50. Měch (Černý, Kukol), 57.
Tůma (Pavelek).
HC Uničov - HC Frýdek-Místek
1:7 (1:1, 0:3, 0:3)
Branky a nahrávky: 18. Malý
(Holík) - 19. Kopáč (Babic), 29.
Merta (Kostelňák), 29. Kopáč
(Gebauer), 39. Sztefek (Martiník, Bavlšík), 46. Gaubauer
(Martiník, Galačák), 50. Merta,

56. Gelačák (Martiník, Pelikovský).
HC Bobři Valašské Meziříčí
- VSK Technika Blansko
11:2 (1:0, 7:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 14. Sochorek, 24. Brunec (Bokroš, Vnenk),
27. Brunec (Bokroš), 29. Bokroš
(Brunec), 31. Brunec (Mlynář), 33.
Vaněček (Šebesta, Sochorek), 34.
Blažek (Lhotský, Dvořák P.), 37.
Dvořák P. (Lhotský, Blažek), 51.
Dvořák P. (Lhotský, Blažek), 52.
Vaněček (Sochorek, Šebesta), 55.
Brunec (Varga Mir.) - 46. Veselý
(Odehnal), 60. Rajnoha K. (Ulehla).
HC Orlová - HC ZUBR Přerov
2:3 po sam. náj.
(1:1, 1:0, 0:1 - 0:0 - 0:1)
Branky a nahrávky: 18. Rozum

Gól do šatny.V poslední minutě první třetiny jsme se ujali vedení, které jsem
až do konce utkání nepustili a nad Novým Jičínem zvítězili. foto: Z. Pěnička
brankáře. Následovala naše přesilovka 5 na 3, která se nám příliš nevyvedla, ale nedlouho po jejím
skončení jsme přece jen hosty dostali pod tlak a stejně jako při první
brance se nejlépe zorientoval Piluša, který opět příklepem poslal puk
do sítě a vrátil tak Jestřábům znovu
tříbrankové vedeni.
Začátek posledního dějství patřil
hostům, k čemuž přispěl i hlavní
arbitr, který nám v prvních osmi
minutách třetí třetiny vyloučil tři
hráče. Ke konci 43. minuty v
jedné z těchto přesilovek vystřelil

od modré Gulda a Pelikán ve
vzduchu tečoval jeho střelu nad
betonem Gleicha do sítě. Hosté
poté měli převahu díky přesilovým hrám, jenže ztroskotávali
buď na své koncovce, nebo na domácím brankáři. V poslední desetiminutovce jsme dvoubrankové
vedení hlídali a získali jsme tak
důležité tři body. V úterý
17.11.2009 hrají naši hokejisté ve
Frýdku-Místku a v sobotu 21.11.
v 18 hodin hostí na zimním stadion ve velkém derby sousední
Přerov.
-pez-

Ani při vedení o tři branky v závěru druhé dvacetiminutovky nezmizelo z tváře kouče Becka napětí. Ještě není dobojováno.

TABULKA 2. LIGY SKUPINA VÝCHOD

(Krisl), 35. Dušek (Kraft, Grygar) 20. Kočara (Hanák, Kotásek), 54.
Kotásek (Halouska, Kočara), 66.
Kotásek.
HC Břeclav -VHK Vsetín
5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Branky a nahrávky: 2. Pelán
(Kárný), 27. Mráz, 42. Pelán (Mráz,
Kárný), 54. Jarušek (Mráz), 55. Barák (Mráz, Čikl).
HK Jestřábi Prostějov - TJ Gedos Nový
Jičín 4:2 (1:0, 3:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 20. Piluša
(Zábranský, Duba), 22. Duba (Kavulič), 31. Novosad (Stejskal, Duba), 35. Piluša - 31. Toman M. (Gulda), 43. Pelikán (Gulda, Bacul).

1. HC Bobři Valašské Meziříčí
16
78:47
38
2. HC Orlová
16
72:44
35
3. SHK Hodonín
16
80:41
34
4. HC Zubr Přerov
16
52:38
31
5. HC Nový Jičín
16
53:48
28
6. VHK Vsetín
17
48:49
25
7. HC Slezan Opava
16
45:64
21
8. HC Uničov
16
54:67
19
9. VSK Technika Blansko
16
42:67
17
10. HC Břeclav
17
38:61
16
11. HK Jestřábi Prostějov
16
42:54
15
12. HC Frýdek-Místek
16
41:65
12
PŘÍŠTÍ ZÁPASY
16. kolo (17. 11. 2009 úterý):
VSK Technika Blansko - HC Břeclav, VHK Vsetín - HC Orlová, HC
Zubr Přerov - H C Uničov, HC Frýdek Místek - HK Jestřábi Prostějov,
HK Nový Jičín - SHK Hodonín, HC Slezan Opava - HC Bobři Valašské Meziříčí
17. kolo (21. 11. 2009 sobota):
HC Slezan Opava -VSK Technika Blansko, HC Bobři Valašské Meziříčí - HK Nový Jičín, SHK Hodonín - HC Frýdek Místek, HK Jestřábi
Prostějov - HC Zubr Přerov, HC Uničov -VHK Vsetín, HC Orlová - HC
Břeclav

0 (1 : 0), HARKO KROMĚŘÍŽ - SK Speed Otrokovice 2 : 3
(1 : 0), F.C. VICTORIA Kroměříž -Vokno Kroměříž 2 : 4 (0 :
3), DRUKO ZLÍN - Indiana Plumlov 2 : 5 (1 : 3), SK Speed Otrokovice - F.C. VICTORIA Kroměříž 4 : 3 (3 : 3), Vokno Kroměříž - DRUKO ZLÍN 8:4 (4:3)
Sestava Jiřiny: Švéda Roman, Voral Petr, Husařík Stanislav,
Havlíček Marek, Vinklárek Jaroslav, Šindler Martin, Svozil
Martin, Kolkop Martin, Zachar Jan
Sestava Relax: Nejezchleb Miroslav, Spáčil Michal, Černý
Adrian, Kocourek Roman, Fabiánek Michal, Ullmann Petr,
Ohlídal Petr, Růžička Pavel, Bárta Vladimír, Sestava Indiana: Spáčil David, Piňos Zbyněk, Hrstka Jiří, Grmela Miroslav, Křupka Jaroslav, Jelínek Radek, Staněk David

TABULKA KRAJSKÉ LIGY PO 1. TURNAJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HC Frýdek Místek
HC Zubr Přerov
HC Uherské Hradiště
HC Orlová
HK Jestřábi Prostějov
HC Kometa Úvoz
HK Nový Jičín
HC Břeclav
HC Kopřivnice
SK Karviná
HC Znojemští Orli

12
12
11
11
11
11
10
12
11
10
11

9
7
6
6
6
4
5
3
3
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
2
2
1
3
0
4
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
3
3
4
4
5
5
6
8
10

57:36
55:33
60:46
40:27
61:41
38:36
35:36
34:53
37:39
26:50
25:71

19
17
14
14
13
11
10
10
8
4
2

1. Poruba
2. Znojmo
3. Šumperk
4. Přerov
5. Orlová
6. Uh.Hradiště
7. Prostějov
8. Břeclav
9. Kometa Úvoz
10. N.Jičín
11. Opava
12. Karviná
13. F.Místek
14. Uničov

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
9
8
7
8
7
7
7
6
5
5
3
0

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

3
3
3
5
5
6
6
7
7
7
8
8
11
14

75:39
57:28
43:25
65:44
50:43
43:46
36:35
41:43
37:39
49:48
47:47
46:59
40:69
17:81

22
21
20
17
16
16
15
14
14
13
11
11
6
0

0
3
4
4
4
5
5
6
7
6
8
9
11

83:21
58:32
54:48
56:35
51:34
57:45
37:49
36:60
41:45
50:55
28:44
31:68
29:75

23
17
17
16
16
14
13
13
10
10
9
6
4

0
1
4
4
4
5
6
6
7
8
10
12

81:22
61:35
77:57
62:37
78:59
59:35
47:39
49:52
46:56
37:77
36:93
18:89

23
17
16
15
15
14
12
12
8
7
3
0

0
2
2
3
4
6
7
7
8
9
10
11

92:18
66:34
72:48
81:45
56:44
52:49
33:42
49:69
64:89
62:97
43:90
33:78

24
19
18
16
15
11
10
9
8
6
4
2

2
2
2
3
4
7
6
7
7
8
9
11

69:31
60:24
51:26
70:30
68:43
41:40
37:39
36:45
45:64
29:65
40:72
14:81

19
19
19
17
16
10
10
9
9
8
6
2

Liga juniorů skupiny Východ
1. Třebíč
2. Šumperk
3. Přerov
4. Vsetín
5. Kometa Úvoz
6. Havl.Brod
7. Orlová
8. Krnov
9. F.Místek
10. Prostějov
11. Hodonín
12. Kroměříž
13. Uh. Hradiště

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13

10
7
8
7
7
6
5
6
4
3
4
3
2

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

Liga žáků 5. tříd skupina D

Prostějovští zástupci po úvodním kole bez ztráty kytičky
Svůj soutěžní ročník zahájila krajská liga sálové kopané, ve
které máme z našeho regionu tři zástupce. Těm se první pořádaný turnaj náramně vyvedl,když v osmi odehraných utkáních neztratili ani bod a týmy Relaxu a Jiřiny tak vévodí
celé soutěži. Indiana Plumlov odehrála pouhá dvě utkání, ve
kterých těsně přehrála tým Viktorie Kroměříž a ve druhém si
poradil se zlínským celkem Druko. Jiřina vyhrála všechny
svoje utkání, překvapením bylo její trápení s pořadatelským
tymem SK Bure Hulín, který porazila jedinou brankou z prvního poločasu. Relax rozeběhl sezonu famozním stylem,
všechna tři utkání vyhrál a při skore 17:1 se usadil na čele tabulky. Druhý turnaj je na pořadu o následujícím víkendu opět
v Otrokovicích,
Výsledky 1. kola:
Rovers Otrokovice - SK BURE Hulín 2 : 1 (1 : 0), JIŘINA
Prostějov - LIHOVAR Kojetín 3 : 1 (0 : 0), FC Relax “A”
Prostějov - Ekosolaris Kroměříž 3 : 0 (0 : 0), SK BURE
Hulín -JIŘINA Prostějov 0 : 1 (0 : 1), Ekosolaris Kroměříž
- Rovers Otrokovice 3 : 4 (1 : 3), LIHOVAR Kojetín - FC
Relax “A” Prostějov 1 : 6 (0 : 4), JIŘINA Prostějov - Ekosolaris Kroměříž 6 : 2 (3 : 0), Rovers Otrokovice - LIHOVAR Kojetín 2 : 1 (1 : 0), Vokno Kroměříž - HARKO KROMĚŘÍŽ 3 : 4 (1 : 0), FC Relax “A” Prostějov - SK BURE
Hulín 8:0 (8:0), SK Speed Otrokovice - DRUKO ZLÍN 5 : 1
(1 : 1), Indiana Plumlov - F.C. VICTORIA Kroměříž 1 :

Liga mladšího dorostu skupina Východ

ŽÁCI

Výsledky 15. kola skupiny Východ
SHK Hodonín - HC Slezan Opava 7:3
(2:0, 1:0, 0:0)

DOROST A JUNIOŘI

Liga staršího dorostu skupiny východ

HLASY TRENÉRŮ

minutě Kavulič společně s Hlouchem ujeli dva na jediného obránce. Kavulič dostal od svého spoluhráče ideální přihrávku mezi
bruslemi obránce, ale nedokázal
puk dostat do branky. Branku
mohli vstřelit i hosté, Macháček nikým nehlídán dostal puk mezi kruhy a příklepem zkoušel překonat
Gleicha, ten byl ale pozorný. Když
už řada diváků odcházela k občerstvení, trio Zábranský, Kavulič a
Piluša důsledně napadalo v útočném pásmu a zmocnili se za hostující brankou puku. Posledně jmenovaný obdržel od svých spoluhráčů ideální přihrávku před branku
a tvrdou ranou nahoru nám golem
do šatny zajistil vedení.
Ti, kteří se z bufetu vraceli o něco
později, neviděli ani druhou branku domácího celku. Přesně minutu
po zahájení druhé třetiny přebruslil
Duba hostujícího obránce a z pravé
strany zasunul šikovně puk pod
brankářovým betonem a bylo to
2:0. Dvougólové vedení nás uklidnilo a následující minuty se na ledě
příliš zajímavého neudálo. Ve 28.
minutě hráli hosté přesilovku a
Pavlačka jen těsně minul horní tyčku Gleichovy branky. Když brankou pohrdli hosté, udeřilo na druhé

22 - 23

FC Relax “A” Prostějov
JIŘINA Prostějov
SK Speed Otrokovice
Rovers Otrokovice
Vokno Kroměříž
Indiana Plumlov
HARKO KROMĚŘÍŽ
F.C. VICTORIA Kroměříž
Ekosolaris Kroměříž

3
3
3
3
3
2
2
3
3

3
3
3
3
2
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1
3
3

17:1
10:3
12:6
8:5
15:10
6:2
6:6
5:9
5:13

9
9
9
9
6
6
3
0
0

10. LIHOVAR Kojetín
11. SK BURE Hulín
12. DRUKO ZLÍN

3
3
3

0 0 3
0 0 3
0 0 3

3:11 0
1:11 0
7:18 0

Příští turnaj
2. kolo 2009-11-21
Skupina A, Pořadatel: SK BURE Hulín Hala: Otrokovice
08:00 SK BURE Hulín - HARKO KROMĚŘÍŽ
08:40 LIHOVAR Kojetín - DRUKO ZLÍN
09:20 Ekosolaris Kroměříž - F.C. VICTORIA Kroměříž
10:00 HARKO KROMĚŘÍŽ - LIHOVAR Kojetín
10:40 F.C. VICTORIA Kroměříž - SK BURE Hulín
11:20 DRUKO ZLÍN - Ekosolaris Kroměříž
12:00 LIHOVAR Kojetín - F.C. VICTORIA Kroměříž
12:40 Ekosolaris Kroměříž HARKO KROMĚŘÍŽ
13:20 SK BURE Hulín - DRUKO ZLÍN
14:00 Rovers Otrokovice - Vokno Kroměříž
14:40 JIŘINA Prostějov - SK Speed Otrokovice
15:20 FC Relax “A” Prostějov - Indiana Plumlov
16:00 Vokno Kroměříž - JIŘINA Prostějov
16:40 Indiana Plumlov - Rovers Otrokovice
17:20 SK Speed Otrokovice - FC Relax “A” Prostějov
18:00 JIŘINA Prostějov - Indiana Plumlov
18:40 FC Relax “A” Prostějov - Vokno Kroměříž -pez-

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

HC RI OKNA ZLÍN 12
HC Dukla Jihlava
11
HC Zubr Přerov
12
HK Jestřábi Prostějov 12
SKLH Žďár n. Sázavou12
HC Kometa Group 12
HC Kometa Úvoz
12
HK MD Šumperk
12
SK Hor. Slavia Třebíč 11
HC Rebel Havl. Brod 12
HC Uherské Hradiště 12
SHK Hodonín
12

11
7
8
7
7
7
6
6
4
3
1
0

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

1
3
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0

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

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

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

12 12
12 9
11 9
11 8
12 7
12 5
12 5
12 4
12 4
12 3
12 2
12 1

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

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

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

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

SHK Hodonín
12
HC RI OKNA ZLÍN 12
HC Dukla Jihlava
12
HC Rebel Havl. Brod 12
HC Kometa Úvoz
12
SK Hor. Slavia Třebíč 12
SKLH Žďár n. Sázavou12
HC Kometa Group 12
HC Uherské Hradiště 12
HK MD Šumperk
12
HC Zubr Přerov
12
HK Jestřábi Prostějov 12

9
9
9
8
8
5
4
4
4
4
3
1

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

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

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

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

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

12 10
12 10
12 8
12 8
12 7
12 7
12 5
12 4
12 3
12 2
12 1
12 0

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

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

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

2 106:16 20
2 65:20 20
2 39:22 18
2 44:29 18
3 46:38 16
5 46:52 14
6 44:41 11
8 42:75 8
8 21:59 7
9 32:66 5
9 22:67 4
9 21:43 3

16.listopadu 2009

24

Obrovské drama v závěru pro Nový Jičín
Prostějovští basketbalisté
po vydařené první čtvrtině
základní části Mattoni
NBL, kterou uzavřeli vynikající obranou ve druhém
poločase proti Pardubicím,
jež nakonec vyprovodili s
potupnou porážkou 77:46, přivítali na úvod odvetných zápasů velmi
těžkého soupeřem, jímž nebyl nikdo jiný než rival z Nového Jičína.
Po úvodním vedení hostujícího
mužstva jsme zaznamenali sérii
osmi bodů v řadě a vedli jsme
10:4. Po trojce na každé od domácího Lawrence a hostujícího
Muirheada byl stav 15:7 pro prostějovské basketbalisty. Do konce
první desetiminutovky jsme náskok ještě o dva body navýšili a k
první pauze jsme odcházeli s
dvouciferným vedením 19:9 a nic
nenasvědčovalo tomu, že by novojičínští hráči chtěli po oddechu
kousat. Z kraje druhé desetiminutovky se prosadili hosté několika
individuálními akcemi a snížili na
21:15, na druhé straně ale Leško
dvěma trestnými hody a po něm

Veikalas z dvoutaktu vrátili
našim basketbalistům vedení
o deset bodů v polovině
druhé čtvrtiny. Za stavu 31:23
a technické chybě hostujícího
trenéra Cholevy jsme v čase
17:39 vedli rozdílem sedmi
bodů 33:26, pak ale přišla černá
dvouminutovka našich hráčů, pět
ztracených míčů a neúspěšné střely z perimetru a hostům se podařilo do poločasu šestibodovou sérií
snížit až na rozdíl dvou bodů i zásluhou trojky Sanderse v poslední
sekundě.
Ve třetí čtvrtině nejprve hosté po
několika sekundách stav srovnali,
ale našim hráčům se dařilo stále si
udržovat mírný náskok (37:33,
42:39, 46:43). Na obou stranách se
i přes dobré obrany příliš bodů
prosazovali hráči spíše po individuálních akcích a tak po vyrovnaném skóre 16:16 z třetí desetiminutovky šli naši hráči na poslední pauzu s dvoubodovým vedením 49:47.
Hostům se hned na začátku poslední čtvrtiny podařilo jít po

Výsledky odehraných zápasů:
12. kolo
Nymburk - Opava 109:49 (27:16, 57:24, 87:36)
Nejvíce bodů: Lewis 20, Ricci 12, Pumprla 11, Hanavan, Nečas a
Sokolovský po 10 - Šoška 16, Čarnecký 10, Cvek 9. Rozhodčí:
Paulík, Znamínko, Jedlička. Trestné hody: 14/11 - 14/8. Fauly:
13:14. Trojky: 8:5. Diváci: 400. Nejlepší hráč: Pumprla.
Prostějov - Nový Jičín 64:66 (19:9, 33:31, 49:47)
Nejvíce bodů: Lawrence 14, Chán 12, Landry a Šležas po 8 - Sanders 20, Muirhead 17, Šteffel 13. Rozhodčí: Macela, Vrážel, Hruša. Trestné hody: 21/13 - 22/12. Fauly: 25:24; pět chyb: 36. Landry - 40. Šteffel. Trojky: 1:6. Diváci: 1520.
Kolín - Děčín 80:94 (20:28, 39:45, 63:75)
Nejvíce bodů: Platt 22, Smith 13, Zachrla 12, Jones 10 - Fenderson 26, Alič 16, Hatcher 12, Houška 11, Novotný 10. Rozhodčí:
Lukeš, Galajda, Kec. Trestné hody: 20/15 - 22/14. Fauly 21:23.
Trojky: 7:6. Diváci: 530. Nejlepší hráč: Fenderson.
Brno - Poděbrady 89:79 (16:23, 42:42, 64:60)
Nejvíce bodů: Reinberger 21, Meno 13, Vrubl 12, Černošek 11,
Gajdošík 10 - Castleberry 24, Stria 16, Thomas 14, Páleník 11.
Rozhodčí: Dolinek, Holubek, Janovský. Trestné hody: 30/20 17/9. Fauly: 16:25. Trojky: 7:6. Diváci: 350. Nejlepší hráč: Reinberger.
Vyšehrad - Pardubice 47:86 (12:14, 26:37, 38:65)
Nejvíce bodů: Skořepa 18, Zídek 12, Kysela 10 Arnold 17, Marek a Wright po 12, Špaček 10. Rozhodčí: Vondráček, Kurz, S. Kučera. Trestné hody: 11/8 - 24/16. Fauly: 20:19;
pět chyb: 37. Sýkora (Poděbrady). Trojky: 5:6.
USK Praha - Ostrava 95:63 (27:10, 52:28, 77:48)
Nejvíce bodů: Ford 30, McKay 27, Klimeš 13, Kotas 10 - Mitchell
13, Gniadek 11, Stuchlý 8. Rozhodčí: Vyklický, Karásek, Znamínko. Trestné hody: 18/14 - 27/18. Fauly: 22:13. Trojky: 5:5.
Diváci: 150
13. kolo
Poděbrady - Nymburk 72:81 (23:23, 35:50, 52:69)
Nejvíce bodů:Thomas 17, Castleberry 16, Beneš 11, Nuber a Stria
po 10 - Benda 16, Hanavan 13, Nečas a Sokolovský po 11. Rozhodčí: V. Lukeš, Karásek, S. Kučera. Trestné hody: 18/17 - 13/12.
Fauly: 17:21. Trojky: 9:3. Diváci: 453. Nejlepší hráč: Benda.
Opava - Prostějov 81:92 (24:25, 40:54, 59:70)
Nejvíce bodů: Šoška 17, Čarnecký 13, Kupčík 11 - Chán 21, Landry 18, Hyzy 14. Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Holubek. Trestné hody: 22/18 - 11/8. Fauly: 17:23; pět chyb: 40. Landry. Trojky:
7:10. Diváci: 874. Nejlepší hráč: Hyzy.
Děčín - USK Praha 80:88 (22:23, 41:49, 63:64)
Nejvíce bodů: Alič 22, Hatcher 20, P. Houška 17, Fenderson 13 McKay 21, Ford 15, Klimeš 14, Kotas 12, Hruban 11, Vocetka 10.
Rozhodčí: Vyklický, Vondráček, L. Lukeš. Trestné hody: 16/11 20/17. Fauly: 21:16. Trojky: 5:9. Diváci: 720. Nejlepší hráč:
Ford.
NH Ostrava - Brno 95:92 po 2. prodl (14:20, 38:34, 55:60,
73:73, 82:82)
Nejvíce bodů: Mitchell a Stuchlý po 22, Payne 18 - Reinberger a
Vrubl po 21, Gajdošík 18. Rozhodčí: Macela, Hruša, Kapaňa.
Trestné hody: 26/23 - 25/18. Fauly: 24:23; pět chyb: 44. Payne 34. Černošek, 50. Meno. Trojky: 6:6. Diváci: 927. Nejlepší hráč:
Mitchell.
Kolín - Vyšehrad 87:53 (23:13, 41:32, 63:45)
Nejvíce bodů: Pavlík 23, Machač a Smith po 15, Zuzák 10 - P.
Šmůla 15, Skořepa 14, Mařík 7. Rozhodčí: Vrážel, Matějek, Baloun. Trestné hody: 19/13 - 17/11. Fauly: 22:20. Trojky: 12:6.
Diváci: 550. Nejlepší hráč: Pavlík.
1. Nymburk
2. Prostějov
3. Děčín
4. Nový Jičín
5. Pardubice
6. Kolín
7. Brno
8. Opava
9. USK Praha
10. Poděbrady
11. Ostrava
12. Vyšehrad

TABULKA MATTONI NBL
13 13
0
1226:841
13 11
2
1133:903
13 10
3
1090:1009
12 9
3
1007:865
12 7
5
995:881
13 6
7
1067:1054
13 5
8
1028:1068
13 5
8
1032:1117
13 4
9
1033:1080
13 4
9
1006:1100
13 3 10
951:1119
13 0 13
745:1276

26
24
23
21
19
19
18
18
17
17
16
13

Příští zápasy
14.kolo 18.11.2009
Sokol Vyšehrad - Nový Jičín, Synthesia Pardubice - Breda&Weinstein Opava, BK Prostějov - Karma Basket Poděbrady, ČEZ Basketball Nymburk - NH Ostrava, Basketbal Brno - BK
Děčín, USK Praha - BC Kolín
15.kolo 21.11.2009
USK Praha - Sokol Vyšehrad, BC Kolín - Basketbal Brno, BK
Děčín - ČEZ Basketball Nymburk, NH Ostrava - BK Prostějov,
Karma Basket Poděbrady - Synthesia Pardubice, Breda&Weinstein Opava - Nový Jičín

BASKETBAL EXTRA
12. KOLO MATTONI NBL

BK PROSTĚJOV - BK MILTRA NOVÝ JIČÍN 64:66
Čtvrtiny: 19:9, 14:22, 16:16, 15:19
Trestné hody: 13/21:12/22 Střelba za 2b: 24/47:18/46
Trojky: 1/14:6/25 Doskoky: 45:41
Osobní chyby: 23:25 5 chyb: 37. Landry - 40. Muirhead
Diváků: 1360 Rozhodčí: Macela, Vrážel

Sestava a body Prostějova
Šlezas 8
Chán 12
Hyzy 6
Krakovič
Trenér: Peter Bálint.

Veikalas 4
Toth 6
Dokoupil
Lawrence 14
Landry 8
Leško 4
Prášil
Skibniewski 2
Asistenti: Jozef Lovík a Lubomír Růžička

dlouhé době do vedení čtyřmi body v řadě. V poslední čtvrtině se na
ruce střelců obou týmů pravděpodobně vloudila i nervozita, neboť
dlouhé tři minuty se skóre ani na
jedné straně nezměnilo. Čtyři a půl
minuty před koncem vedli hosté
56:55. K obratu zavelel dvěma
proměněnými trestnými hody
Lawrence a šňůrou pěti bodů v řadě jsme se přiblížili k vítězství 61:56 a zbývalo osmdesát sekund
do konce čtyřicetiminutového časového úseku. Měli jsme i míč v
držení, Lawrence o něj ale přišel a

hosté se řítili do rychlého protiútoku. Během něj přišel velmi sporný
moment celého utkání. Prášil v
pozici mezi košem a Sandersem
fauloval a podle rozhodčích se jednalo o úmyslný faul. Sanders nabízené dvě šestky proměnil a z následného dalšího útoku se podařilo skórovat s faulem Muirheadovi.
Ten trestný hod neproměnil a naše
vedení tak zůstalo jednobodové.
Po našem neúspěšném zakončení
se trefil Sanders na druhé straně za
tři body a hosté rázem vedli 63:61.
Vyrovnat se povedlo Chánovi, ale
přídavný trestný hod za faul při
střelbě neproměnil. Hostující Muirhead se prosadil za dva body a
hosté vedli 65:63. Faulovaný Leško na naší útočné polovině nedal
ani jednu šestku. Míč doskočil
Šlezas a po faulu měl příležitost
vyrovnat Chán. Ten proměnil pouze jeden trestný hod a následoval
oddechový čas hostů. Po něm přišel taktický faul na Sanderse, který první trestný hod nedal. Nemířil
přesně ani u druhého, ale ten byl

Ladislav Toth zakončuje z pod koše
v průběhu druhé čtvrtiny v utkání s
Novým Jičínem. Foto Z. Pěnička
pro údajný předčasný pohyb našeho hráče opakovaný. Ten už
proměnil a hosté vedli 66:64. V
posledních deseti vteřinách, které
jsme měli k dispozici se nám vyrovnat nepodařilo a tak jsme zaznamenali první porážku na domácí palubovce v tomto ročníku.
-pez-

HLASY TRENÉRŮ

Kyle Landry (pod košem) se snaží protlačit míč na lépe postaveného Andriuse Šlezase (číslo 5).

Foto Z. Pěnička

Zbyněk Choleva (BK Nový Jičín): Jsem hodně rád za výhru. Vrátili jsme tak
Prostějovu porážku z prvního zápasu. Po velmi špatné první čtvrtině jsme se
do poločasu dokázali vrátit do zápasu. Vyšlo nám pár střel a začali jsme si více
věřit.
Peter Bálint (BK Prostějov):Dobře jsme v zápase začali, ale najednou se přestalo dařit a každý to chtěl vzít na sebe. Nechci říct, že utkání rozhodli rozhodčí, ale hlavním momentem byl údajný úmyslný faul Prášila na Sanderse osmdesát sekund před koncem, kdy jsme vedli o pět bodů a hosté tak dostali možnost házet dva trestné hody a ještě rozehrát z půlky. Závěr zápasu byl hodně
smolný. Musím ale taky říct, že s dvaceti ztracenými míči a jedinou trojkou ze
čtrnácti pokusů se takto těžké utkání nedá vyhrát.

Ze Slezska si přivážíme dva body
BASKETBAL EXTRA
13. KOLO MATTONI NBL

BK BW OPAVA - BK PROSTĚJOV 81:92
Čtvrtiny: (24:25, 16:29, 19:16, 22:22)
Trestné hody: 22/18:11/8 Střelba za 2b: 33/21 : 39/27
Trojky:7/21:10/23 Doskoky: 19:26
Osobní chyby: 17:23 5 chyb: Landry (Prostějov)

Sestava a body Prostějova
Šlezas 7
Bratčenkov
Toth
Chán 21
Prášil 8
Lawrence 12
Hyzy 7
Landry 18
Leško
Dokoupil 3
Krakovič
Skibniewski 9
Trenér: Peter Bálint. Asistenti: Jozef Lovík a Lubomír Růžička
Po velmi těsné a nešťastné porážce v domácím středečním utkání proti Novému Jičínu zajížděli prostějovští basketbalisté do
Slezska na palubovku Opavy,
která měla před utkáním domácí
bilanci 3 výher a 2 porážek. Domácí celek se
postupně dostal ze zdravotních lapálií svých
hráčů a tak mohl nastoupit téměř kompletní. K
úvodnímu rozskoku za
ně nastoupili Štec, Kratochvíl,
Cygrýn, Čarnecký a Douša.
Oproti tradiční pětici nastoupil
náš tým v sestavě Lawrence, Slezas, Chán, Hyzy a Toth. Počátek
utkání vyšel lépe domácím
hráčům, kteří se ujali vedení 9:4.
Po oddechovém čase, který si
vzal trenér Bálint, neboť měl
svým svěřencům co říci k
obranné hře, jsme se na vlastní
polovině zlepšili a výsledkem
byla devítibodová série (14:22 23:22), kterou jsme se v závěru
první desetiminutovky dostali do
jednobodového vedení, které
jsme si udrželi.
Druhou čtvrtinu začali domácí
čtyřmi body v řadě a zároveň se
nás snažili zastavit zónovou

obranou. Tento záměr jim ale
moc nevycházel, protože Orli si
dokázali rychlým pohybem míče
vytvářet pozice na perimetru a
následně je proměňovat. Náš náskok narostl na dvouciferný a do
šaten domácí basketbalisté odcházeli se čtrnáctibodovým deficitem 40:54.
Po poločasové přestávce jsme vstoupili do hry
velmi dobře a po čtyřech
odehraných minutách druhé půle
jsme vedli už rozdílem dvaceti
bodů. Po oddechovém čase domácí kouč Klapetek promíchal
sestavou a toto složení, které
hýřilo pohybem začalo našim
hráčům dělat problémy. Následovala čtrnáctibodová šňůra
opavských, kterou se náš poklidný náskok rázem smrskl na pouhých pět bodů - 57:62. Do konce
třetího dějství jsme se však prosadili my a serií 8:2, obsahující
trojky Skibniewskiho a Landryho jsme do závěrečné čtvrtiny
vstupovali za stavu 59:70 v náš
prospěch.
Nejprve jsme si body zpod koše
připravili pozici pro klidný konec utkání vypracováním pat-

náctibodového vedení, které
jsem však pomalu ztratili a domácím se podařilo je stáhnout až
na rozdíl jednoho koše 80:82. V

následujícím útoku ale přišla trojka rozehrávače Lawrence a naše
závěrečná série 9:2 nás tak dovedla k vítězství na opavské palu-

bovce v poměru 82:91 a po zaváhání Děčína v hale USK jsme
se osamostatnili na druhé příčce
tabulky Mattoni NBL.
-pez-
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Hanáci po úspěšném podzimu v 1.B třídě slavili

V sobotu 7. listopadu 2009 si
Hanáci uspořádali na počest
úspěšné podzimní sezóny rozlučkový zápas a společné posezení
v hostinci Na Růžku. Mužstvo
TJ Haná Prostějov doplněné o
příznivce a přátele tohoto jediného městského klubu se utkalo na
domácím hřišti , protože funkcionáři OFS zrušili obě předehrávaná jarní kola. Hráči rozdělení na "oranžové" a "modré" se
po oba poločasy vzájemně proháněli a vychutnávali si tuto nej-

krásnější hru na světě. Do první
šance se dostali " modří " , ale na
krásný centr trenéra Koláře vedoucí mužstva Lošťák nedoskočil. Neúnavní " oranžoví " neustále bušili na branku Pastyříka a
ten dokázal dlouho odolávat.
Pouze po střele Cibulce, jemuž
přihrál Bartoš byl bezmocný. "
Modří " se však nevzdávali a
když využili benevolence a menšího pohybu rozhodčího Hanáka tak z trestného kopu
Mlčouškem vyrovnali. Tento ka-

nonýr rychle vystřelil dobře
mířenou ranou nachytal brankáře Hlávku na švestkách. Jelikož i přes šance obou týmů skončil zápas 1:1 následovaly pokutové kopy. Rozhodující penaltu
po rozstřelu vsítil Chum, zatímco Pavel Ociepka nedal a upravil
na 2:1 pro modré. „Oranžoví“
poté mohli jít chladit pro vítěze
„ šampáňo“. Když po tomto vyčerpávajícím zápase ochladly
vášně, sešli se všichni aktéři v
hostinci Na Růžku, aby také dokázali, že se umí bavit. Vedoucí
mužstva, tiskový mluvčí a dopisovatel do médií Olda Lošťák ve
svém vyčerpávajícím projevu
zhodnotil vynikající úspěch
Hané (po podzimu krásné druhé
místo v 1.B třídě skupiny A Olomouckého KFS a pochválil

hráče a celý funkcionářský sbor Celkové foto účastníků zápasu na závěr sezony. Foto: O. Lošťák
za bojovnost a reprezentaci oddílu a města Prostějova. Poděkoval sponzorům, trenérovi a popřál všem pro jarní boje štěstí,
dobrou hru a pro diváka a férové
arbitry.
Také připomenul, že první oddíl
Horní Moštěnice, dělí od Hané
pouze osm bodů . . .
Na ukázku z menu, které měli
Hanáci na svém loučení se sezónou. Plná várnice vyhlášené
"houbové polévky pana Košťála" , česnekový řízek v bramboráku s hranolkami a tatarkou a
veškeré tekutiny jako je pivo,
víno, nealko i tvrdší destiláty. Do
tohoto výčtu patří i oslava narozenin pana Martina Hupšila.
Haná je věčná, Haná je nesmrtelná. Ať žije Haná! -olostak, pez- Frenetický potlesk na závěr hodnocení sezóny. Foto: Z. Plíva

V čehovickém rybníku se koupali plavci i sluníčko
Zábava je v plném proudu . . . Foto: Z. Plíva

Vynikající úspěch nohejbalistů
na Grand Prix Slovakia v Revúci
V sobotu 7.listopadu 2009 pořádal nohejbalový oddíl NK
Revúca z pověření Slovenského nohejbalového svazu I. Ročník výborně obsazeného nohejbalového turnaje juniorů
„Gnad Prix Slovakia Revúca
2009“. Na tomto turnaji startovaly nejlepší juniorské nohejbalové trojice Slovesnka a
ČR, včetně úřadujících mistrů republiky obou nohejbalových velmocí – domácí celek
NK Revúca a SK Kotlářka
Praha. Na turnaji startovali
na pozvání rovněž dvě trojice
juniorů Sokola I Prostějov.
Turnaj se hrál ve dvou základních pětičlenných skupinách, z
nichž prvé 4 celky postupovaly
do vyřazovacích bojů play-off o
umístění na medailových místech. Prostějovský A celek ve
složení Klaudy, Pacejka a Valenta potkala nepříjemná komplikace, když se hned ve svém
druhém zápase zranil nešťastnou náhodu blokař a smečař celku Pacejka a do A trojice tak
musel z B týmu nastoupit
M.Štěpánek, kterému ještě chybí potřebné zápasové zkušenosti z těžkých utkání. Ale nyní k
jednotlivým výsledkům.
Naše druhá sestava ve složení
Anděl, Pírek a Štěpánek ve své
skupině porazila kvalitní celek
DPMK Košice 2:0 a průměrný
tým Haponu Horažďovice B,
rovněž 2:0 a i přes porážky od
SK Kotlářky Praha A a Sokola I
Prostějov A se kvalifikovala ze
3.místa v základní skupině do
čtvrtfinále soutěže. Zde ovšem
narazila na jednoho z favoritů
celého turnaje domácí tým NK
Revúca a z dalších bojů byla na-

še trojice vyřazena. Naše hlavní
želízko v ohni ve složení Klaudy, Valenta a místo zraněného
Pacejky střídající Štěpánek, postoupila do čtvrtfinále soutěže
ze 2.místa v základní skupině.
Ve čtvrtfinále si prostějovská
trojice ve velmi těžkém zápase s
NK 99 Trebišov s výsledkem
2:1 vybojovala postup do semifinále turnaje, když musela odvracet ve druhém setu mečbol
soupeře. V boji o postup do finále turnaje si tým Sokola I Prostějov A dokázal poradit se semifinalistou republikového
šampionátu trojic SK Kotlářkou Praha B s výsledkem 2:1.
Ve finále soutěže čekal náš oslabený celek tým SK Kotlářky
Praha A startující s hráči hrajícími naši mužskou extraligu a
ve vyrovnaném utkání jsme
podlehli 0:2 po setech 9:11 a
8:11 a vybojovali tak zaslouženě stříbrné medaile.
Nad výkonem svých hráčů musím opět smeknout, naše první
sestava absolvovala celý turnaj
ve vynikající formě, svůj zřejmě
nejlepší letošní výkon předvedl
„šutér“ Jakub Klaudy, který měl
skvělou hru v poli a byl doslova
neudržitelný při útoku. Skvěle
mu v poli a na náhře sekundoval
Honza Valenta a nezklamal ani
nováček v týmu M. Štěpánek.
Jsem rád, že kluci si dokázali
udržet svou formu i do závěru
letošní namáhavé sezony.
R. Beneš
Výsledky na prvních
4 místech :
1. SK Kotlářka Praha A
2. TJ Sokol I Prostějov A
3. NK Revúca
4. SK Kotlářka Praha B

Šestasedmdesát otužilců se ponořilo v sobotu do vody v čehovickém rybníce. Tady letos pořádal oddíl zimního a dálkového plavání TJ Haná Prostějov
závody započítávané do
Českého poháru v zimním plavání.
„Museli jsme vyměnit Plumlovskou přehradu, která je vypuštěná, za jiné místo. Rybník v Če-

hovicích k tomuto účelu vyhovoval. Tradiční místo koupele na
Štědrý den ale měnit nebudeme,
ve výpusti Plumlovské přehrady
je vody dost,“ vysvětlil Michal
Mucha, který v roli ředitele a
hlavního pořadatele závodu měl
všechno pod dohledem, k ruce
mu byla hlavní rozhodčí Dana
Zbořilová.
Teploměr se ve vodě ustálil na 6

Michal Mucha svou trať zaplaval v pohodě. Z vody se mu ani moc nechtělo.

Plavci si pochvalovali slunečné počasí i příjemně "teplou" vodu.
stupních Celsia, teplota vzduchu
se pohybovala kolem 10. I sluníčko se koupalo na hladině, ale
jeho paprsky nehřály. Plavci si
počasí pochvalovali, vlastně na
ně bylo dost teplo. Startovali i tři
prostějovští otužilci – Petr Pořízka, Bohumil Pácl a zchladil se i
ředitel Michal Mucha. Závod-

níci se zapsali podle svých možností na tratě dlouhé 250, 500,
750 a 1000 metrů, největší počet
– šestadvacet - vyrazil na trať
750 metrů. Plavání v „příjemné“
vodě si závodníci zjevně užívali.
Nechyběl jim humor před startem ani v cíli, dokonce se objevil
i míč a někteří si s chutí pinkli
plážový volejbal.
„Dnes je příjemná teplota vody i
vzduchu. Pamatuji se, že jsme
jednou plavali v Praze ve Vltavě
mezi krami. To bylo docela nepříjemné. Zažil jsem toho už
hodně, však jsem také byl letos
nominován do kategorie superrakváče,“ vtipkoval prostějovský plavec Bohumil Pácl. Nejmladší účastnicí závodu byla
plavkyně narozená v roce 1995,
nejstarším byl čtyřiasedmdesátiletý otužilec. Na startu tentokrát
chyběl nestor zimních plavců,
šestadevadesátiletý Ladislav Nicek z Olomouce, start mu překazila lehká viróza. Zaslouženou
pozornost zato věnovali všichni
plavci i příznivci tohoto sportu
přemožiteli kanálu La Manche
Davidu Čechovi. Závodil na trase tisíc metrů.
Fyzičku přijela posílit i dálková
plavkyně Lenka Štočková zahrnovaná péčí svého otce-servismana.

„Lenka měla před pěti lety velmi těžkou autohavárii. Lékaři
nedávali žádnou naději, že ji zachrání. Prasklá lebka, hematom
na mozku. Nemluvila, nehýbala
se. Po několika operacích, při
nichž jí odebrali část mozku a
lebeční kosti, zůstala na vozíku,“ svěřil životní příběh své
osmadvacetileté dcery Jindřich
Štoček. Dohromady ji dali v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, pak už sama svou vůlí dokázala takřka nemožné. Malý
zázrak.
„Měla jsem prostě štěstí. Od
malička jsem hodně sportovala.
Hrála jsem tenis, plavala, oblíbila jsem si judo. Otec byl také
sportovní nadšenec, otužoval
mne. Koupel, sprcha? Jen studená. Následky autohavárie jsem
proto zvládala jen díky pevnému zdraví a józe, kterou jsem
začala jako rehabilitaci cvičit.
Ta mi hodně pomáhá,“ svěřila se
Lenka. Právě díky pravidelnému otužování si může Lenka zaplavat v přírodní vodě v každém
ročním období, v zimním plavání už dosáhla nemalých úspěchů. Vloni získala Český pohár
a připravuje se zvolna na zdolání vzdálenosti mezi Anglií a
Francií. Palce jí drží všichni
plavci.
-jp-
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Hanačky spláchly Ostravu za necelou hodinu
Slabší chvilku si hanácký celek vybral podobně jako v předchozích domácí zápasech ve druhé sadě, ale koncovku v klidu kontroloval
„Bylo viděW å HX å M
VP HY tFVH
hraní a v lepší formě Q Hå ] H
zači W N X VH] RQ \ 0 i P HX å W D
ké víc hráčHN SRX å LWHO
Q ê FKG R
hry. Uzdravila se Bramborová
a příště bude moci nastoupit
Ssuschkeová,“
uvedl prostějovský kouč
Miroslav Čada.
„Hostům vycházelo riskantní podání. Holky
dělaly chyby na přihrávce, tím
znervózněly a přestaly se tolik
prosazovat v útoku. Celkově
jsme však byli jasně lepší,“
dodal.
Ostravský kouč Leopold Tůma
SURKOiVLOå Hã OR] řejmě o nejhorší
duel jeho kariéry. „Doslova hrůza,“ řekl. „Po letním odchodu
pěti hráček jsem řtNDOå HKODYQ ě
bojujeme o záchranu, a za tím si
pořád stojím.“

ČDGD2 VWUDYD 5 \ PHO
RYi % DãW DQ RYi
/ LQ GRYVNi ( O
EO
RYi - XUčtNRYi
+ RO
LQ JURYi O
LEHUR 6 Si čLO
RYi ±
0 D\HUKRIHURYi ä RO
Q HUčtNRYi 7 UHQpU
/ HRSRO
G7 ůPD
1 Hå VHVWDčili někteří diváci usadit
a sledovat utkání,
Nováková si s chutí
zapodávala a rázem
M
VP H YHGOL
Då
potom zaznamenaly Ostravanky první vítězný míč
v utkání a k němu hned druhý. Ale
obrat v prvním setu se ostravským
volejbalistkám zahájit nepodařilo.
Severomoravanky stále hrály s velkým respektem a skore na domácí
straně utěšeně narůstalo (11:3,
20:5, 24:6) a tak se po necelé čtvrthodině našim volejbalistkám naskytla přtOHå LWRVW SUYQ tKR VHWE ROX
První se ještě soupeřkám podařilo
odvrátit, ale po ostravském podání
a našem přesně zakončeném útoku
jsme slavili zisk prvního setu - 25:7.
Trval pouhých patnáct minut a někteří diváci při pohledu na výsledek
vzpomínali na utkání minulého
ročníku proti Frýdku-Místku (který se však letos v pozici otloukánka
určitě necítí a zatím vede tabulku),
kdy jsme soupeřkám za celé utkání
dovolili pouhých 29 míčů.

VOLEJBAL

VK Prostějov – Ostrava
3:0 (7, 19, 6)
5 R] KRGčí: Kovář a Vojtíšek. Čas:
61 minut. ' LYi Nů: 1000.
6 HVWDY\ ± 3 URVWěM
RY 1 RYi NRYi
. XčHURYi 7 RPDãHNRYi 1 Q DPDQ LRYi
9 DO
HQW HRYi 6 SDO
RYi O
LEHUR7 RPDQ RYi
± % UDPERURYi 7 UHQ pU 0 LURVO
DY

Monika Kučerová úspěšně zakončuje smečí v utkání s ostravskými volejbalistkami
Mo
' UXKê VHW X å VHW DN M
HGQ R] Q Dčně
jako první nevyvíjel, ale ostravské
hráčN\ GO
RX KR GUåHO
\ VGRP i FtP L
vyrovnané skore (2:2, 3:4, 6:5).
Zpočátku druhého setu chodilo hodně míčů k zakončení na smečařku
Nnamaniovou, která většinu z nich
proměnila ve vítězné míče. Hostující
hráčky trochu pozměnily taktiku
a přes naše dvojbloky se prosazovaly
úlivkami, které jim vycházely. Přesto
jsme šly k technickému oddechové-

foto: Z. Pěnička

mu času s dvoubodovým náskokem.
Po něm jsme ještě do stavu 12:12nemohly své soupeřky bodově setřást.
Pak jsme se ale k dalšímu timeoutu
propracovali k vedení 16:12 a tento
čtyřE RGRYê Q iVNRNM
VP HX å Q HSX VWLO
L
(18:14, 20:16, 22:18) a v koncovce
jej ještě navršili. Za stavu 24:19 jsme
proměnili první setbol a získali tím
druhou sadu - 25:19.
Ve třetí sadě se bodovaná vrátila
do starých kolejí z prvního setu.

Chcete hrát volejbal? Přijďte!

Tento moment byl v sobotu podvečer v hale prostějovského Sportcentra k vidění velmi často. Domácí hráčky
si poradily s celkem Mittal Ostrava za necelou hodinku.

9 . 3URVWějov zve do svých řad mladé zájemkyně o hru pod vysokou sítí. Děvčata, která by se chtěla naučit základům volejbalu a
pokračovat v jeho hraní třHE DDå GRGRVSělosti, mohou přijít na trénink přípravky a po domluvě s vedoucí Danou Vlčkovou se zapojit.
Tréninky pro dívky od 5. do 7. třídy základních škol jsou v tělocvičně = â 3DODFNpKRNDå Gp SRQ GěOt RG
GR
KRGLQ NDå Gp
~ W HUê RG
GR
KRGLQ DNDå Gê čtvrtek od 16.00 do 18.00
hodin. Rády byste jednou uměly volejbal jako Solange Soaresová
nebo Milada Spalová? Tak přijďW H 9 . 3URVWějov vás rád přivítá!

Raketový nástup (4:0, 5:1) ještě
Ostravanky stáhly na 7:4 před první pauzou, ale naše bodová smršť
RG W RKRW R RNDP å LNX Då N GUX Kp
technické pauze (16:4) vzala
našim soupeřkám veškeré iluze
o nějakém zvratu. Postarala se o to
svým podáním Nnamaniová a po

zranění se vracející Bramborová.
2 VWUDYDX å X KUiODSRX KpGYDP tče
a třetí set tak skonřil pro ni fiaskem
- 25:6. Divákům tak stačilo si ani
ne na hodinku odskočit na volejbal a mohli zaznamenat sedmou
OHWRã Q t Yê KUX 9 . 0 RGřanské
Prostějov.
-pez-

HLASY TRENÉRŮ
Miroslav Čada, kouč VK Modřanská Prostějov: Pomalu se
začínáme dávat zdravotně dohromady a je to postupně vidět na
naší sehranosti. Do hry se vrátila Bramborová a příště by mohla nastoupit i Ssuschkeová. Ostravský celek v porovnání s tím
má velký výškový deficit a tím se formují pro úspěšný blok.
Většinu utkání jsme bez problému zvládli, vyrovnaný byl pouze
stav ve druhém setu. Celkově jsme však v utkání byli jasně lepší.
Leopold Tůma, kouč TJ Mittal Ostrava: „Pro mě je to těå Np
hodnocení. Doslova hrůza. Byl to asi nejhorší zápas mé kariéry.
Jasně lepší domácí nás předčili ve všech herních čLQ Q RVWHFK NG\ å
se na holkách projevil velice špatný vstup do zápasu - skore 9:0.
Po letním odchodu pěti hráček jsem řtNDOå HKODYQ ě bojujeme o záchranu, a za tím si pořád stojím.
-pez-

VK Modřanská ve čtvrtfinále bez boje
Minulý týden ve středu 11.
listopadu se odehrála utkání
úvodního kola Českého poháru volejbalistek 2009/10.
Obhájkyně mistrovské tituly
i poháru v táto soutěå LH[ W UDO
L
gové volejbalistky VK postoupily do dalšího dějství bez boje,
neboť jejich soupeřky, kterými
měly být juniorky Střešovic,

ale ty proti našim hráčkám
nakonec nenastoupily a tak
jsme mohly slavit
snadný postup do
čtvrtfinále.
„Měli jsme nastoupit ve Střešovicích
proti tamním juniorkám, ale soupeř utkání skrečoval. Věděli jsme
W R X å GORX KR GRSředu a proto na

čtvrtek 12. listopadu sháníme
něM
DNp GUX å VWYR SUR Sřípravný
zápas. Stále jednáme s Vídní,
pokud nevyjde
tohle, chceme se
domluvit s některým celkem z ČR,“ informoval
sportovní řHGLWHO9 . 3HWHU* RJD
Pro přípravný zápas se nakonec

ČESKÝ POHÁR

podařilo domluvit celek vysokoškolaček ze sousední Olomouci.
Čtvrtfinále ČHVNpKRSRKi UX VHX å
odehraje systémem doma – venku a na prostějovské hráčky čeká
úspěšnější z dvojice Slavia Praha
– Liberec. Zápasy čtvrtfinále jsou
stanoveny na 2. a 16. prosince, ale
jejich termíny kolizují s duely našeho týmu se startem v Lize mistryň.

Oděvářky soupeře
příliš nepotrápily

třech setech si zajistily postup do
čtvrtfinále soutěå H

Očekávaným výsledkem skončilo utkání 1. kola Českého poháru
å HQ P H] LYROHM
E DOLVWNDP L7- 2 3
ProstěM
RY D 6. 8 3 2 ORP RX F
9 KDOD7. 3OXVY X OLFL8 YHOR
dromu se extraligové vysokoškolačN\ GORX KR Q H] GUåHO\ DSR

TJ OP Prostějov – UP Olomouc
0:3 (-15, -6, -17)
6 HVWDYD 7 - 2 3
7 UXEDčRYi
1 DNO
i GDO
RYi -DQ čtNRYi % DO
XQ RYi
. XčHURYi . RUKRňRYi OLEHUR
9 O
i čLO
RYi ± ' RčNDO
RYi / LãNRYi

+ RUiNRYi 7 UHQ pU/ DGLVO
DY6 \ SNR
V prvním a třetím setu domácí
hráčky vcelku s hostujícími favoULWNDP LGUåHO\ NURN YHGUX KpP
setu to však vypadalo jako hra
kočky s myší a Prostějovanky si
připsaly pouhých šest vítězných
míčů. Sen o odebrání alespoň
jednoho setu se nesplnil a tak se
oděvářky s pohárem loučí. -pez-

9 Û VOHG N \ H[ W U D OLJ \ æ HQ
8. kolo: Frýdek-Místek - Přerov 3:0 (20, 20, 20). Rozhodčt % ODå HN
Pavelek. Čas: 63. Diváci: 300. Prostějov - Ostrava 3:0 (7, 19, 6).
Rozhodčí . RYi ř, Vojtíšek. Čas: 56 min. Diváci: 900. Slavia Praha
- Liberec 0:3 (-20, -22, -20). Rozhodčí: Meruna, Fink. Čas: 77 min.
Diváci: 150. Brno - Olomouc 3:1 (17, 19, -20, 11). Rozhodčí: Hudík,
. UWLčka. Čas: 89 min.
7 $ % 8 / . $ ( ; 7 5 $ / ,* < ä ( 1
1. Frýdek-Místek 8
7
1
21:8
686:617
15
2. Prostějov
7
7
0
21:2
571:371
14
3. Olymp Praha 7
6
1
20:6
610:521
13
4. Olomouc
7
4
3
14:13
587:569
11
5. Ostrava
7
4
3
14:15
610:649
11
6. Juniorky ČR
7
3
4
11:16
564:626
10
7. Brno
6
3
3
11:11
482:462
9
8. Šternberk
7
2
5
11:18
582:671
9
9. Liberec
8
1
7
7:21
582:667
9
10. Přerov
7
1
6
8:18
561:609
8
11. Slavia Praha
7
1
6
8:18
526:599
8
Příští zápasy:
9. kolo 19.11.2009
SCM-Č9 6 -. < 2 ORP RX F / LE HUHF % UQ R 2 VWUDYD 6ODYLD3UDKD
Přerov - Prostějov, Olymp Praha - Frýdek-Místek
10. kolo 21.11.2009
Frýdek-Místek - Šternberk, Prostějov - Olymp Praha, Slavia Praha Přerov, Brno - Ostrava, Olomouc - Liberec

Zájezd pro fanoušky
na utkání do Přerova
Fanklub Volejbalového
klubu Prostějov pořádá autobusový zájezd na zápas
NROD H[ W UDOLJ \ å HQ 39 .
PřHURY
9 . 3 URVW ějov.
. RQ i VH YH čtvrtek 19. listopadu, odjezd fanoušků je
od haly Sportcentra DDM
v Olympijské ulici v 16.30
hodin.

Zájezd je zdarma, jedinou
podmínkou účasti je včas se
přihlásit, a to buď e-mailem na
adresu zatloukal@vkprostejov.
cz, či telefonicky na čísle 777
237 813. V případě e-mailového hlášení prosím připojte telefonní kontakt na sebe. Uzávěrka
přihlášek je v pondělí 16. listopadu do 12.00 hodin!

Volejbalistky OP zdolaly Křenovice
' YRM
X W Ni Q t NROD OLJ\ å HQ YROHM
balistky TJ OP Prostějov proti týmu
. řenovic zvládly na výbornou. Před
tímto dvojutkání měly oba celky na
svém kontě shodnou bilanci čtyř výher a čtyř SRUiå HN W DNå HVHGDO\ čekat
7 $ % 8 / .$
1. TJ Sokol Frýdek - Místek B
39 . 3řerov B
3. VO TJ Lanškroun
4. TJ OP Prostějov
5. TJ Lokomotiva Břeclav
6. TJ Tatran Litovel
7. TJ Svitavy
7- 6RNRO. řenovice
9. TJ DDM Brno
10. TJ Šumperk

vyrovnané zápasy. První utkání vyhrály bez ztráty setu, ve druhém dovolily
soupeřkám sebrat jeden a připsaly si tak
dvě cenné výhry do tabulky. V sobotu
14. listopadu v tabulce čtvrté oděvářky
] DM
tå Gěly na palubovku Svitav. -pez-

/ ,* $ ä ( 1 6 . 8 3 ,1 $ &
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8 2
8 2
7 3
6 4
5 5
5 5
4 6
4 6
3 7
0 10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25:11
27:12
23:13
21:17
21:16
18:18
18:20
15:24
17:25
1:30

852:732
904:760
835:770
832:827
863:765
742:793
817:815
826:876
907:969
503:774

18
18
17
16
15
15
14
14
13
10
-pez-
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Nadále vedeme boxerskou extraligu
BC DTJ PROSTĚJOV - SKP ÚSTÍ N/L 14:4
(pokračování ze strany 15)
do 54 kg: Pavel POLAKOVIČ
- Dušan CHROMÝ 2:0 na body
do 57 kg: Mário BALÁŽ - Jan
KOVÁČ 0:2 na body
do 60 kg: Miroslav ŠERBAN Erik HULIEV RSC ve 2. kole
2:0
do 64 kg: Marek BOSÝ - Petr
BALÁŽ 2:0 na body
do 69 kg: Bobasz BACSKAI Martin SVOBODA 2:0 na body
do 75 kg: Vít KRÁL - Tomáš
BEZVODA 2:0 na body
do 81 kg: Vardan BESALJAN
- Oskar LAKOMÝ 2:0 na body
do 91 kg: Petr NOVOTNÝ Radek KREJČÍ 0:2 RSC ve 3.
kole
+ 91 kg: Bougest BENCE - Ladislav PRŮŠA 2:0 na body
1. zápas do 54 kg: Pavel POLAKOVIČ - Dušan CHROMÝ 2:0 na body
Velmi vyrovnané utkání, ve
kterém měl hostující Chromý
hlavu často velmi nízko, ale i
přes několik napomínání se
všechna tři kola nakonec odboxovala. O kousek blíže výhře byl
domácí boxer a tak Pavel Polakovič připsal na domácí konto
první dva body a ujali jsme se vedení 2:0
CELKOVĚ 2:0
2. zápas do 57 kg: Mário BALÁŽ - Jan KOVÁČ 0:2 na body
V tomto zápase od začátku až do
konce v průběhu všech tří kol vyvíjel větší aktivitu hostující Ko-

Očima trenéra:
NEJ... dne

Bobasz Bacskai proti Martinu Svobodovi. Podal excelentní
výkon, protože splnil všechny plusy, které může u boxu využít.
Rychlost, dynamika, přehled v ringu. Nic z toho mu v utkání nechybělo. a přidal bych i Marka Bosého proti Petru Balážovi, tyto dva zápasy od našich boxerů si zasluhují pochvalu.
váč a pomalu si připisoval na své
konto bod po bodu. V konečném
účtování zase o moc lepší nebyl,
ale stačilo mu to k vyrovnání
skóre po prvních dvou zápasech.
CELKOVĚ 2:2
3. zápas do 60 kg:Miroslav
ŠERBAN - Erik HULIEV
RSC ve 2. kole 2:0 na body
Mirek Šerban boxoval od začátku velmi chytře a zasadil svému
soupeři několik dobře mířených
ran. Stejným způsobem pokračoval i ve 2. kole a po jeho úderech
se v soupeřově obličeji objevila
opakovaně krev. Rozhodčí po
poradě s lékařem zápas ve 2. kole ukončil ve prospěch našeho
borce, který nám tak zajistil opětovné vedení.
CELKOVĚ 4:2
4. zápas do 64 kg: Marek BOSÝ - Petr BALÁŽ 2:0 na body
Marek měl od prvních minut v
utkání převahu. Nejenže častoval svého protivníka přesnými

údery přední rukou, ale zároveň
byl dostatečně rychlý, aby všechny jeho výpady včas pokryl. V
tomto zápase neměli bodovací
rozhodčí těžkou pozici a náš borec vyhrál na body.
CELKOVĚ 6:2
5. zápas do 69 kg: Bobasz
BACSKAI - Martin SVOBODA 2:0 na body
Zápas maďarského borce v našich službách měl určit stav utkání před přestávkou. Ve 2. kole
měl náš boxer několik okamžiků,
kdy několikrát za sebou mířil své
údery do obličeje Svobody, který
se sice nevzdával, ale musel se
nakonec smířit s vítězstvím svého protivníka. Na pauzu odcházeli diváci s vědomím vysokého náskoku.
CELKOVĚ 8:2
6. zápas do 75 kg: Vít KRÁL Tomáš BEZVODA 2:0 na body
První zápas po přestávce mohl už
rozhodnout v případě vítězství

Prostějovští boxeři nastupují do ringu před zahájením utkání proti
týmu SKP Ústí nad Labem.
domácího borce i o konečné
výhře našeho týmu. Celých
devět minut se boxovalo velmi
takticky, ani jeden z boxerů se
nehnal do útoku, ale především si
v krytu hlídal obranu. Bodoví
rozhodčí uznali jako lepšího v utkání domácího Víta Krále a všem
přítomným bylo jasné, že dnes si
ústecký klub body z Prostějova
nepoveze.
CELKOVĚ 10:2

Překvapil

Ani ne tak překvapilo, ale nepotěšilo mne zranění Petra Novotného, protože během zápasu byl lepším boxerem a nebýt toho ukončení, tak věřím, že by vyhrál.

8. zápas do 91 kg: Petr NOVOTNÝ - Radek KREJČÍ 0:2
Zklamal
RSC ve 3. kole
Nikoho v dnešním utkání nemohu uvést.
Za vysokého vedení nastoupil
domácí kapitán Petr Novotný k
zápasu s Krejčím. Náš boxer měl
jak viděl duel trenér
v utkání mírnou převahu, ale také
mu chybělo více štěstí. Ve třetím
Radek KŘÍŽEK (BC DTJ Prostějov):
kole se mu spustila krev z nosu a
Myslím si, že vítězství bylo zasloužené. S tak vysokým jsem ale
po několikerém ošetření rozhonepočítal, očekával jsem , že bychom mohli o dva body vyhrát.
dčí souboj ukončil ve prospěch
Výsledek je sice vysoký v náš prospěch, ale řada utkání byla vyústeckého boxera.
rovnaná, kromě dvou se všechny doboxovaly až do konce a
7. zápas do 81 kg: Vardan BE- CELKOVĚ 12:4
mohly se převrátit na naši nebo ústeckou stranu.
SALJAN - Oskar LAKOMÝ
K otázce na přiblížení se titulu po dnešní výhře pohlížel domácí
2:0 na body
9. zápas + 91 kg: Bougest
kouč s rezervou. „Je zatím brzy o tom přemýšlet, zbývá nám jeK dalšímu utkání už za rozhod- BENCE - Ladislav PRŮŠA 2:0
ště těžký zápas v Budějovicích a pak odvety. A dnes už není v exnutého stavu nastoupil domácí na body
tralize slabý soupeř,“ odpověděl Křížek. A k tomu, že by Ústí už
reprezentant Vardan Besaljan V nejtěžší váhové kategorii si v
nebylo to, co dříve bývalo poznamenal, že jejich porážka v Osproti vysokému boxeru Ústí Os- některých okamžicích divák klatravě byla z velké části zapříčiněna marodkou tří klíčových bokaru Lakomému. Oba dva ro- dl otázku, zda se jedná o utkání v
xerů a musí se taky nahlížet na stoupající úroveň všech oddílů v
hovníci si nic nedarovali a údery boxu nebo v řeckořímském
extralize.
si rychle vraceli, podle rozho- zápase. Hostující Průša neprojedčích jich měl více na kontě do- vil příliš trpělivosti a hnal se za
mácí borec a v zápase na body rozhodnutím ještě před limitem. výšce držel na distanc a ve vhod- CELKOVĚ 14:4
zvítězil.
Druhý maďarský boxer v našich ných chvílích mu pár ran uště-pez-,
CELKOVĚ 12:2
službách si ho však díky své dřil, což ocenili i rozhodčí.
Foto Zdeněk Pěnička

Zápas řecko-římský. Ústecký Průša si občas zaměnil box se zápasem a kvalitními chvaty posílal svého soupeře Benceho k zemi. V konečném
bodování mu to však k vítězství nestačilo.

Marek Bosý po vítězném zápase s Petrem Balážem.

První body seniorského korfbalového béčka
V sobotu 14. 11. byla na programu utkání třetího kola 1. české
korfbalové ligy. Hráči B-týmu
Prostějova se tedy vydali do Brna, kde se utkali nejprve s domácími a poté s Bělou pod Bezdězem a neodjeli s prázdnou!
VSK VUT Brno „B“ – SK
RG Prostějov „B“ 13:12 (4:1)
Sestava a koše: Kadlecová 1,
Mynařík 1 (40. Uherka M. 1),
Planičková 1, Vařeka 1, Zelinková 1, Jareš (31. Bednář 4),
Malanová (31. Koldová 2), Mucha
Začátek zápasu byl ve znamení
dlouhého čekání na první koš,
kterého se nakonec po 15 minutách po chybě obrany dočkali
domácí. Poté skóre začalo pomalu narůstat, až se v poločase
zastavilo na 4:1.
Po přestávce a mírné obměně
naší sestavy hra vypadala úplně
jinak – koše prostějovských začaly padat, a to hlavně ze střel, a
my se tak nakonec dostali do vedení o jeden koš. Skóre se na delší dobu zastavilo až na 11:12
pro Prostějov. Jenže pak přišel
nešťastný konec zápasu. Začalo
to tím, že si Martin Mucha pora-

nil kotník a musel být střídán.
Naštěstí jsme přijeli v početné
sestavě, a tak vystřídat nebylo
problém. Drobná ztráta naší
koncentrace ale vyústila v to, že
domácí dokázali srovnat na
12:12. Do konce utkání zbývala
zhruba minuta, když se míč dostal do naší útočné poloviny.
Ovšem nedokázali jsme skórovat a o pár vteřin později se bohužel naplnilo známé „Nedáš,
dostaneš“ a střelou z dálky 10
vteřin před koncem si brněnští
zajistili výhru 13:12.
Po vyrovnaném utkání jsme byli mírně zklamaní, ale o to víc
jsme chtěli utržit body ze druhého zápasu. Protože po konci
prvního utkání se ukázalo, že se
zranila i Gábi Kadlecová, pokyn
z úst trenéra zněl jasně: „Hlavně
se nezraňte.“
SK RG Prostějov „B“ – SK
Bělá pod Bezdězem 17:8 (7:3)
Sestava a koše: Mynařík 5, Bednář 4, Jareš 2, Koldová 2, Vařeka 2, Planičková 1, Zelinková 1,
Malanová
V tomto utkání padl první koš

znatelně rychleji, a to již z prvního útoku Bělé, což nás ale nijak nesrazilo. Po několika útocích se podařilo odpovědět zdárnou střelou a od té chvíle již
zápas nebyl vyrovnaný a my
měli jasnou převahu a navyšovali skóre.
Ve druhém poločase, který se
zdál být nekonečně dlouhý, se
nic závratného již nestalo. My
udržovali náskok a hráči Bělé se
tu a tam trefili střelou z dálky. Až
se skóre zastavilo na konečných
17:8!
Ve třetím utkání porazilo Brno
Bělou 22:10.
Hlavním úkolem pro dnešní
den, tak jako pro celou sezonu
bylo mít radost ze hry a tak nějak si korfbal užít. Což se myslím povedlo a tři body jsou takovou třešničkou na dortu. Také
bylo fajn mít za zády povzbuzující fanoušky ... díky. A i přes
zranění dvou klíčových hráčů
doufám, že nikdo neodjel zklamán, což myslím díky výhře ani
nebylo možné.
Od hráčky
Kateřiny Zelinkové

Ze zápasu B týmu korfbalistů v 1. korfbalové lize.
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V hanáckém derby nepromarnili SÁLOVÝ FOTBAL PROSTĚJOV
kostelečtí házenkáři domácí prostředí
TJ Sokol Kostelec na Hané –
Tatran Litovel 29 : 20 (16:8)

HÁZENÁ - 1. LIGA
Sestava a branky Kostelce : Varha,
Kaláb – I. Chalupecký, L. Chalupecký 1, Zajíček 3, M. Grulich 1,
Jurka 8/7, Paták 2, Ševčík 3, Grepl,
Vymětal 1, Varhalík 7, Čech, Kosina 3
Trenér : Alois Jurík. Rozhodčí: A.
Kondělka, D. Kondělka. Delegát:
J. Ondráš.
Sedmičky : 7/7 : 4/4. Valoučení : 7
: 6. ŽK : 2:3/trenér. ČK : D. Ševčík/Kostelec – Z. Kuchař/Litovel
po třetím vyloučení. Počet diváků :
500.
Vývoj skóre po pětiminutovkách :
2:2, 6:4, 8:5, 11:5, 14:5, 16:8,
19:10, 22:12, 23:14, 25:15, 27:16,
29:20.
V městské sportovní hale v Kostelci na Hané se v neděli dopoledne
postavil proti domácímu týmu mančaft z Litovle. Dvojici rozhodčích
posílil i delegát Českého svazu
házené. Hanácké derby slibovalo
výbornou úroveň, o tom svědčil i
nezvyklý počet diváků. V hale povzbuzovalo domácí víc než tři
stovky diváků, početná byla i výprava z Litovle. Hala jen bouřila.
Oba týmy drží místo ve středu tabulky, Kostelečtí mají minimální
náskok. Prestižní souboj dvou rivalů přinesl skutečně výbornou
házenou, oba týmy chtěly bodovat
a na tom postavili trenéři svou taktiku.
Zahřívací pětiminutovka byla vyrovnaná, soupeři se oťukávali a
hledali slabiny, které by mohli zužitkovat. Pak se domácí zkoncentrovali a začali hrát svou obvyklou
hru – zabezpečená obrana před

skvělým brankářem Tomášem
Varhou, rychlé kombinační útoky
a přesná střelba. Není divu, že míčů
v síti hostí začalo přibývat a domácí nenápadně zvyšovali bodový
náskok. V polovině prvního poločasu postihl házenkáře z Litovle
nešťastný brankový výpadek, kdy
nemohli celých deset minut vstřelit
branku. Zato domácí pilně sázeli
míče za záda litovelského gólmana
a rozdíl skóre dosáhl deseti bodů.
Pod dojmem blížícího se konce
poločasu domácí zvolnili tempo a
dovolili soupeři snížit na 16:8.
„Prvních deset minut jsme hráli
rozpačitě. Pak jsme začali hrát naši
hru, začalo to fungovat, dařilo se
střílet góly na rozdíl od soupeře,“
zhodnotil úvodní část hry domácí
trenér Alois Jurík.
„Myslím si, že jsme doplatili na nešťastné výroky rozhodčích. Lavičku nadzvedlo některé nespravedlivé posouzení situace, musel jsem
chladit horké hlavy hráčů i funkcionářů. To nás rozhodilo a ztratili
jsme koncentraci,“ zdůvodnil
výpadek trenér Litovle Lubomír
Krejčíř, který přivedl k několika
mistrovským titulům olomoucké
házenkářky a pod jeho vedením si
dobře vedla i česká ženská házenkářská reprezentace.
Po remíze v Brně nechtěli Kostelečtí ztratit další cenné body a s chutí
se pustili do druhé části hry. Ta byla postavená na obraně a brankářích. Derby je vždy vyhrocené
utkání, ale kostelečtí borci prokázali dobrou psychiku a nenechali se vyprovokovat k oplácení a
bojůvkám. Příznivci házené si pochvalovali, útok střídal útok, hráči
předváděli nacvičené signály a
pestrou hru, branky padaly především do sítě soupeře – prostě
házenkářská idylka. Domácí si

udržovali desetibrankový náskok
až do konce utkání, takže od poloviny poločasu dostali prostor
všichni hráči z lavičky. Potřebné
zkušenosti sbírali zvláště mladí
hráči. Litovel se snažila dohnat nepříznivé skóre seč jim síly stačily,
ale vždy stál ve střele připravený
Varha. Ten pochytal neuvěřitelné
množství střel, které byly často nepříjemně tvrdé a zasáhly bolestivě
místa v obličeji a hrudníku. Na posledních zhruba patnáct minut vystřídal Varhu v brance stejně dobře
připravený Michal Kaláb. Domácí dohrávali utkání v naprosté
pohodě. Poslední minuty zvolnili
tempo a umožnili hostům snížit
ponižující debakl.
Alois Jurík (trenér Kostelce
n/H): Jsem samozřejmě spokojen, s výkonem hráčů i s výsledkem. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Litovel mě nemile překvapila, očekával jsem vyrovnanější hru. Mají sice zraněné
hráče, ale my také. Naše taktika
byla dobrá – především zajištěná
obrana, to bylo důležité, že jsme
ubránili spojky. Výborně zachytal
Varha, byl podle mne nejlepším
hráčem utkání. Dostatečný brankový náskok umožnil prostřídání
všech hráčů. Dnešní vítězství bylo
důležité po nešťastné remíze v
Brně, kluci byli na Litovel nažhavení. Soupeř se hodně zaměřil na
výkony rozhodčích a to podle mne
vedlo k rozklížení kolektivu a celé
hry. Dostali se pod tlak, chyběla
chladná hlava, která by hráče
ukáznila. Podle mého názoru byl
výkon rozhodčích kvalitní, nepřipustili příliš tvrdou hru, udrželi
hráče v mezích slušnosti – utkání
nebylo sprosté ani zákeřné. Teď
jedeme do Ostravy a jedeme bodovat.
-jp-

V obraně je základ. Kostelec vsadil na zajištěnou obranu - M. Grulich, Paták a za nimi Ševčík plnili pokyny
trenéra stoprocentně.

Druhý domácí zápas v řadě - jasný
průběh s málem dramatickým závěrem
SOKOL II PROSTĚJOV SOKOL IVANČICE 28:26
(15:10)

HÁZENÁ - 2. LIGA
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Kamený - Chytil , Ordelt 2,
Jurík M. 3 , Černíček 10 , Bydžovský , Juráček , Jurík T. , Šestořád
1, Kosina 8
Vývoj skore po pětiminutovkách:
4:2, 6:4, 9:7, 10:8, 13:9, 15:10,
17:12, 21:15, 23:16, 25:19, 27:23
Od začátku utkání si prostějovští
házenkáři udržovali mírné vedení, které v závěru poločasu navýšili až na rozdíl pěti branek.
Hráli velmi kvalitně v obraně a
kromě zakončení do plné obrany
se jim dařily i rychlé protiútoky. V

obraně jim dělalo problémy ubránit hostujícího pivota, který pokud už dostal přesnou přihrávku
na brankoviště od svých spoluhráčů, využil své váhy a své náskoky po uvolnění s jistotou proměňoval. Obraz hry se nijak
výrazně neměnil ani ve druhém
poločase a domácí svůj náskok ještě zvyšovali. Ve 48. minutě svítil
na ukazateli skóre stav 25:16 a nikoho by nenapadlo, že si domácí
chtějí pohrát s nervy svého trenéra a přihlížejících diváků. Od tohoto okamžiku ale upustili od kolektivního pojetí, začali hrát příliš
individuálně a při svých útocích
zapomínali na spolupráci s křídly
a vše tlačili přes střed ivančické
obrany. Když se k tomu přidalo i
několik ztrát míčů, hosté toho využili a z rychlých protiútoků do-

mácí chyby trestali. Podařilo se
jim přiblížit až na rozdíl dvou branek, ale víc už jim domácí tým nedovolil a připsal si své šesté vítězství v soutěži.
Antonín Krist (trenér Sokola II
Prostějov): Odehráli jsme dobré
utkání do 50. minuty, škoda těch
posledních deseti minut, kdy jsme
soupeře nechali zkorigovat na přijatelný výsledek. Ukázali jsme, že
doma umíme vyhrávat. Oba
brankáři dnes podali výborný
výkon, především Kamenný ve 2.
poločase měl řadu kvalitních zákroků. V poli odehráli dobrý zápas
Kosina s Černíčkem. Vzhledem k
našim tréninkovým možnostem
nemůžeme předvádět žádnou
pestrou kombinační hru, ale utkání odbojovat. S výsledkem
jsem spokojený.
-pez-

V soutěžním ročníku 2009/2010 se 1.ligy okresu Prostějov zúčastní 12 mužstev, které se střetnou jednokolově každý s každým. Po odehrání základního kola 1. ligy budou týmy na 1.-10. místě hrát nadstavbovou část 1. ligy ( jednokolově každý s každým ), vítěz této soutěže má právo účasti v KL Zlín ročníku 2010/2011.
Mužstvům 1.ligy okresu Prostějov byla přidělena tato losovací čísla:
ARISTON 2 SK Prostějov
1
KULCAO-FUNDUS Prostějov
7
MECHECHELEN „A“
2
SK SKALKA „A“
8
AC ZAVADILKA 2000 „A“
3
RELAX „B“ Prostějov
9
SK DUBANY
4
HOS VRCHOSLAVICE
10
ŹELSTAV Nezamyslice
5
SOKOL BEDIHOŠŤ
11
VYPRAHLO Konice
6
FC ULTRAS Prostějov
12
Další mužstva ( celkem 30 týmů) jsou rozdělena do 3 skupin: 2. A ligy , 2. B a 2.C ligy, po 10 mužstvech. Ve všech skupinách 2. ligy ( 2. A, 2.B,
2.C) se nejprve nalosované celky utkají jednokolově každý s každým v rámci své skupiny. Po skončení této fáze soutěže se mužstva rozdělí následovně:
a) týmy na 1.- 3. místě všech skupin 2. ligy ( 2.A, 2. B a 2.C ligy ), doplněné o nejlepší mužstvo ze 4. místa těchto skupin + mužstva na 11.-12.
místě 1. ligy po základní části ( tj. celkem 12 mužstev ) vytvoří nově ustavenou 2.ligu - baráž, ve které se bude hrát jednokolově o 2 postupová
místa do 1.ligy okresu Prostějov v sezoně 2010/2011,
b) ostatní týmy na 4.-7. místě ( s výjimkou nejhoršího mužstva ze 7.místa skupin 2.A, 2.B a 2:C ligy ) se jednokolově střetnou o umístění v nově
ustavené 3.lize okresu Prostějov - 10 mužstev,
c) nejhorší mužstvo, které skončilo na 7. místě po základní části + týmy z 8.-10. místa ze skupin 2. ligy po základní části vytvoří 4.ligu okresu
Prostějov, kde bude hrát jednokolově o umístění 10 mužstev.
Body a skóre ze základní části se do nadstavbové části nepřenášejí.

Mužstva 2.ligy okresu Prostějov byla rozdělena do následujících skupin s těmito losovacími čísly:
skupina 2.B
skupina 2.A
AC ZAVADILKA 2000 „B“
1
BEXIM PALETTEN
1
TORPEDO Prostějov
2
MLOCI
2
MADUDA TEAM
3
MECHECHELEN „B“
3
KOHOUTI Otaslavice
4
1.FC BETIS Prostějov
4
CHACHAR TEAM Brodek u PV
5
DUKLA Prostějov
5
Starostovi muži Drahany
6
BAR OÁZA Plumlov
6
FC MENPHIS
7
FC ANDĚL
7
SOKOL ZDĚTÍN
8
FC U BYKA Smržice
8
LIKÉRKA METELKA M.Prusy „B“
9
FK AGRO Vláčil Čehovice
9
FC PEPINO Konice
10
DD sport Dubany
10
skupina 2.C
LIKÉRKA METELKA M. Prusy „A“
1
SK SKALKA „B“
6
VZDUCHOLOĎ Prostějov
2
POKOP Domamyslice
7
FC WARRIORS ( FC DOMINO )
3
FC SHOK
8
KMK KATASTROFA
4
GLGANI
9
ATLETICO Smržice
5
SOKOL OTASLAVICE
10
Do 25.10.2009 bylo povinností vedoucích mužstev předat vyplněné soupisky mužstev a do téhož data zaplatit startovné a členský poplatek za
hráče na sezonu 2009/10. Nedostatky na soupiskách je nutno v co nejkratší době odstranit, dodat chybějící fotografie hráčů a zaplatit nedoplatky startovného resp. poplatků za hráče.
ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE
Sledujte velice pozorně, ve které hale se turnaj v níže uvedeném rozlosování hraje (Kostelec x Prostějov). Začátky zápasů jsou spíše orientační,
žádáme proto mužstva, aby se dostavovala na turnaj s určitým předstihem (vypsání zápisu o utkání, vypadnutí některého zápasu). Ke hře nebude připuštěn hráč, který má znečištěnou obuv nebo obuv zanechávající stopy na palubovce, rovněž doprovod hráčů musí mít obuv splňující tyto
podmínky. Nejbližší termíny:
úterý 17.11.2009
8.00
6-8
8.40
9-2
9.20
10-8
10.00
9-6
10.40
2-10
11.20
8-9
úterý 17.11.2009
12.00
6-9
12.40
1-8
13.20
4-10
14.00
6-8
14.40
9-1
15.20
12-4
16.00
10-9
16.40
1-4
17.20
10-12
sobota 21.11.2009
8.00
4-5
8.40
8-3
9.20
10-5
10.00
8-4
10.40
3-10
11.20
5-8
neděle 22.11.2009
8.00
3-6
8.40
2-5
9.20
1-4
10.00
6-2
10.40
4-3
11.20
5-1
12.00
2-4
12.40
1-6
13.20
3-5
14.00
7-10
14.40
8-9
15.20
9-7
16.00
10-8
16.40
7-8
17.20
9-10
sobota 28.11.2009
8.00
3-4
8.40
5-1
9.20
10.00

7-4
5-3

10.40

1-7

Kostelec n. H.
2.A liga
DRAHANY – ZDĚTÍN
LIKÉRKA “B” – TORPEDO
FC PEPINO – ZDĚTÍN
LIKÉRKA “B” – DRAHANY
TORPEDO – FC PEPINO
ZDĚTÍN – LIKÉRKA “B”
Kostelec n.H.
1.liga
VYPRAHLO – RELAX “B”
ARISTON 2 SK – SKALKA “A”
DUBANY – VRCHOSLAVICE
VYPRAHLO – SKALKA “A”
RELAX “B” – ARISTON 2 SK
FC ULTRAS – DUBANY
VRCHOSLAVICE – RELAX “B”
ARISTON 2 SK – DUBANY
VRCHOSLAVICE – FC ULTRAS
Prostějov
2.C liga
KMK KATASTROFA – ATLETICO
FC SHOK – FC WARRIORS
SOKOL OTASLAVICE – ATLETICO
FC SHOK – KMK KATASTROFA
FCWARRIORS–SOKOLOTASLAVICE
ATLETICO – FC SHOK
Kostelec n.H.
2. B liga
MECHECHELEN “B“ – PLUMLOV
MLOCI – DUKLA
BEXIM PALETTEN – 1.FC BETIS
PLUMLOV – MLOCI
1.FC BETIS – MECHECHELEN “B”
DUKLA – BEXIM PALETTEN
MLOCI – 1.FC BETIS
BEXIM PALETTEN – PLUMLOV
MECHECHELEN “B” – DUKLA
FC ANDĚL– DD SPORT
FC U BYKA – ČEHOVICE
ČEHOVICE – FC ANDĚL
DD SPORT – FC U BYKA
FC ANDĚL – FC U BYKA
ČEHOVICE – DD SPORT
Kostelec n.H.
2.A liga
MADUDA TEAM – KOHOUTI
CHACHAR TEAM
– AC ZAVADILKA 2000 “B”
FC MENPHIS – KOHOUTI
CHACHAR TEAM
– MADUDA TEAM
AC ZAVADILKA 2000 “B”

11.20

4-5

sobota 28.11.2009
12.00
3-5
12.40
7-2
13.20
11-5
14.00
7-3
14.40
2-11
15.20
5-7
sobota 28.11.2009
8.00
2-6
8.40
7-1
9.20
9-6
10.00
7-2
10.40
1-3
11.20
9-2
12.00
4-7
12.40
1-9
13.20
3-4
sobota 28.11.2009
14.00
4-10
14.40
6-5
15.20
10-6
16.00
5-4
16.40
4-6
17.20
5-10
neděle 29.11.2009
8.00
2-9
8.40
3-8
9.20
1-7
10.00
9-3
10.40
7-2
11.20
8-1
12.00
3-7
12.40
1-9
13.20
2-8
neděle 29.11.2009
sobota 5.12.2009
8.00
4-1
8.40
10-7
9.20
9-1
10.00
10.40
11.20

10-4
7-9
1-10

– FC MENPHIS
KOHOUTI – CHACHAR TEAM
Kostelec n.H.
1. liga
AC ZAVADILKA2000 “A” – ŽELSTAV
KULCAO – MECHECHELEN “A”
BEDIHOŠT – ŽELSTAV
KULCAO
– AC ZAVADILKA 2000 “A”
MECHECHELEN “A”– BEDIHOŠT
ŽELSTAV – KULCAO
Prostějov
2.C liga
VZDUCHOLOĎ – SKALKA “B”
POKOP – LIKÉRKA “A”
GLGANI – SKALKA “B”
POKOP – VZDUCHOLOĎ
LIKÉRKA “A” – FC WARRIORS
GLGANI – VZDUCHOLOĎ
KMK KATASTROFA – POKOP
LIKÉRKA “A” – GLGANI
FC WARRIORS – KMK KATASTROFA
Prostějov
2.B liga
1.FC BETIS – DD SPORT
PLUMLOV – DUKLA
DD SPORT – PLUMLOV
DUKLA – 1.FC BETIS
1.FC BETIS – PLUMLOV
DUKLA – DD SPORT
Kostelec n.H.
2.B liga
MLOCI – ČEHOVICE
MECHECHELEN “B” – FC U BYKA
BEXIM PALETTEN – FC ANDĚL
ČEHOVICE – MECHECHELEN “B”
FC ANDĚL – MLOCI
FC U BYKA – BEXIM PALETTEN
MECHECHELEN “B” – FC ANDĚL
BEXIM PALETTEN – ČEHOVICE
MLOCI – FC U BYKA
Kostelec n.H.
veteráni
Prostějov
2.A liga
KOHOUTI –AC ZAVADILKA2000 “B”
FC PEPINO – FC MENPHIS
LIKÉRKA “B”
– AC ZAVADILKA 2000 “B”
FC PEPINO – KOHOUTI
FC MENPHIS – LIKÉRKA “B”
AC ZAVADILKA2000 “B” – FC PEPINO

Ostatní informace:
 Chce-li některé mužstvo dopsat nového hráče na soupisku mužstva, donese vedoucí týmu před začátkem prvního utkání na turnaji 1 ks fotografie, osobní údaje hráče (jméno, příjmení, rodné číslo a adresa) společně s členským poplatkem 100,- Kč ke stolku rozhodčích, dopíše jej do
soupisky mužstva uložené tamtéž a hráč může nastoupit k utkání (prosím nezapomeňte osobní údaje hráče napsat na zadní stranu fotografie).
 Dalšími hracími dny budou i 19.- 20.12.2009, 26.-27.12.2009 a 2.-3.1.2010 – nebudete-li schopni v těchto dnech poskládat mužstvo na zápasy,
co nejdříve mne o tom informujte, možná to zohledním ☺.

V sobotu 19.12.2009 si Vás jménem mužstev okresu Prostějov hrajících Zlínskou krajskou ligu
dovoluji pozvat na 4. turnaj této soutěže do sportovní haly v Kostelci na Hané.
Závěrem Vás žádám o slušné sportovní vystupování vůči soupeřům i rozhodčím v jednotlivých zápasech sálového fotbalu.
Případné dotazy zodpoví
František Kocourek, Vícov 191, 798 03 PLUMLOV
telefon:604 940 603, email: f.kocourek58@centrum.cz

