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Převrat v Kostelci na Hané Opilá řidička bourala
Starosta dostal PADÁKA!

Odvolání starosty Kostelce na
Hané Vladimíra Procházky a
následné odstoupení zastupitelů
Bronislavy Coufalové a Bohumila Dostála, kteří jediní svými
hlasy kolegu z kandidátky ODS
nepotopili, bylo doslova výbuchem sopky. Během týdne doplnili patnáctičlenný zastupitelský
sbor náhradníci, aby zvolili nového starostu. Tím je David Ševčík.
Podle kostelecké šeptandy musel Vladimír Procházka
své postavení
ve
vedení
města opustit
pro váhavost
a nerozhodnost. ParaNový starosta David Ševčík
doxem je,
že právě dnes už bývalý starosta celé věci pobavilo, když se mi do
vyvedl Kostelec na Hané z obrov- mobilu dostala smska jednoho ze
ské zadluženosti a právě letos se zastupitelů, kde ...s radostí a
rozjely projekty za stovky milionů zadostiučiněním...
korun, které město získalo z ev- oznamoval mým
ropských fondů i krajských dotací. známým a ka„O tom, že zastupitelé připravují marádům mé
mé odvolání, jsem se dozvěděl už odvolání,“
čtrnáct dní předem. Stojím si za vyjádřil se
vším, co jsem kdy pro město udě- V l a d i m í r
lal. Že nejsem starosta není důle- Procházka.
žité, vadí mi ten způsob odvolání – Odvolaný stamohl jsem setrvat ve funkci za ur- rosta považuje
čitých podmínek, ty však pro mne právě letošní rok za
byly nepřijatelné. Nejvíc mě na jeden z nejúspěšnějších

za poslední období. "Jen na
dostavbu vodovodu, kanalizace a výstavbu čističky
jsme letos získali dotace ze
Státního
fondu životního prostředí
ve výši 180
milionů

poskytlo dotaci na dovybavení
pracoviště CZECHPOINTu,
z Olomouckého kraje jsme
získali dotace na pořízení
radarů na měření rychlosti
motorových vozidel a na
VI. ročník Mezinárodního
folklórního festivalu. Dotace 3 miliony korun byla
získána ze státního rozpočtu na třetí etapu re-

Odvolaný starosta
Vladimír Procházka

Takové panoptikum
konstrukce areálu kina.
Přes finanční prokteré letos
města, to by chtělo pořádnou blémy,
zažívá
každá
obec, provádí nahadici a celý ten Augiášův chlév še město z vlastního
rozpočtu
budování a opravy
vypláchnout, říká bývalý místních
komunikací
za cca 1,5 milionu korun,
zastupitel.
pokračuje se v opravách bukorun a na projekt v celkové hodnotě 246 milionů je díky dobrému
ratingu města bankovní příslib na
dofinancování akce. Po ukončení
výstavby kanalizace bude opraven
silniční průtah městem včetně
opravy mostku u sokolovny, nového chodníku a nového autobusového zálivu. Na tuto akci jsou již
vyčleněny finance z Olomouckého kraje. Buduje se cyklostezka
do Prostějova za cca 25 milionů
korun s pomocí dotace Státního
fondu dopravní infrastruktury, překlenovací bezúročné finanční
půjčky z Olomouckého kraje a je
podána žádost na dofinancování z
Regionálního operačního programu Olomouckého kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj

dovy radnice a probíhá výsadba
městské zeleně," vypočítává Vladimír Procházka. „Jediná investiční akce, na které jsem se přímo
nepodílel bylo zateplení budovy
mateřské školy. Všechny kontroly
získaných dotací za mého působení ve funkci starosty města, prováděné jejich poskytovateli,
krajskými auditory a finančním
úřadem jsou v naprostém pořádku.
Žádná dotace nebyla vrácena ani
krácena. V Kostelci na Hané se
nejedná o žádnou krizi města, o
níž se psalo v tisku minulý týden,“
řekl Procházka.
Dne 12. října se konalo Zastupitelstvo města Kostelce na Hané , na
němž starosta informoval o všech
investičních akcích.
Pokračování na straně 2

PROBOHA, vždyť vezla děti!

Neuvěřitelná, ale bohužel nijak
ojedinělá havárie se udála na
začátku minulého týdne. Žena
pod vlivem alkoholu rozbila o
strom na padrť zánovní vůz
BMW. Sama byla při nehodě
zraněna, co je však horší, že po
vypitém alkoholu vezla v autě i
dvě malé děti. I ony byly se
zraněním převezeny rychle do
nemocnice.
"V úterý ve 14.40 hodin jela třiatřicetiletá řidička vozidla BMW
po silnici mezi obcemi Smržice
a Dubany. V levotočivé zatáčce
dostala vlivem nepřizpůsobení
rychlosti a vlivem požití alkoholu vozidlo do smyku a následně vjela do protisměru, kde
vyjela na travnatou krajnici a narazila pravou přední části auta do
stromu. Při tomto nárazu došlo k
tězkému zranění řidičky. Dále
došlo k lehkému zranění dvou
spolujedoucích dětí na zadním
sedadle připoutaných v dětských

Rozbitý "bavorák" a v něm opilá řidička se dvěma malými dětmi.
Trestuhodná nezodpovědnost třiatřicetileté ženy! Foto PČR
autosedačkách. Provedenou dechovou zkouškou bylo zjištěna
míra požití alkoholu 0,83 promile. Řidička policistům sama
doznala požití alkoholu před jíz-

dou," uvedla Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově a dodala, že hmotná
škoda na vozidle byla vyčíslena
na 155 tisíc korun.
-mik-

Radnice přichází na BUBEN

Propad příjmů až 100 milionů?
Ekonomická krize dolehne na
naši městskou pokladnu drtivější silou, než se původně čekalo. Propad v příjmech ze
sdílených daní činil v prvním
čtvrtletí pět milionů korun, ve
druhém čtvrtletí dalších pět
milionů. Třetí dekáda roku dopadla už saldem 45 milionů
korun a vedení města pesimisticky očekává, že za celý rok by
příjmy města mohly být
chudší o neuvěřitelných 100
milionů korun!
S neradostnou zprávou nás minulý týden seznámil místostarosta města Miroslav Pišťák (na
snímku). "Musím přiznat, že
optimismus ze začátku roku mě
už opustil. Nyní ale raději počítám s tím, že propad v příjmech
bude za rok 2009 skutečně až
oněch sto milionů korun. Naše

letošní investice to ale nijak neohrozí, máme stále dostatečné finanční rezervy. Blíží se však
konec našeho funkčního období
a tak musíme udělat všechno pro
to, abychom příštímu zastupitel-

stvu předali městskou pokladnu
bez dluhů," uvedl Miroslav Pišťák.
Obsáhlejší rozhovor s naším
místostarostou
přineseme
příští týden.
-mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Drobné zlodějny
V průběhu týdne strážníci vyjížděli devětkrát do prostějovských
obchodů k zadrženým zlodějíčkům. Jednalo se o drobné krádeže, kdy nejnižší částka činila 10
korun, naopak největší „lup„ byl
v hodnotě téměř 500 korun.
V jednomu případě byla udělena
bloková pokuta. Zbylé případy
byly předány správnímu orgánu,
kde lze udělit pokutu až do výše
15 000 korun.

Nález patří odevzdat!
Po osmnácté hodině bylo přijato
na linku 156 sdělení o spícím
muži u kontejneru před nákupním střediskem. Strážníci na
uvedeném místě zjistili silně
podnapilého a zraněného muže.
Ten nebyl schopen žádné komunikace. Měl drobné poranění v
obličeji, takže na místo byla přivolána sanitka. Lékař šestapadesátiletého chlapíka prohlédl a
rozhodl o převozu do nemocnice k dalšímu ošetření. Jelikož
muž měl u sebe psa, o kterého se
nemohl v dané chvíli postarat,
bylo zvíře přemístěno na služebnu Městské policie do odchytového kotce. Následně bylo
ovšem zjištěno, že psí známka
na obojku patří jinému poplatníkovi. Na druhý den si muž přišel
vyzvednout psa. K shledaným
nesrovnalostem vypověděl, že
známku našel na ulici. Tohoto
využil a svému psovi ji připnul
na obojek.
Tímto jednáním se ale dopustil
přestupku. Věc, která mu nenáležela, byla odejmuta a událost
předána správnímu orgánu k dořešení.

Pokladní měla obavy
Po poledni se obrátil na linku
156 pracovník bezpečnostní
agentury z obchodního domu na
ulici Plumlovská. Ohlásil podezřelé chování dvou zákazníků.
Strážníci zjistili, že jeden z prodejců drobného zboží má obavu
ze dvou zákazníků, kteří se při
koupi podivně chovali. Měnili si
mezi sebou bankovky a postupně si odkupovali zboží. Prodavačka nabyla dojmu, že ji tímto
způsobem chtějí zmást a nyní
bude postrádat peníze. Hlídka
vyčkala do přepočítání pokladny. Nechyběla žádná částka. Po
tomto úkonu strážníci zákrok
ukončili. Událost byla posouzena jako nedorozumění. Nebylo
možné prokazatelně zjistit, zda
uvedená dvojice jednala s úmyslem prodejce poškodit, nebo tak
činila z nerozhodnosti při nákupu.

Odvážná pumpařka
O půl třetí ráno prováděla autohlídka dohled na veřejný pořádek ve městě. Při této činnosti se
na strážníky obrátila zaměstnankyně čerpací stanice. Sdělila, že
před malou chvílí slyšela nezvyklé zvuky šířící se od automatu s
vysavačem, který je umístěný
ze zadní strany benziny. Nedalo
jí to a šla se podívat co se děje.
Přitom zahlédla utíkající osobu.
Po kontrole daného přístroje zjistila vypáčená dvířka a chybějící plechovou kasu s desetikorunami. Žena důkladně popsala
podezřelého i udala směr jeho
útěku. Uvedla, že popis odpovídá muži, který si před činem zakoupil na jejich prodejně lahvové pivo. Hlídka ihned po těchto
informacích provedla důkladnou kontrolu blízkého okolí. V
jednom z dvorních traktů objevila ukrývající se postavu. Ta se
shodovala s popisem. Podezřelý se dobrovolně se strážníky
přemístil na čerpací stanici, kde
ho svědkyně poznala. V tuto dobu se na místo dostavila hlídka
Policie ČR, kterou oznamovatelka ihned telefonicky vyrozuměla po zjištění daných skutečností.

Chcete řetízky? Hlaste se!
Pět desítek občanů má ještě
možnost do konce roku získat
bezplatně od městské policie
bezpečnostní řetízky k zabezpečení svého bytu. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na číslo
602 758 504, 582 402 261-přímo, nebo 582 402 222 přes dispečink městské policie. Osobně
se lze dostavit na služebnu Městské policie, Havlíčkova ulice, 2.
patro a dále vždy v pondělí od
8.30 do 17.00 hodin do Havlíčkovy ulice 2 - 4, 1. patro, kde sídlí Informační středisko prevence.

Vánoce se blíží, zloději číhají
Policie chystá opatření, bude to ale stačit?
Vánoce jsou skutečně už za
dveřmi a na nápor horečně nakupujících lidí čeká bohužel
také horda zlodějů, kapsářů a
další podobná individua. Policisté připravují preventivní
akce, které mají za cíl upozornit občany na možná rizika a
zároveň budou v prosinci vysílány do supermarketů i obchodů v centru Prostějova ve
větším množství uniformované
hlídky městské i státní policie.
Chránit nakupující před zloději a kapsáři by měli také policisté v civilu.
Bude to ale stačit? V poslední
době sice prostějovská policie
pozatýkala celou bandu zlodějů,
ovšem stále je v našem městě dostatek osob bez jakéhokoliv oficiálního příjmu, závislých na
drogách či výherních automatech. A to je právě ta sorta lidí,

kteří si na živobytí vydělávají
trestnou činností a využívají neopatrnosti slušných lidí. "Občané
nesmějí polevit v ostražitosti a
dávat zlodějům šanci. Kolikrát je
nepochopitelné, co všechno lidé
nechají v autech na parkovištích
před supermarkety a odejdou nakupovat. Pro chmatáka je pak
velice jednoduché dostat se do
auta a ukrást třeba notebook či
foťák. Toto pak pod cenou zpeněží a má hned na drogy nebo
třeba automaty. A druhý den jde
krást znovu. Lidé se prostě stávají obětmi zlodějů díky své naprosté neopatrnosti," zmínil
Alexander Sekanina, vedoucí
Územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR v Prostějově. To samé
platí i o nakupujících uvnitř obchodů. Kabelky ledabyle pohozené na nákupním vozíku,

Èerná kronika
Straka na zámku
V minulých dnech došlo v areálu Zámku Plumlov ke krádeži
vloupáním. Neznámý pachatel
po předchozím vypáčení dřevěných vrat vnikl do galerie
pro příležitostné občerstvení,
ve kterém odcizil finanční hotovost. Celková škoda i s poškozením zařízení činí 7000
korun.

Hodinky a slivovice
V obci Smržice došlo v minulých dnech ke krádeži vloupáním do rodinného domu. Dosud neznámý pachatel dům
prohledal, odcizil z něj vkladní
knížku s uloženou finanční hotovostí, 25 litrů slivovice a 1
kus náramkových hodinek.
Majitel škodu vyčíslil na 4 350
korun.

Pozor na kabelky!
V průběhu minulého týdne došlo v obci Držovice ke krádeži
sportovní tašky. Taška byla
volně odložená v košíku jízdního kola. Neznámý pachatel z
ní odcizil dámskou peněženku
s finanční hotovostí, doklady a
mobilním telefonem. Poškozená způsobenou škodu vyčíslila na 4000 korun. K další krádeži kabelky došlo v Prostějově na ulici Brněnská. Neznámý pachatel vytrhl poškozené
igelitovou tašku s dámskou kabelkou, když šla pěšky ke svému domu. Pachatel tak odcizil
nákup, peněženku s finanční
hotovostí a mobilní telefon.
Celková škoda byla vyčíslena
na 7 000 korun.

Věřím, že společně dokončíme
investiční akce, které je potřeba
dotáhnout,“ uvedl David Ševčík.
V plném proudu je rekonstrukce
kina a výstavba cyklostezky do
Prostějova, obrovskou investiční
akcí je odkanalizování města. To
jsou prioritní projekty, na které
město získalo dotace.
K výměně na postu ředitele Domova pro seniory nedojde. Až do
konce mandátu bude na tomto
místě člověk pověřený vedením.
Nový starosta nechce předjímat
další události, jeho mandát končí
novými volbami. Rád by v komunální politice zůstal. Jestli i
potom dostane důvěru voličů, pak
teprve bude svou ředitelskou
funkci řešit. Teď má však před
sebou minimálně 10 měsíců, a to
je dost dlouhá doba.

Handlování
s funkcemi
po kostelecku
Po odvolání starosty odstoupili ze
svých funkcí zastupitelé Bohumil
Dostál a Bronislava Coufalová.
„Odvolání starosty bylo jednoznačně předem připravenou akcí.
Kostelec je malé město, kde se zaručeně každý dozví o všem, co se
tady děje. Tak jsem se i já dozvěděl z několika stran, co se připravuje. Přesto mě nakonec doslova
zaskočila razance a rychlost, s
jakou celá věc proběhla. Zastupitelé se chovali jako popravčí

Okradl stavbaře
V obci Stařechovice došlo z
neděle na pondělí ke krádeži
vloupáním do stavební buňky.
Neznámý pachatel zde odcizil
benzinovou elektrocentrálu a
kalové čerpadlo značky Alfaexpo. Způsobená škoda činí 10
500 korun.

Oloupené ženy
V pondělí v ranních hodinách
došlo v Prostějově na ulici Lidická ke krádeži dámské kabelky. Neznámý pachatel ji odcizil třiašedesátileté ženě, která ji nesla v pravé ruce a to tak,
že jí tašku vytrhl z ruky při chůzi a poté utekl. V kabelce se nacházela peněženka s finanční
hotovostí a osobní věci. Byla
způsobena škoda ve výši 1 000
korun. Téhož dne ve večerních
hodinách došlo v Prostějově na
Přemyslovce k další krádeži
dámské kabelky. Neznámý pachatel přijel ke čtyřiapadesátileté ženě zezadu na kole a vytrhl jí z levé ruky dámskou koženou kabelku. V kabelce měla
poškozená koženou peněženku s finanční hotovostí, mobilní telefon, osobní doklady a
kartu na výběr finanční hotovosti z bankomatů.

Škodovky jsou fuč
V minulých dnech došlo v Prostějově ke dvěma případům
odcizení motorového vozidla.
K prvnímu případu došlo v
Prostějově na ulici E. Valenty
ze 17.11. na 18.11. 2009. Vozidlo typu Škoda Octavia
Combi bylo zaparkované na
parkovišti před domem. Ve vozidle se nacházela autonavigace, dětská autosedačka a do-

Ošetření
„Do středy bych to asi nevydržel,“ konstatoval muž, který sice
byl objednaný na zubní, nicméně
role dentisty se ujal sám a bolavý
zub si nasprosto vyrval kombinačkami. No jenom když to člověk poslouchá, tak docela masakr. Když se to ale tak vezme, je
docela nespravedlivé, že samoléčebné úkony nejde účtovat
zdravotní pojišťovně. To by si
člověk hnedka tu a tam přivydělal!

když se zničehonic objevil první
sníh a čelil dotazu, jestli už má
zryto. No nakonec asi měl pravdu, protože místo rozvinutého
podzimu čelíme spíš brzkému
jaru, takže agrotechnické lhůty
opravdu v poho stíhá. Zvlášť
když prý mají být i Vánoce
opravdu na blátě.

Životní moudro

„Kdyby pes nečůral, dál by doběhl,“ reagoval jeden filozof na
obligátní konstatování KDYBY.
Jenomže ono to nemusí být tak
docela pravda. Jestli třeba náhodou ten pes neběhá jenom kvůli
tomu čůrání, jinak by nevytáhl
Agrotechnické lhůty
ani tlapku z pelechu. Ono je to
„Na to bude kolem Vánoc času tak ale se vším. Nic nemusí být
dost,“ nenechal se vyvést z míry tak, jak to na první pohled vypajeden hospodář před měsícem, dá. Tak bacha na to… -MiHStrážníci také letos budou občany před supermarkety upozorňovat na nešvary, kterých se díky neopatrnosti dopouštějí a dávají
tak šanci zlodějům.
peněženky zastrčené jen tak v k supermarketům, kde občany na
zadní kapse kalhot a podobně. tyto nešvary budou upozorňovat.
Strážníci městské policie se už Zda si lidé dají říct, to je otázkou.
od příštího týdne chystají vydat
-mik-

Převrat v Kostelci na Hané

Pokračování ze strany 1)
Zejména o získání finančních
prostředků na akci Dostavba vodovodu, kanalizace a ČOV. Na
tomto zastupitelstvu nepadla jediná výtka k jeho práci. Čtrnáct
dní poté mu bylo sděleno, že buď
odstoupí z funkce starosty sám,
nebo bude odvolán. „Příčinou odvolání nejsou výsledky mé práce,
ale moje osoba, která právě v tuto
dobu vadí určitým skupinám
lidí,“ dodal bývalý starosta.
Do komunálních voleb, které proběhnou na podzim příštího roku,
bude v starostovském křesle usedat současný ředitel Domova pro
seniory v Kostelci na Hané David
Ševčík.
„Byl jsem jedním z kandidátů na
post starosty a nabídku jsem přijal
po zvažování všech pro a proti.
Vím samozřejmě, že mě čeká
spousta problémů, musím se seznámit s řadou dokumentů. Jako
člen rady jsem již něco věděl,
něco objevuji a vím, že mne čeká
hodně pracovních povinností,“
konstatoval novopečený starosta.
Uvolněná zastupitelská místa nahradila trojice Jozef Stanek, Jan
Stavarič a Zuzana Šulcová. Ta je
také novou radní spolu s Ladislavem Hynkem, který byl zvolen na
stejné kandidátce ODS jako odvolaný starosta, v průběhu svého
mandátu však převlékl kabát –
nyní je členem ČSSD.
„Nové zastupitele i radní dobře
znám a mám k nim plnou důvěru.

Vidìno - Slyšeno
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četa,“ neskrýval rozladění Bohumil Dostál, který okamžitě na protest složil svůj zastupitelský
mandát.
„Chtěl jsem znát důvod, proč má
být starosta zbaven funkce. Ten
jsem se nedozvěděl. Nechápu o
jaké krizi psal regionální tisk,
když tady žádná krize není.
Ko/stelec získal letos obrovskou
sumu peněz z dotací na investiční
akce, které budou k prospěchu
všech obyvatel. To je přece úspěch a ne krize. Navíc jde o týmovou práci, na rozhodování a
vedení města se podílí pětičlenná
rada a deset zastupitelů. Ti
všichni do jednoho zvedali ruce
při odsouhlasování všech projektů
a záležitostí města,“ dodal.
Ke svému odstoupení se vyjádřila
i Bronislava Coufalová. „Svůj
mandát jsem složila z rodinných
důvodů. Odvolání starosty a způsob provedení jen urychlil moje
rozhodnutí. Bylo to pro mne veliké zklamání - nikdo na zastupitelstvu nevstal a neřekl mu do očí,
co mu vytýká. Ve chvíli, kdy dostal Kostelec obrovské peníze na
kanalizaci, mi připadá odvolání
starosty nesmyslné a zbytečné,“
uvedla.
Na podivné praktiky při doplnění
členů zastupitelstva a rady města
poukázal Radoslav Bartoš. Kandidoval jako nezávislý za ODS,
proto mu zástupci strany jako prvnímu náhradníkovi nabídli uvolněné místo v zastupitelstvu.

„Říkal jsem si – je to pro dobrou
věc – a nabídku jsem přijal. Avšak
druhý den bylo všechno jinak. Zástupci ódéesky najednou vyrukovali s tím, kolik práce mě čeká,
kolik budu muset věnovat funkci
času. Jejich hlavní argument byl v
tom, že okamžitě po nastoupení
do funkce budu muset dělat předsedu finančního výboru, takže ať
si zvážím, jestli by na tento post
nebyl vhodnější ekonom, neboť
kostelecké finance jsou prý po bývalém starostovi v „katastrofálním dezolátě.“ Celé to bylo
takové „jemné zastrašování,“ že
na tuto funkci nebudu stačit. Následně jsem si ověřil, že jejich argumenty nejsou pravdivé a jsou
pouze účelové. Nové vedení radnice potřebuje zřejmě poslušné
ovečky. Dotklo se mě, že ze mne
dělají pitomce, měl jsem čachrování plné zuby a podepsal jim odstoupení z místa náhradníka. To
měli už připravené. Teď mě mrzí,
že jsem dobrovolně vyklidil pozici,“ zlobil se Bartoš. „Je to
smutné právě při výročí sametové
revoluce. Kam jsme se to v demokracii dostali? Takové panoptikum města, to by chtělo
pořádnou hadici a celý ten Augiášův chlév vypláchnout,“ dodal
rozhořčeně.
Nakolik se situace na radnici dotýká samotných občanů Kostelce
na Hané se ukáže už za necelý rok
při nových komunálních volbách.
-jp-

klady od vozidla. Neznámý
pachatel způsobil majiteli škodu ve výši 115 500 korun. K
druhému případu došlo dne
18.11. 2009 v odpoledních hodinách. Dosud neznámý pachatel se v Prostějově na parkovišti před domem na Sídlišti
svobody zmocnil zaparkovaného osobního vozidla Škoda
Felicia Combi. Ve vozidle se v
zavazadlovém prostoru nacházela kompletní rybářská výbava a doklady k vozidlu. Způsobená škoda činí 60 000 korun.
Po odcizených vozidlech bylo
vyhlášeno pátrání.

promile alkoholu v dechu.
Oběma řidičům byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další
jízda motorovými vozidly.
Muži jsou podezřelí z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.

Cihlami na auto
Ve večerních hodinách došlo v
obci Lešany k poškození osobního motorového vozidla. Neznámý pachatel z dosud nezjištěných příčin poškodil sklo a
střechu na vozidle Toyota Yaris. Vozidlo pachatel poškodil
tím způsobem, že na něj přes
uzavřenou branku hodil cihly,
které poškodily zadní sklo a
střechu zaparkovaného vozidla. Majitel škodu vyčíslil na 15
000 korun.

Podnapilí řidiči
Policisté při silničních kontrolách zjistili dva podnapilé řidiče. V obci Vrahovice kontrolovali v ranních hodinách devětadvacetiletého řidiče vozidla
Škoda 105, který se podrobil
orientační dechové zkoušce.
Byla naměřena hodnota 1,2
promile alkoholu. Při druhé
silniční kontrole hlídka zastavila řidiče vozidla Iveco Daily
na křižovatce Domamyslice,
Mostkovice, Smržice. Řidiči
byla naměřena hodnota 1,28

Okradenou zranil
Na ulici Tylova v Prostějově
projížděl doposud neznámý
pachatel na jízdním kole kolem dvaapadesátileté chodkyně a v okamžiku, kdy ji předjížděl, vytrhl z její ruky kabelku s věcmi. Žena přišla o své
osobní doklady, peněženku s
finanční hotovostí a další osobní věci. Při vytržení kabelky
navíc žena upadla a zranila se.
Škoda na odcizených věcech
činí 5 800korun.

Přišel o navigaci
Na ulici Krasická v Prostějově
rozbil doposud neznámý pachatel okno dveří u osobního
vozidla Škoda Fabia a odcizil
satelitní navigaci. Majiteli
vznikla škoda 2 500 korun.

Vloupání do školy
Na Sídlišti svobody v Prostějově se neznámý pachatel vloupal do budovy základní školy,
kde vypáčil několik umělohmotných dveří, poté poškodil
nápojový automat v úmyslu
vypáčit zásobník s mincemi,
což se mu však nepodařilo. Ze
dvora odcizil vodovodní trubku a poté ještě vypáčil větrací
okno do školní dílny. V místnostech pachatel vše prohledal, ale nic neodcizil. Škoda,
kterou způsobil na zařízení
školy, se odhaduje na 40 000
korun.

Radní se chopili lopat

Na náměstí vysadili nový strom
Před časem vyhlásilo město akci
na oslavu 20. výročí od listopadových událostí roku 1989. Radnice vysází dvacet krát dvacet
nových stromů, které by v budoucnu měly zkrášlit Prostějov. A
jako první přišel na řadu habr
přímo na náměstí. Radní se tak v

neděli odpoledne chopili lopat a
symbolicky ho pomohli zasadit.
Trošku hlíny ke kořenům naházeli starosta Jan Tesař společně s
místostarosty Miroslavem Pišťákem a Alenou Raškovou. Co říkáte, sluší našim konšelům lopaty
v rukách?
-mik-

Nové autobusové
nádraží od neděle

Od neděle 29. listopadu 2009
bude zahájen provoz v nově zrekonstruované části autobusové
stanice u hlavního nádraží ČD v
Prostějově. Nová nástupiště jsou
určena pro linky městské hromadné dopravy. Bude tím ukončen provoz náhradních zastávek
MHD na autobusové stanici,
které jsou po dobu výstavby
umístěny na provizorních místech. Linky MHD budou jednotlivým stanovištím přiřazeny
následovně:
Autobusová stanice
stanoviště A – linky 4, 6, 19, 32,
41, 74 směr nemocnice

stanoviště B – linky 1, 2, 5 a 9
směr nemocnice, 11, 21
stanoviště C – linky 5 směr Čechůvky, 9 směr Průmyslová zóna,
74 směr OP
stanoviště D – linka 18 směr
Tesco
stanoviště E – pouze výstup z příměstských linek
stanoviště F – pouze výstup z příměstských linek
stanoviště G – výstup z příměstských linek a náhradní BUS za
vlaky ČD
stanoviště H – zájezdy, náhradní
BUS za vlaky ČD a mezinárodní
linky

Smrt udeřila posedmé
Minulý týden došlo k sedmé
tragické nehodě na našich silnicích během letošního roku.
Na silnici u Němčic nad Hanou
byl smrtelně zraněn chodec,
kterého srazilo projíždějící
auto.
"V úterý 17. listopadu po sedmnácté hodině hodině jel devětačtyřicetiletý řidič s osobním
motorovým vozidlem Volkswagen Golf po silnici ve směru od
obce Měrovice na obec Němčice
nad Hanou. Za poslední pravoto-

čivou zatáčkou před Němčicemi
došlo ke srážce s pětapadesátiletým chodcem. Ten utrpěl vážná
poranění, kterým po převozu do
nemocnice podlehl. Alkohol u řidiče byl vyloučen negativní dechovou zkouškou. Hmotná
škoda při nehodě je vyčíslena na
30 tisíc korun," informovala nás
o tragédii Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Příčina nehody a míra
zavinění je předmětem dalšího
šetření policistů.
-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
Mária Pokorná 1933 Prostějov
Luděk Rozkošný 1953 Prostějov
Zdeněk Dadák 1929 Čechůvky
Miroslav Svozil 1931 Prostějov
Břetislav Cygal 1934 Prostějov
Ludmila Hamerská 1930 Prostějov
Jitka Vaňharová 1962 Otonovice
Vlasta Jurníková 1939 Prostějov
Helena Husárová 1952 Nezamyslice
Anna Fajstlová 1925 Ptení

mezi námi...
Danuška Zedníčková 1926 Prostějov
Marta Hrdličková 1921 Prostějov
Marie Konečná 1921 Stínava
Jiří Enenkel 1936 Prostějov
Božena Balášová 1921 Hruška
Eduard Kolbinger 1954 Hruška
Marie Látalová 1926
Kostelec na Hané
Hedvika Hrubá 1928
Němčice nad Hanou

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 23. listopadu 2009
Karel Procházka 1952 Drahany 10.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Gregorková 1939 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Jan Kaláb 1958 Drahany 12.40 Obřadní síň Prostějov
Úterý 24. listopadu 2009
Ivo Šalamoun 1936 Prostějov 10.30 kostel C+M Prostějov
Středa 25. listopadu 2009
Adolf Halíř 1921 Smržice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Břetislav Kurčák 1928 Skalka 12.40 Obřadní síň Prostějov
František Karásek 1935 Prostějovičky 13.20 Obřadní síň Prostějov
Pátek 27. listopadu 2009
Antonín Marek 1926 Vrbátky 12.40 Obřadní síň Prostějov
Alois Cetkovský 1921 Malé Hradisko 14.00 Obřadní síň M. Hradisko

23. listopadu 2009
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na chodnících: NEUKLÍZÍME!
Radek John v Prostějově Cedule
Město odmítá, že by se takto zbavovalo zodpovědnosti

Teď mohu nahlas říkat, co si myslím
Investigativní redaktor legendárního časopisu Mladý svět,
autor scénářů řady filmů, neohrožený publicista a spoluzakladatel pořadu Na vlastní oči
Radek John přijel dobývat
prostějovskou scénu v roli
předsedy strany Věci veřejné.
Zajímavou besedou se prolínaly
jak záměry a cíle politické strany,
která už půl roku působí na Olomoucku a chystá se expandovat i
na Prostějovsko, tak zážitky
Radka Johna z jeho bohaté kariéry novináře a publicisty.
„Věci veřejné si vzaly na mušku
především veřejné nešvary jako
je korupce, lichva, obrovská zadluženost státu i soukromých
osob. Zaměřili jsme se na místní
samosprávy a jejich praktiky při
přidělování zakázek, prodeji
bytů, nemovitostí a pozemků.
Právě na Prostějovsku jsme zaznamenali případ, kdy byly v
roce 2004 rozprodány za podivných okolností a podivné ceny
pozemky u hotelu Tenis Club.
Pracujeme na inventuře nemravných prodejů ve městech, okresech, krajích a následně sestavíme celorepublikový žebříček
TOP 10 nejkrkolomnějších kauz,
které hodláme předat Evropské
komisi k přešetření,„ tvrdí ekonom Radim Vysloužil, který je
kandidátem do sněmovny za
stranu Věci veřejné na Olomoucku.
Strana Věci veřejné vznikla v
Praze před osmi lety, teprve začátkem letošního roku se otevřela celé republice. Vznikají
kluby v krajích, zanedlouho bude
mít svůj klub i Prostějov. Vypracovali jsme kodex zastupitele,
kvůli kterému se k nám určitě nepohrnou kariéristé, ale to je náš
záměr,„ uvedl předseda strany
Radek John. Ochotně odpovídal

Radek John v Prostějově diskutoval s lidmi o veřejných věcech,
o kterých už se prý může mluvit nahlas
i na otázky týkající se jeho působení v televizi NOVA.
Kde jste získával náměty pro
své reportáže?
Všude. Když jsem byl redaktorem tehdejšího Mladého světa,
psal jsem o vekslácích, narkomanech, o AIDS, o agresivitě fanoušků sportovních utkání a
dalších ožehavých tématech.
Měl jsem své informátory. Svůj
archiv jsem si pak přinesl do pořadu Na vlastní oči, který vznikl
v roce 1993.
Na pořad TV NOVA se často
obraceli lidé, kteří neviděli
východisko ze svých problémů. Pomohli jste každému?
To zdaleka ne. Představte si, že
ze sta lidí jsou v průměru jen tři
lidé spokojeni, takže ve skutečnosti je 97 naštvaných. Pro
mnohé z nich byl pořad Na
vlastní oči poslední instancí, kam
se mohli obrátit. Museli jsme vybírat jen ty nejkřiklavější případy,
takže nakonec byla řada lidí naštvaná na nás. V mnoha případech nás také lidé používali jako

strašáka při reklamacích, stačilo
zmínit pořad, docela často to pomohlo.
Neuvažujete o dalším podobném publicistickém pořadu v televizi?
V žádném případě. Nechci už
být investigativním novinářem.
Ukradli mi 6 aut, vykradli vybavení jako autorádia, rezervy,
musel jsem čelit vyhrůžkám.
Teď mám klid, mohu konečně
nahlas říkat, co si myslím. Cestuji a natáčím cestopisy, píšu o
exotických zemích a také o víně,
které mám rád.
Zmínil jste víno - je známo,
že máte vinný sklípek na
jižní Moravě. Pěstujete také
víno?
To ne, s tím je strašně moc práce.
Já nejsem ani znalec vína, ti zadarmo pomlouvají vinaře. Já
jsem milovník vína, který víno
kupuje a podporuje vinaře. Když
přijedu na jižní Moravu a obejdu
vinaře v sousedství svého sklípku, vždycky objevím to nejlepší víno a to si koupím.
-jp-

Svítící přechody - příliš drahý špás
Jistě si mnoho Prostějovanů v
těchto dnech všimlo, že celkem
na šesti místech začala specializovaná firma montovat bezpečnostní svítící zařízení na přechodech pro chodce. Jak jsme nedávno uvedli a kritizovali, jeden z
nich bude také fungovat mezi
hřbitovem a erotickým klubem v
Brněnské ulici. Ale o to teď nejde.
Zarazilo nás totiž, že investice na
osvícení šesti přechodů se vyšplhala na částku tří milionů a 150 tisíc, tedy přes půl milionu korun
na jediný přechod. Za zabudo-

vání blikajících světýlek do asfaltu a jejich napojení na zdroj energie, což je pro odbornou firmu
práce zhruba na dva dny, tak město zaplatí skutečně nekřesťanskou sumu. Po okolnostech této
investice budeme pátrat, zatím
jsme se dozvěděli pouze to, že byla schválena bez vědomí dopravní komise města.
-mikZa zabudování blikajících světýlek do bílé zebry zaplatí
město přes půl milionu korun. Není
to příliš?

Na desítkách chodníků v Prostějově se od začátku minulého
týdne začaly k údivu všech
občanů objevovat dřevěné cedule, pomocí nichž město vzkazuje, že tyto chodníky nebudou
v zimě uklízeny. Radnice tak
zareagovala na nový takzvaný
chodníkový zákon, který zodpovědnost za zimní úklid přenáší z beder majitelů přilehlých domů na města a obce.
Popravdě řečeno, i my jsme na
tuto záležitost reagovali nejprve
tak, že prostějovská radnice se
takto zbavuje nové zodpovědnosti a raději některé chodníky
osází zmíněnými cedulemi, čímž
zákonu učiní zadost a uklízení
sněhu se tak vyhne. Město však
toto odmítá s tím, že celý problém
má mnohem prozaičtější vysvětlení. "Ze zákona musíme označit
všechny komunikace, které se v
zimním období neudržují. V souvislosti s novým zákonem se nyní máme starat o více než 150 kilometrů chodníků, což je zhruba
o dvě třetiny více, než v minulosti. A to skutečně není v technických ani lidských silách možné
zvládnout. Proto jsme sáhli k tomuto opatření, cedulemi jsme ale
osázeli víceméně jen ty nejméně
frekventované chodníky. Například přístupové chodníky k jednotlivým domům, chodníky na
parkovištích ve vnitroblocích na
sídlištích, v parcích a tak dále.
Důležité komunikace samozřejmě budeme udržovat pečlivě,
v některých ulicích však jen
chodníky po jedné straně silnice," řekl na úvod Pavel Drmola,

Pohledem shora
Pohledem shora

dodání do výkonu trestu odnětí
svobody do nejbližší věznice pro
trestný čin zanedbání povinné
výživy. Jeho zdánlivé stáří je 35 let,
měří 180 centimetrů, má střední
postavu, modré oči a hnědé krátké
vlasy česané dozadu. Nejčastěji
nosí motorkářské oblečení a čepici
s kšiltem.
ERVÍN ČUREJA se narodil 18.
srpna 1970 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci
Tvorovice číslo
51 v okrese Prostějov. Na hledaného vydal

Okresní soud v Olomouci příkaz k
dodání do výkonu trestu odnětí
svobody do nejbližší věznice pro
trestný čin loupeže. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 35 do 45 let,
měří 170 centimetrů, má střední
postavu a černé krátké vlasy.
Prostějovská policie žádá
občany, aby v případě zjištění
místa pobytu výše uvedených
osob neprodleně kontaktovali
kterékoliv oddělení Policie ČR
prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo
Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel.
číslo 974 781 326.
-mik-

OBVYKLOSTI

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
tále víc se mluví o tom, že se u nás státní zakázky předražují, že se na nich
snaží kdekdo nejen přiživit, ale vyždímat z nich, co se dá. A samozřejmě
nejde jenom o kšefty vyloženě státní, je tím míněn erár tak nějak globálně, tedy i na úrovni veškerých společenských zakázek. Věci se ale docela těžko posuzují v kontextu toho, že už je to prostě nějak zavedené, je dána
jakási laťka obvyklosti, která je obecným měřítkem pro všechny skutky příští. Tím se pak řídí i
výběrová řízení, v nichž se berou jako precedens srovnatelné soutěže odjinud a očekávaná nabídka
se odvíjí právě od toho. A ti, co by třeba i v dobré víře reálně nabídli cenu nižší, jsou diskvalifikováni, protože nabízená částka je posuzována jako podezřelá s poukazem na to, že právě porovnání
se srovnatelnými zakázkami prostě a jednoduše nevychází. A padla klec, hotovka. Stavitelé údajně
předražených dálnic se hájí tím, že je u nás členitý terén, jakoby jiné státy byly jako placka, i podle
odborníků se mnohdy vymýšlí nadstandardní stavební prvky spíš proto, aby se v nich dalo proinvestovat co největší balík, než aby měly výraznější užitný efekt. Je to prostě tak, příkladem může
být i nákup nových osobních aut jedním státním úřadem, na kterém se přeplatilo několik milionů
jenom proto, že se nakupovalo přes zprostředkovatele, místo aby se v takovém objemu kontaktoval
přímo výrobce. Nicméně ze zákonného hlediska se nic nepokazilo, má to platnost. U nás se jaksi
vždy dělá jako vždycky, co by se mohlo dělat jinak, je poněkud podezřelé a vždy se v tom najde
nějaký hák, proč je znovu lepší dělat jako vždycky. I třeba jenom pro tu větší jistotu, že to spíš
projde. Třeba je to tak lepší, proč to lámat přes koleno?

S

Na některých chodnících v Prostějově nechala radnice rozmístit tyto cedule. Lidé tak budou muset přijmout fakt, že sníh či náledí tady mohou vydržet po celou zimu. Anebo vzít lopatu a koště a uklidit si ho sami...
co je v našich silách a technických možnostech zabezpečit. A
vytvořili jsme plán zimní údržby,
který počítá v případě spadu sněhu s rychlým úklidem desítek kilometrů chodníků ve městě do
osmačtyřiceti hodin. Pokud bychom chtěli zvládnout víc, musela by se nakoupit další nová technika, zaměstnat desítky nových
pracovníků a tak dále. A městská
pokladna skutečně není bezedná.
A my chceme opravdu rychle a
kvalitně udržovat v zimě ty nejdůležitější komunikace, aby se
lidé bezpečně dostali do práce,
děti do školy a podobně," odpověděl místostarosta.
Na vysvětlenou tedy zbývá poslední otázka. Město na mnoha
kilometrech chodníků instalovalo cedule s tím, že tyto komunikace nebude v zimě udržovat. Co
když tady ale někdo na náledí

upadne a zraní se? Kdo za to bude zodpovědný? "Zákon přechází na město, ale my jsme pojištěni. Ale pozor, ze zkušenosti z
minulých let vím, že pojišťovna
ne vždy uzná nárok člověka
žádajícího finanční plnění. Pamatuji si na případ jedné paní,
která před dvěma lety na chodníku u hřbitova upadla a zranila
se. Pojišťovna jí ale odmítla zaplatit, protože radnice prokázala,
že tento chodník byl včas a kvalitně uklizen od sněhu, který
právě napadl. A přestože na této
komunikaci zůstaly nějaké ty
zmrazky, po kterých paní uklouzla, s nárokem odškodného neuspěla. Ono totiž v těchto případech platí ještě jedno úsloví,
stejné jako pro řidiče. I chodec je
povinen přizpůsobit chůzi stavu a
povaze komunikace," uzavřel
Pavel Drmola.
-mik-

Vánoční městečko se už staví

O domečky na náměstí byl mezi stánkaři enormní zájem
Po mnoha stížnostech Prostějovanů v minulosti na nevkusné prodejní stánky
během vánočního jarmarku
na náměstí přikročila vloni
radnice k nákupu deseti
dřevěných domečků, které
konečně během Vánoc vytvořily v centru města tu pravou
kulisu. A jelikož jsou Vánoce
za dveřmi, dřevěné stánky se
v těchto dnech už znovu začínají stavět.
A bude jich stejně jako vloni,
přestože se dalo očekávat, že
město přikoupí další tak, aby
vytvořily větší prodejní místo
během vánočního jarmarku. "Je
jich skutečně opět deset plus
jeden, který si zakoupil Národní

Hledá se lupič a krkavčí otec Řepa na silnici

Prostějovská policie opakovaně vyhlásila celostátní pátrání po dvou mužích, kterým se
stále daří unikat před spravedlností. Policisté tak žádají veřejnost o spolupráci při zjištění
místa jejich současného pobytu.
LUBOMÍR SALAVA se narodil
24. června 1974
a trvalé bydliště
má hlášeno v obci Čehovice číslo
16 v okrese Prostějov. Na hledaného vydal
Okresní soud v Olomouci příkaz k

místostarosta města. Jak jsme se
dozvěděli, radnice nechala vyrobit 700 cedulí za několik desítek
tisíc korun. "Cedule jsme rozmístili i proto, že si vloni občané stěžovali na neudržované chodníky, které nebyly nijak označeny. Bohužel, musíme označovat i
vstupy do domů, kam se prostě
nedostane žádná uklízecí technika. Zároveň věříme, že tyto vstupy si budou uklízet sami občané
při pravidelných velkých úklidech v jednotlivých domech. A
za jejich vstřícnost bych jim chtěl
už v tuto chvíli poděkovat," dodal
Pavel Drmola.
Nezbavuje se ale město skutečně
své zodpovědnosti? Po celý
týden nám do redakce přicházela
spousta ohlasů. A v jednom se
lidé shodují a mají celkem pravdu. "Když byla zodpovědnost za
úklid chodníků na majitelích domů, chodili strážníci na kontroly
a majitele pokutovali, pokud komunikace byla neuklizená. A nedej bože, když si na náledí někdo
například zlomil nohu. To pak
byly různé soudy a majitel musel
dotyčnému člověku hradit náklady na léčení, bolestné a podobně.
A radnice si teď myslí, že obejde
zákon tím, že na chodníky rozmístí cedule, že v zimě nebudou
udržované? To si to tedy páni radní pěkně ulehčují," shodovali se
naši čtenáři. "Musíme se ale při
řešení tohoto problému bavit
hlavně o tom, co je rozumné a co
není. Zabezpečit úklid 150 kilometrů chodníků není skutečně
ekonomicky únosné. Vycházeli
jsme z našich reálných možností,

K řetězové havárii došlo na začátku minulého týdne. "V pondělí ráno jel řidič dodávkového
vozidla Iveco Daily po silnici
směrem z obce Vrbátky na Prostějov. Při průjezdu křižovatkou
přehlédl značku Stůj, dej přednost v jízdě, vjel do křižovatky,
kde se bočně střetl s nákladní
soupravou Liaz převážející náklad řepy. Poté byla obě vozidla
nárazem odhozena do prostoru
mimo křižovatku na pravou stranu komunikace směrem na Štětovice, kde obě vozidla narazila
ještě do zaparkovaných osobních motorových vozidel Peugeot 106, Škoda Felicia a Peugeot
205. Při nehodě došlo k hmotné
škodě na všech vozidlech a
lehkému poranění řidičů. Vzhledem k tomu, že navíc došlo k vysypání nákladu řepy na vozovku,
byl omezen provoz ve směru
Dubany - Štětovice do jednoho
jízdního pruhu a kyvadlově řízen
policejní hlídkou," uvedla Alena
Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. -mik-

Vánoční městečko se už připravuje. Prodej v dřevěných domečcích
bude zahájen už v pátek společně s rozsvícením vánočního stromu
na náměstí.
dům. Vloni tento náš projekt
začal poněkud rozpačitě, neboť
ne o všechny domečky byl

mezi stánkaři zájem a tak
všechny nebyly obsazeny.
Proto jsme se během tohoto

roku rozhodli, že nové domky
nebudeme pořizovat. Příští rok
ale může být situace jiná, neboť
nyní je mezi jarmarečníky o
prodej v dřevěných stáncích
enormní zájem, což nás velmi
potěšilo. Dokonce musela
vzniknout komise, která z
mnoha žádostí vybírala oněch
deset zájemců. Muselo se pečlivě zhodnotit, kteří prodejci
budou vhodní, aby zapadli do
koloritu Vánoc," řekl Pavel Drmola, místostarosta města.
Vánoční jarmark bude v Prostějově oficiálně zahájen v
pátek 27. listopadu, kdy bude
na náměstí T. G. Masaryka
také rozsvícen vánoční strom.
-mik-
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INVESTUJEME
Bubliny a riziko

V posledních týdnech či měsících
se ve velkém množí názory, že
současná situace na trzích se dostala do fáze, kdy se začíná na
mnoha aktivech vytvářet bublina.
Zastánci i protivníci této teorie
mají mnoho argumentů, které
dávají smysl, ale jak již bývá zvykem, kdo měl pravdu, se zjistí jedině retrospektivně. Zásadní je si
říci, co to vlastně bublina je. Deﬁnice tohoto fenoménu totiž není
ani zdaleka tak jednoduchá, jak by
se na první pohled mohlo zdát.
Server Wikipedia.org deﬁnuje
ekonomickou bublinu jako „obchody probíhající za vysokého objemu v cenách, které se výrazně liší od vnitřní hodnoty daného aktiva“. Hned v deﬁnici máme několik dalších neznámých. Nikdo nikdy například nedeﬁnoval, co je
to vysoký objem. Už vůbec pak
nelze jasně vyčíslit vnitřní hodnotu aktiva. Její výpočet je totiž možný mnoha způsoby. Asi nejlepší
jsou výpočty pomocí diskontovaných peněžních toků, které jsou
stavebním kamenem akciové
analýzy, ale našli by se i ekono-

mové, kteří by řekli, že hodnota je
pro každého člověka jiná dle jednotlivých preferencí a je tedy taková, jakou je ochoten daný
člověk na trhu zaplatit cenu. Zjednodušeně snad ale lze bublinu popsat jako cenový vývoj, který je
neadekvátní budoucím (v danou
chvíli neznámým) událostem a
budoucímu vývoji.
Z naší vlastní deﬁnice plyne jedno. Bubliny nelze zpozorovat za
žádných okolností na jejich počátku a pravděpodobně ani v pokročilém stádiu. I samotné prasknutí bubliny musí spustit něco, co
v danou chvíli není tržními účastníky očekáváno. Bavit se tedy o
tom, zda na trhu v danou chvíli
bublina je nebo není, je dle mého
názoru ztráta času a nevede to k
žádnému reálnému užitku. Pro
investora totiž není důležité to,
jestli je na trhu bublina či nikoli,
ale to, zda budou jeho prostředky
zhodnoceny adekvátně riziku a
zda je cena daného aktiva na trhu
odpovídající jeho užitku z aktiva
plynoucího. Toto pravidlo platí v
každém ekonomickém cyklu, ať

se jedná o bublinu či nikoli. Vše je
tedy o řízení rizika. Riziko je ve
velké míře odvozeno z psychologie davů a lze tedy vyhodnocovat
dle toho, co se na trhu právě děje,
jaké jsou poměry institucionálních a amatérských investorů, odlivy a přílivy kapitálu do podílových fondů a jiných instrumentů
kolektivního investování a spousta dalších užitečných ukazatelů
popisujících sentiment trhu.
Zároveň existuje hned několik indikátorů, že na trhu není vše tak,
jak má být.
Tyto indikátory vycházejí z jednoho jediného principu. V případě, že je na trhu přehnaný optimismus, měl by lidský skepticismus tomuto optimismu vyvolat
pesimismus o trhu a v případě
přehnaného pesimismu zase skrze skepsi dojít k optimismu. Lidská povaha má tendenci se rozhodovat podle davu, když tedy
všichni prožívají euforii či tragédii, člověk se velmi rychle a bez
většího přemýšlení přidá. Přitom
nejúspěšnější investoři se vyznačují tím, že se chovají přesně naopak, ať už je to André Kostolány
nebo Warren Buffet. Velmi užitečné je tedy sledovat úroveň rizikové averze investorů. Ve chvíli,

Finanční poradenství

kdy investoři, regulátoři a další
subjekty začnou uvažovat o riziku
jako o něčem, co je na hony
vzdáleno a v podstatě je nemůže
nijak ohrozit (jeden z nejčastějších symptomů bublin), je čas být
na pozoru a připravit se na prodávání. To souvisí s tvrzeními,
kdy investoři považují některá aktiva jako dobrou investici bez
ohledu na to, jaká je jejich cena.
To je první krok do záhuby, protože žádná investice nemůže být
dobrá bez ohledu na cenu. Hodnotoví investoři na bubliny mají
dlouhodobý recept, který jsme
adaptovali i my do svých strategií.
Tvrdí, že vždy je potřeba hledat
aktiva, které mají dostatečný bez-

pečnostní polštář, který v případě
prasknutí bublin účinně tlumí
nárazy. Tvorba polštáře spočívá v
hledání aktiv, které mají ceny relativně nízké v porovnání s jejich
hodnotou a užitkem pro danou investiční strategii. Tomuto přístupu
věříme proto, že i když investice
prošly mnoha inovacemi a změnami, minimálně jedno pravidlo
zůstalo platné: kupuj nízko, prodávej vysoko a nikdy neprodělej.
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

Prostějovský Sokol oslavil 140. výročí založení
V sobotu 16. listopadu oslavili
sokolové z Prostějova a z celé
prostějovské župy ve svém
sídle na Skálově náměstí 140
let existence Sokola v našem
městě (1869 -2009). Po loňském výročí 100 let od postavení a otevření sokolovny TJ
Sokol I v Prostějově to bylo již
druhé připomenutí dlouholeté tradice místních sokolů,
kteří se i přes dvojí zákaz v minulosti dokázali vždy znovu
pozvednout a odhodlaně pokračují dodnes v rozvíjení odkazu svých zakladatelů v četných sportovních, ale i dalších
činnostech.
Po slavnostním zahájení a projevech několika řečníků, mezi nimiž se objevil i prostějovský starosta Ing. Jan Tesař, zapěl pěvecký sbor Orlice hymnu a na
historický prapor byla připojena
stuha darovaná k letošnímu
výročí Českou obcí sokolskou.
Několik členů z prostějovské

K oslavám 140. výročí vzniku prostějovského Sokola přispěli svým
vystoupením i mužští cvičenci s vlastní skladbou
župy dostalo při této příležitosti
rovněž vyznamenání ČOS. Následoval křest publikace, jež byla vydána k 100. výročí založení
sokolovny. V průběhu slavnostní akademie pak vystoupila skupina mužů s vlastní skladbou,
ženy z Vrchoslavic, cvičenci z
TJ Sokol Prostějov; krátkým
výstupem s loutkami se představili loutkaři, z hostujících souborů přispěli do programu žáci
ze ZUŠ Vladimíra Ambrose,
krojovaní tanečníci z hanáckého
folklórního souboru Mánes, několik národních a sokolských
písní zazpívaly prostějovské pě-

vecké sbory Orlice a Vlastimila.
Na závěr byl promítnut sestřih z
několika filmů zachycující nejen cvičení na sokolském sletu v
Prostějově v roce 1908 a pozdějších všesokolských sletech v
Praze, ale i nedávná vystoupení
zdejších cvičenců, například
„věrné gardy„ ve sletové
skladbě „Ta naše písnička česká„ na hudbu Karla Hašlera. Celý program byl se zájmem sledován přítomnými diváky, z nich
každý obdržel při vstupu stručný přehled činnosti Sokola v
uplynulém období 140 let.
Ing. Karel Tabery

Česká obec sokolská darovala stuhu, která byla slavnostně připnuta na
historický prapor

V nemocnici vám změří zadarmo krevní cukr
Příležitost nechat si zdarma
změřit krevní cukr (glykémii) a
dozvědět se více o cukrovce budou mít lidé v úterý 24. listopadu v Nemocnici Prostějov, která je členem skupiny Agel.
Edukační centrum pro diabetiky prostějovské nemocnice se
v tento den otevře ku příležitosti mezinárodního dne diabetu, veřejnosti. Pro návštěvníky budou rovněž připraveny
ukázky dia cukroví pečeného z
rostliny stévie. Měření krevního cukru bude probíhat od
7.30 do 9.30 hodin.
„Organizováním akcí si přejeme
obrátit pozornost veřejnosti na
problematiku a hlavně prevenci
proti diabetu, který se stává celosvětovým problémem. V současné době trpí touto nemocí více
než 750 tisíc obyvatel České republiky a během deseti let hrozí
nárůst až na trojnásobek," říká

Bc. Marie Jouklová z Edukačního centra s tím, že cukrovka
již delší dobu patří mezi nejčastější civilizační choroby.
Olomoucký kraj se ze všech krajů v republice řadí na přední místa počtu diabetiků v přepočtu na
sto tisíc obyvatel. S cukrovkou či
jeho časnými, dříve obtížně nebo
vůbec nediagnostikovanými formami, se léčí na Olomoucku
zhruba každý patnáctý člověk.
Může za to zejména obezita, která je mimo genetické predispozice často způsobena kombinací
špatné stravy a nedostatkem pohybu. Metabolismus člověka nefunguje správně, v krvi má vysokou hladinu cukru. Slinivka tak
nezvládá vytvářet insulin, nebo
insulin účinkuje nedostatečně,
což je chvíle, kdy je pacient označen diagnózou: cukrovka.
Podrobný program najdete v
pozvánkách na str. 9.
-red-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 23. 11. DO 29. 11. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 14. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY se koná za bezmračné oblohy v pondělí a ve čtvrtek v 18. 30 hodin a ve středu
v 17. 30 hodin pro nejmenší děti.
KLUB GEMINI přivítá svoje i nové členy ve věku od 10 do 20
let ve čtvrtek v 16. 30 hodin.
KLUB HVĚZDÁRNÍČEK přivítá svoje i nové členy ve věku do
10 let ve středu v 16. 30 hodin.
Pohádku MARTIN A HVĚZDA lze shlédnout ve středu v 15. 30
hodin.
V sobotu ZÁJEZD DO BRNĚNSKÉHO PLANETÁRIA určený malým dětem. Obsah: pohádka, co umí planetárium, za příznivého počasí pozorování Slunce. Bližší informace (organizační) na výše uvedeném telefonu.
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Děti z Kollárky si vyzdobily školu
Sváteční den 17. listopad si vybrali školáci Základní školy
Kollárova v Prostějově k výzdobě malé budovy, kde mají
své třídy prvňáci a druháci.
Ze stropu chodby se nyní
snášejí na žáčky sněhové vločky, jen nikdy nedopadnou na
zem.
Už čtvrtý rok si žáci sami sobě
zkrášlují chodbu malé budovy.
Na jaře kytičky, v zimě sněžení.
Pod dohledem učitelky Věry
Králové se mohou žáci ukázat
po výtvarné stránce, o to víc je
pak výsledné zkrášlení chodeb
těší.
„Dnes se tady sešlo tak třicet dětí, a to nejen z nižších ročníků.
Pro děti je to prostě zábava. A
protože je dnes významné výro-

Milionáři v knihovně nesměli
opisovat ani napovídat
Že by mohla být v knihovně
nuda? Kdo přišel ve čtvrtek 19.
listopadu 2009 do knihovny,
ten ví, že určitě ne. Tento den se
zde totiž konala první část
vědomostní soutěže Milionář.

Na závěr se „vyčerpaní„ soutěžící mohli posilnit malým
občerstvením a vzájemně si sdělit své dojmy. A tak všem, ať již
soutěžícím, divákům či knihovníkům (kteří akci připravili),

Pro účastníky experimentálního
kola bylo připraveno mnoho
(ne)jednoduchých otázek z oblastí historie, zeměpisu, kinematografie a jiných témat. Napovídání a opisování bylo zakázáno! Přes počáteční ostych a
rozpaky si účastníci soutěž vychutnávali. Pekelné soustředění
střídal smích. Po více jak hodině
„úporného„ snažení byly body
za odpovědi sečteny a vyhlášeny
výsledky. Každý dostal odměnu
v podobě knížek, tužek nebo
drobných dárečků.

Vítěz prvního knihovnického
Milionáře František Rozsíval
(vpravo) s ředitelem knihovny Alešem Procházkou

Za svou práci dostaly děti z Kollárky dva dorty s nápisem 17. listopad.
čí, dostanou za odměnu dort,„
řekla jedna z organizátorek Jana
Kostelníková. A nezůstalo jen u
jednoho dortu. Ten první měl

sladké datum 17. listopadu
1989, přesto byl stejně čerstvý a
voněl po oříšcích jako ten s letošním datem.
-jp-

Město pro byznys: Prostějov je první!
Město Prostějov získalo další
prestižní ocenění. V hodnocení
odborníků získalo v soutěži Město pro byznys Olomouckého
kraje první místo a zanechalo
za sebou i sousední Olomouc.
Prostějov zároveň opět získal
ocenění za nejlepší webové
stránky z pohledu podnikatelů
od mobilního operátora Vodafone.
Podstatou soutěže Město pro byz-
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nys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání
v České republice i v jednotlivých
krajích. Pro zajištění co největší
objektivity soutěže byla města
hodnocena na základě padesáti
kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého
kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí a
odborníky garantovaný výzkum.
V Olomouckém kraji má největší

podnikatelský potenciál Prostějov, který v loňském celorepublikovém srovnání uzavřel první desítku českých a moravských měst.
I přestože jsou zde nadprůměrně
vysoké ceny sledovaných položek, může Prostějov podnikatelům nabídnout nejvyšší kvalitu lokality a oporu v nejlépe hodnoceném městském úřadě. Značně
nadprůměrně je v Prostějově rozvinut i podnikatelský sektor. -red-

uplynulo čtvrteční dopoledne v
milé a příjemné atmosféře. Akce
se konala za podpory projektu
Zdravé město Prostějov 2009.
Chtěli byste si ověřit své vědomosti také? Tak přijďte! Jste srdečně zváni. Další Milionář
proběhne 2. prosince 2009 v 9.30
hodin. Miroslava Vyroubalová,
knihovnice

ROK UTEKL JAKO VODA, BLÍŽÍ SE VÁNOCE A S NIMI
OPĚT TAKÉ NAŠE PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽ O HRAČKY
Největší zpravodajský a společenský týdeník v regionu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
po roce opět přichází s jedinečnou příležitostí zkrášlit si už
tak krásné svátky vánoční... Ve
spolupráci s prodejnou „Hračky U Filipa“, sídlící v prostějovské ulici Újezd, znovu připravil
„PŘEDVÁNOČNÍ
SOUTĚŽ“ o velmi atraktivní
ceny, které věnovalo právě
zmíněné hračkářství „U Filipa“. A tak nejen pro naše nejmenší čtenáře jsou připraveny
dárky v celkové hodnotě
13.000 korun! Na konci celého
seriálu naší soutěže pak i letos
proběhne velké losování a to
tentokrát hned o DVĚ HLAVNÍ CENY – DĚTSKÉ KOLO
a MOTORKU NA ELEKTRICKÝ POHON!
V předloňském roce otevřené
hračkářství v prostějovské ulici
Újezd disponuje širokým sortimentem hraček, které jsou
zákazníkům k dispozici ve dvou
podlažích prodejny. V prvním
patře jsou na výběr aktuální sezónní hračky, v přízemí si pak
můžete vybrat z takzvaného
„outletu“ – jedná se o výprodej

hraček starších modelů, s poškozenými obaly či hračky z různých výstav.
V rámci soutěže PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a „Hraček U
Filipa“ však máte možnost některou z hodnotných a atraktivních cen vyhrát v našem týdeníku. Po úspěchu předchozích
dílů se totiž naše redakce opět dohodla s majitelem prodejny
„Hračky U Filipa“ na již čtvrtém
pokračování toliko populární
soutěže, takže děti, ale i dospělí
nejrůznějšího věku dostávají
znovu šanci vyhrát některou z
hodnotných a atraktivních cen.
Každý týden je ve hře zhruba deset cen nejrůznějšího sortimentu.
Soutěžit s námi a vyhrát pěkný
dárek na Ježíška můžete prakticky až do Štědrého dne. Předvánoční soutěž PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a prodejny
„Hračky U Filipa“ má totiž hned
čtyři dějství.
První šanci máte již dnes. Stačí,
když znáte správnou odpověď na
námi položenou otázku, kterou
pak jakoukoliv možnou formou
dopravíte, doručíte, či nahlásíte
do sídla redakce. V takovém
případě pak už jen musíte čekat,

jestli se právě na vás usměje štěstí při losování. Navíc šance na
úspěch neskončí v jednom
daném kole. Na konci této velké
„PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽE
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU S PRODEJNOU HRAČEK U FILIPA“ proběhne globální losování, v němž budou ve
hře hned dvě hlavní ceny – moderní DĚTSKÉ KOLO a ještě
modernější MOTORKA NA
ELEKTRICKÝ POHON!
Abyste byli zařazeni do tohoto
slosování, stačí se zúčastnit jednoho ze čtyř kol soutěže a
provést v období od 23. listopadu
do 15. prosince 2009 nákup v
prodejně Hračky U Filipa, sídlící
v ulici Újezd, v hodnotě nejméně
100 korun. Za takto provedený
nákup obdržíte u pokladny po
žádosti o zájem zúčastnit se soutěže s Večerníkem vytištěný kupón stvrzující účast v naší velké
soutěži. Ten doručte s Vaší odpovědí na soutěžní otázku do naší redakce.
Po roce se opět blíží Vánoce a vy
můžete prostřednictvím Prostějovského Večerníku každý týden
vyhrát pěkný dárek na Ježíška!
-red-

Soutěžní otázka pro 1. týden zní:
Pokolikáté v historii se v našem týdeníku koná soutěž s prodejnou „Hračky U Filipa“?
Odpovědi zasílejte do pátku 27. listopadu 2009 na adresu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov, nebo telefonujte na číslo 582 333 433 či zasílejte na e-mailovou adresu inzerce@vecernikpv.cz
Ze správných odpovědí vylosujeme první šťastlivce, kteří obdrží ceny věnované prodejnou Hračky U Filipa. Výherce zveřejníme již v příštím vydání, které vyjde 30. listopadu
2009, v němž najdete také druhou soutěžní otázku!
-red-

VYHRAJTE DÁRKY S FILIPEM, VE HŘE
JSOU LETOS HNED DVĚ HLAVNÍ CENY:
DĚTSKÉ KOLO A ELEKTRICKÁ MOTORKA!

Region
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REGION
Úseků se zimní výbavou
letos přece jen bude VÍC

KONICE – Ačkoliv ještě před
dvěma týdny jsme informovali
o tom, že s největší pravděpodobností alespoň pro tuto zimu
v našem regionu nepřibudou
nové úseky vymezené dopravní
značkou ‚Zimní výbava‘ a
‚Zimní výbava – konec‘, nejbližší době budou takto označeny hned tři silnice na
Konicku.
Jak informoval Večerník začátkem týdne vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Konici
Vítězslav Procházka, při jízdě na
Konicko je nutno počítat s tím, že
hned na třech místech můžou řidiči narazit na dopravní značku
‚Zimná výbava‘ nařizující pro
zimní období pro takto označený
úsek použití zimních pneumatik.
„Důvodem je také to, že nově zrekonstruované silnice jsou užší,“
vysvětluje V. Procházka. Jízda po
zasněžených cestách především
při míjení se s protijedoucími vozidly může být nebezpečnější, což
je také jedna z příčin, proč se o

tomto opatření rozhodlo. „Přesný
termín, odkdy bude už nutno používat v těchto úsecích zimní výbavu, není dán, je to ale otázka
dní,“ dodává.
Kam tedy výhradně na ‚zimních‘?
Touto značkou bude vymezen už
dříve uvažovaný úsek silnice
366/20 z Konice na Šubířov, dále
pak jde o silnici 366/17 ze Šubířova přes Chobyni s ukončením
pod železničním viaduktem u napojení na silnici ze Dzbele na Nectavu a Chornice. Tím třetím
úsekem je silnice 366/18 od křižovatky odbočující ze silnice 366/20
Konice Šubířov směrem na Skřípov, z druhé strany ve směru od
Horního Štěpánova je ohraničen
křižovatkou s odbočkou na Brodek u Konice. Další původně zmiňovaný úsek ze Šubířova přes
Loupežník směrem k Jaroměřicím
podle neověřených informací je
takto označen ze strany od Jaroměřic, tato změna však nebyla s
odborem dopravy MěÚ Konice
koordinována.
-MiH-

Konicko má opět svoje
stolní kalendáře, už páté

S koncem roku nabývá na aktuálnosti také potřeba kalendářů na
rok následující. Od roku 2006 jejich škálu rozšířil také stolní kalendář věnovaný Konicku,
přesněji jednotlivým obcím Mikroregionu Konicko. Světlo světa
v těchto dnech spatří už jeho páté
pokračování s letopočtem 2010.
Konickem v roce 2010. Takový
nese název nový stolní kalendář
Konicka, který se v těchto dnech
dostává do distribuce podle
zájmu jednotlivých obecních
úřadů, v omezeném množství se
jako vždy dostane i do volného
prodeje.
Klasický týdenní stolní kalendář

představuje na fotografiích
všechny obce sdružené v Mikroregionu Konicko. I letos při výběru fotografií byla preferována
určitá ‚akčnost‘, která by měla
představit Konicko jako živý region, jež má zároveň také svoje
zajímavosti a atraktivní cíle.
Mnohé z nich se už objevily také
jako snímky ke zpravodajství a
reportážím v Prostějovském Večerníku.
Stolní kalendář Konickem v roce
2010 vychází oproti předpokladům s mírným zpožděním při dodávce z tiskárny. Ale ti, kteří si
‚domácí‘ kalendář oblíbili, se už v
těchto dnech dočkají.
-MiH-

PTENSKÁ ‚STŘEDNÍ‘ SLAVILA ŠEDESÁTKU Rockfest v Jesenci: ROCKERY ‚ROZDIVOČIL‘ STRACENÉ RÁJ
Kabát revival Morava z Olomouce a nezaměnitelný Stracené
ráj z Mezic u Nákla se svým nenapodobitelným hanáckým bigbítem. Zatímco v případě Kabátů se
dá mluvit o tom, že atmosféra
mezi přítomnými si nic moc nezadala s vystoupením Kabátu originál, v případě Straceného ráje se
nedá říct nic jiného, že rockery
pod pódiem v dobrém slova
smyslu doslova rozdivočili a pětice Mezických se svým víc jak
hodinovým vystoupením se
dvěma přídavky nenechala nikoho
na pochybách, proč se stala v poslední době tak populárními, i
když mají za sebou už 15 let existence.
Finále Rockového maratónu pak
obstaral metalový Calibos z Olomouce spolu s ‚domácím‘ Marasdem a Black Rose, kteří jsou
vzájemně propojeni pro změnu ve Kabát na Rockovém maratónu v Jesenci? V první okamžik by asi leckdo
známé muzikantské osobnosti Víti znejistěl, pokud by netušil, jak se věci mají. Kabát revival Morava si dal
Křivánka.
-MiH- záležet.

„V sedmdesátých letech tady bylo kolem tří set žáků,“ vzpomíná K. Foltin
Trochu jinak využili sváteční den
17. listopadu ve Ptení. Ve zdejší
škole se sešli pamětníci i ti, kteří
se naopak chtěli něco dovědět o
historii školy, která byla postavena před šedesáti lety. Právě toto
výročí si všichni připomněli kde
jinde, než v prostorách školy.
Pokud by někdo slyšel označení
Střední škola Ptení, pak by asi trochu znejistěl. Za tímto pojmem se
však neskrývá nic jiného, než zdejší
základní škola. Ta ovšem v době
svého vzniku podle tehdejšího zařazení nesla statut nižší střední
školy, což bylo označení pro nynější
druhý stupeň základní školy. ‚Měšťanka‘ do té doby ve Ptení nebyla,
v nejbližším okolí měli takovou
školu v Kostelci, v Plumově nebo
Prostějově, případně ještě v Brodku
u Konice. „Zájem o výstavbu školy
mělo v té době víc obcí v okolí. Že
byl nakonec projekt schválen ve
Ptení a začalo se stavět, bylo hlavní
zásluhou pana učitele Smutného a
tehdejšího poválečného předsedy
MNV Karla Výmoly,“ vzpomínali
Josef a Karel Výmolovi, kteří se
také na stavbě bezprostředně podíleli. „Ve vesnici bylo tenkrát ještě
hodně soukromých hospodářství,
kde samozřejmě nechyběli koně.
Těch bylo ve Ptení asi sedmdesát,
to představovalo minimálně pětatřicet povozů, které se mohly střídat
při navážení materiálu,“ přibližuje
začátky stavby Josef Výmola.
Málokdo si už dnes dokáže představit, že budova školy, která je
dnes obklopena další zástavbou,

Šedesátiny ptenské školy se rozhodně neslavily v hospodě, i když to tak na první pohled vypadá. V kulturním programu se žáci mimo jiné představili v dramatizaci jedné ze zdejších pověstí, které Karel Foltin sesbíral do knížky
Přece se nebudete bát. K divadlu nemají ve ptenské škole v žádném případě daleko.
byla tehdy na samém konci Ptení,
začalo se stavět na polích, které
bylo třeba v první řadě vykoupit.
Přesto se podařilo přesvědčit tehdejší Zemskou radu v Brně, aby
stavbu ‚posvětila‘. Před šedesáti
lety tak do nové školy mohli poprvé vstoupit žáci nejen ze Ptení,
ale i z širokého okolí, pro které
byla ptenská ‚střední‘ dostupná.
Bezkonkurenčně služebně nejstar-

ším ředitelem v historii ptenské základky je Karel Foltin. Vlastně v
tuto chvíli je už třeba o jeho ředitelování mluvit v čase minulém, i
když bývalí žáci na chodbách
školy ho stále oslovovali ‚pane řediteli‘. Sám s úsměvem dodával,
že už nanejvýš emeritní. Svoji
třídní knihu pomyslně uzavřel
letos v červnu na konci školního
roku, poté během prázdnin ‚ředite-

lování‘ předal svému nástupci
Pavlu Kovářovi.
Na školu nastoupil na začátku sedmdesátých let, v ředitelně strávil
celých 31 roků. „Když jsem do
Ptení přišel v roce 1971, ve většině
okolních vesnic ještě byly malotřídky. Tady na škole byly pouze tři
třídy na nižším stupni, do Ptení se
dojíždělo až na druhý stupeň. Přesto tady bývalo kolem tří set žáků,“

porovnává Karel Foltin počty žáků
z dob, kdy tady začínal. Jenom pro
zajímavost dodejme, že svoji malotřídku měla v té době třeba i Seč
nebo Ptenský Dvorek. „Pokud bychom to srovnali s tím, že teď sem
dojíždí děti už od první třídy, dá se
současný počet žáků odhadnout
přibližně na třetinu,“ dodává. Pro
úplnost je nutno říct, že nyní do
školy ve Ptení chodí 141 žáků, což
samozřejmě není vinou školy. To se
jenom rodí o poznání méně školáků…
„Není v tom žádná nostalgie, myslím, že jsem skončil právě včas.
Zažil jsem už tři reformy školství
a opravdu už to všechno kolem nebylo pro mě,“ dívá se na svůj odchod
do
penze
veskrze
pragmaticky. „Necítím se tady
jako čestný host, chodím sem
každý týden, odzkoušíme s dětmi
divadlo, dám si kafe a jdu pryč.
Rozhodně novému vedení do toho
nekecám, myslím, že to dělají
dobře,“ říká Karel Foltin. Z jeho
slov je patrné, že sice opustil ředitelnu, přesto i nadále zůstal principálem Ptenského dětského divadla
(PĎĎ), se kterým připravuje další
světovou premiéru, takže alespoň
touto formou zůstává se školou
spojený i nadále. Což je určitě
dobře.
Ptenská škola prošla v poslední
době několika etapami postupné
rekonstrukce a oslavy 60 let otevření byly vlastně i jejím symbolickým zakončením několikaletých
oprav.
-MiH-

Hluchovské seniory bavily děti ze školky
„Takové setkání pro naše seniory
máme u nás v tomto čase každoročně,“ řekl Večerníku starosta
Hluchova Oldřich Dospiva. A zaplněný sál dával tušit, že je to pro
všechny, co pozvání přijali, vítaná
příležitost strávit jedno odpoledne
také trochu jinak. „Starších občanů, pro které je toto setkání především určeno, je u nás přibližně
stovka. Dnes ji přišlo šedesát, což
tak nějak odpovídá očekávání

podle minulých let,“ dodává starosta.
Po oficiálním zahájení předal starosta slovo dětem z místní mateřinky. „Máme některé děti
nemocné, jiné jsou ještě moc malé
a stydí se. Pozvali jsme mezi nás
proto také dvě prvňačky, které k
nám ještě vloni chodily, aby nám
trochu pomohly,“ předeslala
omluvně ředitelka MŠ Věra Továrková. Po krátkém pásmu básniček
a písniček se caparti na chvíli ztraVariace na příběhy včelích medvídků tili v šatně a v mžiku se sál zaplnil
si užívali diváci i účinkující…
broučky, beruškami, pavoučky a

Setkání seniorů se v tomto období odehrávají na spoustě míst.
Liší se však svojí podobou. Minulou neděli se sešli nejen dříve

narození z Hluchova v sále
obecního úřadu. Společnost jim
dělaly děti ze zdejší mateřské
školy.

samozřejmě především čmeláčky.
Prostě vším, bez čeho se pohádka
o včelích medvídcích ani neobejde.
„Kostýmy jsme si s dětmi připravovali ve školce,“ prozradila Večerníku V. Továrková. A zatímco v
loňském roce navíc přinesli caparti
svým babičkám a dědečkům vlastnoručně napečené perníčky, letos
se ‚nadělovaly‘ zdobené zvonečky
z malých květináčků.
Poté už ožil sál volnou zábavou při
reprodukované hudbě okořeněné
spoustou vtipů v podání jednoho z
přítomných.
-MiH-

Rockový maratón na Konicku
vstoupil do své plnoletosti. Termín pro tuto příležitost si vybral
minulé pondělí a volba místa
činu padla na kulturák v Jesenci. Na startovní listině bylo
zapsáno šest kapel z Prostějovska a Olomoucka.
S trochou nadsázky by se dalo říct,
že k překonání dvaačtyřiceti kilásků klasického maratónu by se
za pondělní večer mezi startem a
koncem XVII. Rockového maratónu stačila normální chůze, žádný
vyčerpávající atletický výkon.
Zbytečné ale kam chodit, když
stačilo dorazit do kulturáku v Jesenci, kam se vešla celá maratónská trať…
Pozvánku na letošní rockfest při-

Gába z kapely Tenebra v ničem
nezapře, že pochází ze známé
muzikantské rodiny, která je spojená s
bigbítem na Konicku už několik desetiletí.
jalo šest kapel, dílem nějakým
způsobem spojených s Konickem,
další část ‚startovního pole‘ tvořili
rockeři z Olomoucka, kteří jsou
ovšem dobře známí i v našich
končinách. Nelehkou úlohu prvního na startu na sebe vzala kapela
Tenebra, která je prostřednictvím
zpěvačky Gáby a kytaristy Imeho
také spojena se známou zábavovou skupinou Arest z Konice.
Alespoň co se týče určených časů
pro vystoupení, byli do role hlavních ‚favoritů‘ maratonu pasováni Stracené ráj se nedá asi s nikým jiným splést. Hanácký bigbít má prostě kořeny i v genech většiny Hanáků.

Kladivo hospodářské krize dopadlo na obce plnou silou
Zatímco finanční situace v prvním pololetí nebyla pro obecní
pokladny až tak kritická a snížení
přímých příjmů se pohybovalo
kolem 5 procent, bilance ke konci
záři je alarmující. Mnozí starostové uvádějí propad daňových
příjmů o víc než 20 procent.
Varovné prognózy ekonomů a finančních odborníků přinutily obce,

aby už od začátku roku omezily
rozpočtové výdaje. Vedení obcí většinou zavedlo úsporný režim, omezilo výdaje, financovalo jen
rozpracované investiční akce. Ještě
prázdninové měsíce přilily do pokladen celkem přijatelné zdroje.
Největší propad nastal na rozhraní
září a října.
„Vyhodnocujeme toky financí s že-

leznou pravidelností, musíme mít
neustálý přehled o tom, kolik peněz
máme v příjmu a kolik vydáme. Bilance ke konci 3. čtvrtletí mne doslova zděsila. Chybí nám třičtvrtě
milionu korun. Nevím, jak dopadneme do konce roku,„ komentoval
finanční situaci Určic starosta Vlastimil Konšel. Také starosta Krumsína Jaroslav Střelák má ze stavu

obecních financí vrásky na čele.
Daňové příjmy se snížily natolik, že
se v Krumsíně omezili jen na nutné
výdaje. Máme problémy s úhradami faktur a doba splatnosti se
bude podle mého mínění ještě víc
prodlužovat. Omezili jsme veškeré
dotace spolkům, nákupy,všechny
výdaje pečlivě zvažujeme. Propad
přímé daně je v současné době
kolem půl milionu korun, očekáváme však další propad v úrocích.

Do konce roku nám bude chybět
milion – především na energie, na
údržbu obecního majetku a na
mzdy,„ řekl Střelák.
Otázka, kde vzít potřebné finance,
zaměstnává teď zastupitelstva obcí
víc než kdy jindy. Například v Drahanech projednalo zastupitelstvo
odprodej obecního majetku - podílového vlastnictví lesa. „Kdo má co
prodat, má na čas po starostech,„
shodují se starostové.
-jp-

OBRAZEM

Pozvánka na výstavu
Svůj první stolní kalendář mělo Konicko v roce 2006, Konickem můžete jít i rokem 2010.

„Když jsme se s mojí milou ženili„
je název výstavy svatebních šatů a
doplňků, kterou v kulturním domě
v Koválovicích-Osíčanech připravila na víkend 28. a 29. listopadu

kulturní komise při obecním úřadu.
Výstava bude přístupná veřejnosti
v sobotu i neděli vždy od 14 do 18
hodin, součástí bude i módní přehlídka od 15 hodin.
-jp-

I když je období výlovů rybníků,
výlov na návsi ve Stražisku byl
přece jenom poněkud netradiční.
Ne snad proto, že by se na dně vypuštěné nádrže očekávalo něco jiného než ryby, ale nejde o chovný
rybník, takže výlov byl spíš ‚atrakcí‘
sám o sobě. I proto přišlo minulou
sobotu dopoledne na jeho břeh
spousta nejen místních zvědavců,
protože něco takového se ve Stražisku jednoduše nevidí. Mezi drobotinou, které uvízlo v sítích
možná až nad očekávání hodně, se
tu a tam objevila také větší ryba,
asi největším unikátem bylo několik sumců, kteří zde údajně zůstali
po posledním výlovu před několika
lety.
-MiH-

KE KAŽDÉMU
KOLU DÁREK
MODELY
2010
JIŽ V PRODEJI
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Vítejte na světě

Adéla Sedláčková
17. 11. 2009, 48 cm/2,90 kg
Prostějov

Jan Krátký

Valérie Všetičková

17. 11. 2009, 52 cm/3,35 kg
Otaslavice

16. 11. 2009, 49 cm/3,30 kg
Prostějov

Dozvuky prázdnin na Majakovského škole Pozemkový spolek PROSTĚJOVSKO
Náměstek hejtmana A. Mačák ocenil nejlepší kreslíře

V Základní škole Majakovského ve Vrahovicích si připomněli slunečné a bezstarostné
dny prázdnin. Malí kreslíři si
přišli pro odměny, které získali ve výtvarné soutěži zaměřené na prázdninové zážitky.

Soutěž vyhlásil člen představenstva základní školy a náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
Alois Mačák již na slavnostním
zakončení minulého školního
roku. Do soutěže se zapojilo víc
než 160 žáků, což jsou dvě třetiny z celkového počtu, ze všech
tříd.
„Malování propadla skoro celá
škola, to nás mile překvapilo.
Třídní učitelky vybraly nejpěknejší výkresy a ty se pak staly
součástí výstavy v knihovně. Porota pak vybrala desítku prací a
jejich autoři dnes dostali odměnu,„ řekla ředitelka Vlasta Ambrožová.

První tři místa v soutěži obsadilo
dívčí trio. Jako nejlepší výtvarné
dílko vyhodnotila komise kresbu
Barborky Hasníkové z 5. třídy.
Pro ni byl nejsilnější a nezapomenutelný zážitek z návštěvy Westernového městečka v Boskovicích, který umocnila projížďka

nční odměnu na výtvarné potřeby nadaných žáků.
„Velký zájem o soutěž předčil
moje očekávání. Proto jsme rozšířili vyhodnocené práce na desítku. Děti vyjádřily jeden z
nejpěknějších zážitků prázdnin,
malovalo srdíčko a nad ním svíti-

Barborce Hasníkové předal Alois Mačák ceny za první místo v soutěži.
na koni. Ta se stala také námětem
kresbičky. Barborka ráda maluje,
kromě toho zpívá a také tancuje v
kralickém folklórním souboru
Kláseček. Na druhém a třetím
místě se umístily výtvarné práce
Veroniky Chalánkové z 9. třídy a
Anny Zbořilové z 8. třídy.
Alois Mačák drží nad Základní
školou Majakovského ve Vrahovicích ochrannou ruku už 6 let.
Oceňuje především rodinnou atmosféru ve škole a pohodu. Jako
odměnu pro deset nejlepších
kreslířů zvolil pro tentokrát fina-

lo sluníčko. Malbičky si odnáším
domů, ve volných chvílích na ně
vymyslím nová říkadla,„ slíbil
Alois Mačák. A hned měl připravenou další soutěž. „Adventní
čas a Vánoce jsou časem tajemství, časem očekávání, časem k
zamyšlení. Vánoční prázdniny
mohou děti opět využít k malování a vyjádřit opět své nejkrásnější zážitky,„ vyzval žáky k
nové výtvarné činnosti. Tentokrát odmění příznivec školy nejlepší výtvarné práce věcnými
odměnami.
-jp-

vydal novou publikaci o své činnosti
Ochránci přírody pokřtili novou publikaci, která mapuje
přírodní a historické lokality v
prostějovském regionu, kde se
vyskytují vzácné druhy rostlin.
O vybrané plochy, ceněné z
hlediska ochrany přírody, pečuje Pozemkový spolek Prostějovsko.
Pozemkové spolky navázaly na
tradici okrašlovacích spolků.
Jsou to neziskové organizace,
které se starají o to, aby z přírody
nezmizely některé ohrožené druhy rostlin, bylin a dřevin. V celé
České republice působí 54 akreditovaných pozemkových spolků, v Olomouckém krají jsou
činné čtyři – Prostějov, Olomouc, Svojanov a Lipník nad
Bečvou. V plošném vyjádření
pečují spolky o zhruba 1.500
hektarů půdy začleněné mezi
cenné přírodní lokality. Aktivity
spolků podporuje a koordinuje
Český svaz ochránců přírody,
který zastřešuje i Regionální
sdružení IRIS Prostějov.
„Na Prostějovsku máme zatím
vytipovaných 21 lokalit s výměrou přes 40 hektarů. Tři lokality
máme ve vlastnictví, další jsou
většinou v pronájmu. Vykonáváme zde ochranářské práce,
na které získáváme dotace z Ministerstva životního prostředí nebo Olomouckého kraje. Finanční

podíl také dostáváme z celostátní
sbírky spojené s kampaní „Místo
pro přírodu„, kam přispívají lidé,
kterým není zachování přírody
lhostejné,„ uvedla Eva Zatloukalová ze sdružení IRIS.
Práce ochránců přírody na vybraných lokalitách, jako jsou například mokřady v Bělé na Kladecku, Nivské louky u Nivy nebo
Ospělov, suchopáry na Kozí horce na Plumlovsku, Malé horce u
Vícova, úvoz v Ondraticích nebo
místa v oblasti Malého i Velkého
Kosíře a další, je fyzicky i časově
náročná. Až třikrát za rok provádějí pravidelně sečení způsobem
mozaikové seče což znamená, že
jsou na ploše ponechané nevysečené úseky. Seno se pak sklízí a

Kmotrou nové publikace je Ludmila Khýrová z Horního Štěpánova. Je
jednou z těch, kdo umožňují sdružení IRIS pečovat o vzácné rostliny.
odváží. Prořezávají a odstraňují
se invazivní náletové křoviny.
„Daří se nám uchovat a rozmnožovat vzácné kvetoucí rostliny a
traviny jako jsou koniklec velkokvětý, různé druhy orchidejí,
hořec brvitý, lýkovec vonný,
vachta trojlistá, len žlutý, ostřice
přítupá a mnohé další. O získávání lokalit se snažíme už deset
let. Postupně jednáme s vlastníky
ohrožených lokalit o různých formách spolupráce a zajišťujeme
pak na těchto místech trvalou
péči,„ vysvětlila Zatloukalová.
Úhlavním nepřítelem ochránců
přírody jsou invazivní a expan-

zivní rostliny. O těchto dobyvatelích přírody vydalo Regionální
sdružení IRIS samostatnou publikaci. Obsahuje charakteristiku
všech rostlin a dřevin, které představují pro vzácnou květenu velkou hrozbu. Sem patří například
křídlatka, bolševník, netýkavka,
akátovníky, zlatobýl, slunečnice
topinambur, škumpa a další.
Český svaz ochránců přírody v
Prostějově pečuje o mozaiku
různých biotopů v krajině už víc
než 20 let a jejich plochu rok od
roku navyšuje. Tato cenná území
tak zůstanou nadále zachována a
přispějí k pestrosti krajiny. -jp-

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: Ptenský Dvorek
Dne: 27.11.2009 od
7:15 do 15:30 hod. Vypnutá oblast: Ptenský
Dvorek od hospody po
č.112 včetně nádraží
ČD.
Obec: Ptení
Dne: 27.11.2009 od
7:30 do 15:30 hod. Vypnutá oblast: celá obec

Ptení včetně podnikatelských subjektů a farmy ZD, Jmdz Ptenský Dvorek.
Obec: Hrubčice
Dne: 7.12.2009 od 7:30 do 15:30 hod. Vypnutá oblast: ulice od Vítonic od č.161 po č.71 a 56
-53.
Obec: Buková
Dne: 7.12.2009 od 7:30 do 16:00 hod. Vypnutá oblast: celá obec Buková, včetně podnikatelských subjektů, farmy ZD a vodárny.
Obec: Mostkovice
Dne: 9.12.2009 od 7:30 do 15:30 hod. Vypnutá oblast: celý areál FORTE a.s. Mostkovice.
Obce: Myslejovice, Kobylničky
Dne: 9.12.2009 od 7:30 do 13:30 hod. Vy-

pnutá oblast: celá obec Myslejovice a Kobylničky.
Obec: Brodek u Konice
Dne: 9.12.2009 od 7:30 do 15:00 hod. Vypnutá oblast: oboustranně část obce od č.
195,196 a 221, 222 vč. přilehlých uliček po
konec obce směr Horní Štěpánov s č. 205.
Obec: Prostějov
Dne: 10.12.2009 od 7:30 do 13:30 hod. Vypnutá oblast: jednostranně část ul. Mlýnská
od č. 2 po č. 36a (mimo č. 36) vč. parkovacího
automatu a č. 3-5 na ul. Plumlovská.
Obec: Konice
Dne: 11.12.2009 od 7:30 do 11:00 hod. Vypnutá oblast: část obce Konice s ulicemi: celý
Radošovec, Komenského,
Sportovní po č. 539. Husova od Jesence po č. 486 a
388 včetně ČS PHM a dále
ohraničené domy 487, 489,
491, 493, 500,482.
Obec: Prostějov
Dne: 11.12.2009 od 7:30
do 8:30 hod a od 14:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celá ul. Průchodní, Sídl.
svobody č.1,2,3,4,5 a č.6,
ul. B.Šmerala č.27 výtopna, včetně všech podnikatelských subjektů. v uvedené oblasti.
Obec: Brodek u Konice
Dne: 11.12.2009 od 7:30
do 15:00 hod. Vypnutá oblast: oboustranně část obce
od č. 186, 240, 237, 236 a
hřiště vč. přilehlých uliček
po konec obce směr Horní
Štěpánov s č. 205.
E.ON Česká republika,
s.r.o.

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Sportcentrum - DDM Prostějov
pořádá zájezdy
"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.
"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.
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.
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 píse-

mně na Sportcentrum - DDM,
Olympijská 4, Prostějov 796 01.
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková,
e-mil: tzajickova@sportcentrum
ddm.cz, tel. 582 332 297
Club Zátiší, Lidická 28, PV.
Pá + so DISCO 80“ – 90“.
Vstup free. www.clubzatisi.cz
Každou sobotu v Country baru na
Fanderlíkově ul. hraje k tanci a poslechu country skupina Hloučeláci.
Začátek vždy od 20.30 hod. Srdečně
zveme k příjemnému posezení a pobavení.
BAR U 12 OPIC - výstava
HaDivadlo kdysi a teď
ve fotografiích
Boba Pacholíka a Magdy Jansové.
Výstava potrvá do konce roku.
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.
Program MC Cipísek
Seminář znakové řeči pro batolata úterý 24.11. - 13.00 - 15.00 hod. v MC
Dvořákova, přihlášky v MC.
Kurz předporodní přípravy a těhotenské cvičení, masáže kojenců a nošení
dětí v šátku - úterý 24.11. 15.00 16.00 hod. a 16.00 - 17.00 hod. MC
Dvořákova. Informace a přihlášky v
MC.
Informace o všech aktivitách na
www.mcprostejov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz, tel. 602 364 874,
602 364 868.

KUPÓN č. 47
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Komenského 6 spolupořádá
5angels – Hudební muzikálová show
TAJEMSTVÍ PĚTI ANDĚLŮ
sobota 5. prosince 2009 v 15.00 hod.
Vstupné: 250 Kč.
Předprodej: 582 333 003,
produkce.sdpv@centrum.cz
www.sdpv.cz
Den otevřených dveří
v edukačním centru pro diabetiky
Nemocnice Prostějov - 24.11.2009.
Program:
7.30 - 9,30 - měření glykemie (hladiny krevního cukru) pro veřejnost +
ukázka cukroví, pečeného z rostliny
stévie
10.00 - 11.00 přednáška o diabetu pro
klub ONKO-DIANA
11.00 - 12.30 přednáška + kazuistika
pro studenty SZŠ Prostějov
14.00 - 15.00 přednáška pro OS LIPKA
Sociálně aktivizační služby pro seniory, Tetín 1, Prostějov, tel. 582 360
295, nabízí všem zájemcům příjemné
a zajímavé setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ:
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.
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.

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 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.
Křesťanské maňáskové divadlo
"Za jeden provaz" srdečně zve
malé i velké na předvánoční představení "Co vyprávěl Sob".
9.12.2009 v 16 30 hod.
KDE: Šárka 10a (za školkou),
pro děti připraveno překvapení.
Country Večer, kulturní dům Buková, pátek 27.11. - hraje skupina Poslední Kovboj. Začátek v 19.30 hod.
Srdečně všechny zveme.
Setkání absolventů Odborného
Učiliště Státních pracovních záloh
v r. 1952 – 1954 se koná ve čtvrtek
26. listopadu 2009 v 15.00 hod. v
restauraci Lázně.
Neděle 29. listopadu v 16 hodin zámecká galerie – VERNISÁŽ
VÁNOČNÍ VÝSTAVY na téma ADVENTNÍ VĚNEC. Po vernisáži bude
v 17.30 hod. slavnostně rozsvícen
Vánoční strom na Masarykově
náměstí, za doprovodu žesťového
kvarteta MěKS Konice. Současně
bude zapálena 1. svíce na adventním
věnci starostou města Mgr. Jaroslavem Mazurem. Otevřeno: 29.11. 10.12.2009 (po-pá 10 - 12, 13 - 16 hodin, so 9 - 11 hodin, ne 14 - 16 hodin).
Český svaz ochránců přírody –
Ekocentrum Iris
Vernisáž výstavy fotografií - Botanic-

ká zahrada očima návštěvníků - úterý
24. listopadu 2009 od 16:00 hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov. Vyhlášení vítězů fotosoutěže a předání cen.
Tvořivá dílna -Adventní věnce a voňavé perníčky - pátek 27. listopadu
2009 od 16:00 do 18:00 hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67,
Prostějov. Výroba adventních věnců
a voňavých perníčků. Základní materiál na věnce poskytneme. Přineste si
svíčky a dekorace dle vlastního
uvážení.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
24.11.úterý – od 9:00 do 14:00 hod.
Pletení z pedigu – pořádá TyfloCentrum Prostějov v klubovně SONS. Přijďte si vyzkoušet pletení z palmového
vlákna (podobné proutí) a uplést si
ošatku, košíček, zvoneček a další. Z
důvodu zajištění materiálu hlaste se
na tel. čísle 775 266 712 nebo na mail: znojilova@tyflocentrum-ol.cz
26.11. čtvrtek - od 11.00 hod. Zájmový klub
26.11. čtvrtek - od 14.00 hod. Výroba Adventních věnců v klubovně
chvojí, svíčky a vázací drátek zajistíme. Z důvodu nákupu potřebných
věcí svoji účast nahlaste do 20.11.
FIT KLUB LINIE, ÚJEZD 3,
www.fitklublinie.cz
KAVÁRNA PRO MAMINKY S
DĚTMI nabízí velký dětský koutek,vstup s kočárky,speciální dětské
menu,internet.přip.zdarma.Otevřeno
denně od 9-12hod.a 15-22hod.
CVIČENÍ O VÍKENDU - Sobota:
16:00- 17:30 Zumba zač., Spinning
zač. , Dětská taneční párty. Neděle:
16:15 body form, 17:30 fit box,power
joga,spinning, 18:45 zumba, dance
aerobik, spinning
Svatolazarská komenda
ve spolupráci s městem Prostějov
pořádá 25. 11. 2009 v 17.00 hodin
Charitativní koncert
Jožky Černého.
Česká asociace SPORT PRO
VŠECHNY vyslovuje touto cestou
Národnímu domu a jeho zamě-

Správná odpověď z č. 45: Na snímku je budova v ulici Netušilova č. 7. Vylosovaným výhercem se stává Josef Vondál, Janáčkova 7, PV . Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete
objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 1. prosince
2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 7. prosince 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

stnancům vřelé poděkování za umožnění zázemí při organizaci veřejné
orientační soutěže o Prostějově pro
žáky základních škol, která se uskutečnila v sobotu dne 14. listopadu 2009.
Vladimír Daněk,
předseda regionální rady
Římskokatolická farnost, Řád Milosrdných bratří v Prostějově, Povýšení
sv. Kříže v Prostějově s finanční podporou města Prostějova
Vás srdečně zvou na
CYKLUS KONCERTŮ
v chrámu sv. Jana Nepomuckého
(u Milosrdných) v Prostějově
28. listopadu – Varhanní recitál
Mozart, Zipoli, Eben, Pierné, Alain...
varhany: Věra Heřmanová
spoluúčinkuje: Zdeněk Špatka
5. prosince – „Slavné skladby“ –
varhany a zpěv
Caccini, Händel, Martinů, Mozart,
Widor... varhany: Jan Strakoš, zpěv:
Pavla Čichoňová
12. prosince – Skladby pro varhany
a housle
Bach, Dvořák, Händel, Martinů...
varhany: Karel Hiner
housle: Bohuslav Matoušek
2. ledna – Novoroční koncert – varhany a cembalo
Widor, Lefébure-Wély, Bach, Strejc...
varhany, cembalo: Ondřej Mucha
varhany: Jan Strakoš
Začátky vždy v 18 hod,
vstupné dobrovolné.

Městské
divadlo
Městské
divadlo
Pondělí 23. listopadu:
19.00 TĚLO
Intimní divadlo Dáši
Bláhové
(divadelní sál)
19.00 KLÁRO! Aneb Jak se
(také) dá dělat divadlo
Divadlo Hanácké obce
Prostějov
(přednáškový sál)
Středa 25. listopadu:
CHARITATIVNÍ AUKCE
Pořádá Střední škola,
základní škola a mateřská
škola Jistota
17.00 JOŽKA ČERNÝ
Cimbálová muzika
Gracia
Čtvrtek 26. listopadu:
10.00 PATŘÍME K SOBĚ
Benefiční koncert
13.00 PATŘÍME K SOBĚ
Pátek 27. listopadu:
19.00 SLAVNOSTNÍ
KONCERT KE 120.
VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ZUŠ V. AMBROSE
Neděle 29. listopadu:
17.00 ADVENTNÍ
ZASTAVENÍ
KONCERT DECHOVÉHO
ORCHESTRU ZUŠ. V. AMBROSE – KE 120. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ ŠKOLY
Apollo
13 13
Apollo
Pátek 27. listopadu:
19.00 VOLANT & PUNK
FLOID & STO CHUTÍ
Sobota 28. listopadu:
21.00 3 DIMENSIONS
- SHADOWBOX
Special night 2
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Kino Metro 70
Pondělí 23. listopadu:
14.00 Kletba měsíčního údolí
Bijásek
17.30 Ulovit miliardáře
Drzá česká komedie
20.00 Miloš Forman: Co tě nezabije…
Český celovečerní dokument
Úterý 24. listopadu:
17.30 Ulovit miliardáře
20.00 M. Forman: Co tě nezabije…
Středa 25. listopadu:
17.30 Ulovit miliardáře
20.00 M. Forman: Co tě nezabije…
Čtvrtek 26. listopadu:
15.30 Číslo 9
Americký animovaný
sci-fi film
17.30 Rozervaná objetí
Španělský film
20.00 Michael Jackson´s
THIS IS IT
Mimořádně prodloužené
promítání jedinečného dokumentu jsme stihli zajistit i pro naše kino - tedy neváhejte !!!!
Pátek 27. listopadu:
15.30 Číslo 9
17.30 Rozervaná objetí
20.00 THIS IS IT
22.15 THIS IS IT
Sobota 28. listopadu:
17.30 Rozervaná objetí
20.00 THIS IS IT
22.15 THIS IS IT
Neděle 29. listopadu:
17.30 Rozervaná objetí
20.00 THIS IS IT
Kinoklub
DUHA
Kinoklub
DUHA
Úterý 24. listopadu:
15.00 Líbáš jako Bůh
Česká komedie
Středa 25. listopadu:
20.00 Duše Paula Giamattiho
Film USA
Pátek 27. listopadu:
17.30 G - Force
Akční film USA
20.00 Coco Chanel
životopisné drama FR.
Sobota 28. listopadu:
15.00 Krtek o Vánocích
Pásmo pohádek
17.30 G - Force
20.00 Coco Chanel
Kino
Konice
Kino
Konice
Sobota 27. listopadu:
18.00 Vzhůru do oblak
Americký animovaný film
Kino
OKO
Němčice
nad Hanou
Kino
Oko
Němčice
Pátek 27. listopadu:
18.00 Vzhůru do oblak
Americký animovaný film
Divadlo
POINT
Divadlo
Point
Čtvrtek 26. listopadu
19.00 Strašidlo Cantervillské
Soubor Pointík I.
Režie Jakub Hyndrich
Simetrix
Simetrix
Pátek 27. listopadu: DJ Mark
Sobota 28. listopadu:
DJ Aleš Drapač (Doctor)

Berani - 21.3.-20.4. Obdržíte zprávu, které nebudete věřit. Až po pár
okamžicích poznáte, že v žádném případě nejde o výmysl či špatný
vtip. Po počátečním šoku se ale brzy dáte dohromady a budete jednat.
Býci - 21.4.-21.5. Lidé z vašeho bezprostředního okolí se vás budou
snažit podrazit a pomluvit u nadřízených. Budete je muset nějak předejít a trumfnout. Kvality jsou na vaší straně, tak toho využijte.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nebudete tady věčně a tak je třeba myslet na
zadní kolečka. Nebojte, ještě neumíráte, ale to neznamená, že celý
svůj majetek můžete jen tak rozházet. Budete pod dohledem příbuzných.
Raci - 22.6.-22.7. Nemusíte se nikam honit, naprosto nic vám neuteče. Poklidný týden rozčeří snad jen nemilá zpráva z vaší banky. Na
druhé straně budete mít štěstí ve hře, takže případné ztráty nahradíte.
Lvi - 23.7.-23.8. Rádi komunikujete s lidmi, kteří vám jsou blízcí
svými názory. Jenomže nyní se okolo vás bude pohybovat člověk,
který vás neustále bude kritizovat a brzdit vaše plány. Buďte na něj
připraveni.
Panny - 24.8.-23.9. Najděte si dostatek vlivných lidí, které tento
týden budete rozhodně potřebovat. Čekají vás problémy, na které nebudete stačit sami. Pochopitelně vás to bude něco stát, připravte si
šrajtofli.
Váhy - 24.9.-23.10. Není vyloučeno, že se stanete terčem zlodějů. K
vašemu vzteku přijdete nejenom o peníze, ale i o důležité dokumenty. Máte ale možnost se tomu všemu vyhnout. Nechoďte sami po ulici!
Štíři - 24.10.-22.11. Se svým partnerem si stále máte co říct, ale už to
bohužel není to pravé ořechové. Pokud chcete svůj vztah oživit,
vezměte si dovolenou a zajeďte si sami dva někam mimo civilizaci.
Střelci - 23.11.-21.12. Zásluhou nemoci je vaše nálada pod bodem
mrazu. Nicméně si konečně odpočinete, stejně jako vaši kolegové v
práci. Kdo má totiž to vaše věčné lamentování pořád poslouchat...
Kozorohové - 22.12.-20.1. Čeká vás v nejbližších dnech pořádně
těžký úkol, kterým vás pověřil nadřízený. Nebudete se chtít před nikým ztrapnit, takže vyvinete maximální úsilí, abyste všechno zvládli.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Rádi se hezky oblékáte a vůbec dbáte na svůj
zevnějšek. Není proto divu, že se okolo vás točí pořád spousta obdivovatelů. Nesmíte jim ale naletět, málokdo z nich je totiž upřímný.
Ryby - 20.2.-20.3. Alkohol je vaše metla, ovšem i tak stále budete pokračovat v dosavadním způsobu svého, především nočního života.
Ale pozor, společensky unaveni můžete lehce přijít k úrazu!

23.listopadu 2009
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Jižní Afrika po stopách slavných cestovatelů

Ohlédnutí za podzimní expedicí motorkářů z Moravy na černý kontinent
Čtyři a půl tisíce kilometrů v
sedlech motorek, povětšinou
jízda po nezpevněných cestách, v prašných pistách a
pouští. Takové podmínky zažili členové expedice sdružení
Morava CZ „Jižní Afrika 2009
po stopách slavných cestovatelů.“
Morava CZ je volné občanské
sdružení fandů a přátel Moravy,
motocyklů a cestování. Cílem
Expedice Afrika 2009 bylo především poznávání jiných kultur,
přírodních krás a prezentace a
propagace podnikatelských subjektů z Moravy v zahraničí.
Osmičlenná expedice odstartovala 28.září z Kapského města v

Jihoafrické republice a pokračovala na sever do Namibie. Cestovatelé pak jeli zpět na jih do
Kapského města, kde zakončili
expedici 18. října.
Všichni účastníci expedice jeli
na osvědčených motocyklech
BMW 650 GS, součástí výpravy
byl i doprovodný a zásobovací
vůz Land Rover.
Protože PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl mediálním partnerem
expedice, zveřejňovali jsme na
našich stránkách průběžné reportáže. Dnes se ve shrnutí
Marka Podlahy, člena expedice,
a ve fotografiích ohlédneme za
zajímavou cestou motorkářů z
Moravy.
-bpTak tohle byla ta lepší cesta, sedmdesát procent kilometrů jezdci spolykali na šotolině, v písku, kamení, ale i ve vodě...

O jezdce na motocyklech se staral doprovodný Land Rover

Krátký odpočinek ve Fish River Canyon a vzhůru za dalšími stovkami kilometrů...
A dolů na jih to již nejde... Foto z pláže u Atlantického oceánu v Jihoafrické republice

Vzpomínky na Afriku
Ne náhodou jsem použil tento
nadpis. Jsou to již čtyři týdny,
co jsme se všichni vrátili z naší
cesty po jihu Afriky a tak jsme
měli všichni možnost rekapitulovat a vyhodnocovat.
Shodli jsme se na tom, že tento
kout světa je překrásný, ale s nejistou budoucností. Politický
vývoj se ubírá stejným směrem
jako většina států Afriky, kde
„skončili s nadvládou bílých a
moc je v rukou lidu“. Obrovský
přírodní potenciál, nejen nerostné bohatství, ale hlavně překrásná fauna a flóra, budou za deset,
dvacet let, pro svět uzavřeny,
protože se lidé budou bát, do této
země přijet.
Tyto obavy pramení z toho, co
jsme viděli při naplňování poslání naší cesty – pomoc a pod-

pora školám pro nejchudší vrstvy
obyvatelstva. Nejen my, ale
hlavně naši sponzoři, kterým patří největší dik celého našeho kolektivu, si uvědomujeme, že bez
vzdělání, není budoucnost. A
úroveň vzdělání je velmi špatná.
Je to dáno nezájmem státu, neuvědomělostí domorodých obyvatel, ale také geografií země. Je
třeba si uvědomit, že tři čtyři farmy mají rozlohu celé Moravy,
osobní doprava neexistuje, takže
dostat se z místa A do 100 km
vzdáleného místa B je pro mnohé
několika denní záležitost.
Ale dost pesimismu. Vzpomínky
jsou i příjemné. Když jsme v jednom malém městečku sháněli
šroub pro přední brzdu, věděli to
za chvíli skoro všichni obyvatelé a
sami nás vyhledávali a radili kam

jít, až jsme nakonec šroub sehnali.
Jelikož osm lidí na motorkách z
velké dálky je něco, co nezažívají
často, strávili jsme nakonec velmi
příjemné odpoledne v hospůdce s
místními fandy motorismu. Nebo
když díky nepřesnosti mapy, jsme
se ocitli uprostřed pustiny bez
benzínu a na osamělé farmě měli
jen naftu, ochota bílých farmářů
pomoci byla úžasná. Obvolávali
se navzájem, a než jsme se nadáli,
jíž jsme měli zajištěno takové
množství benzínu, že jsme mohli
dojet k nejbližší čerpací stanici,
která byla „pouhých“ 150 km daleko.
Ano, přesnost map byl náš největší problém. To že km v mapách
jsme si museli násobit dvěma,
abychom měli alespoň přibližný
odhad kilometrů před námi, jsme

si zvykli brzo. Ale že obce uváděné podél naší trasy již dávno
neexistují, značené cesty jsou neprůjezdné nebo slepé, to nám
způsobilo několik nezapomenutelných okamžiků. Ale na ně teď
nejraději vzpomínáme.
Na závěr musím konstatovat, že
se nám opět potvrdilo, že cestovat jakoukoliv zemí je nutné s
průvodcem, který danou zemi
zná. Ušetří nejen spoustu nepříjemností a problémů, ale také
poví mnoho zajímavostí, které
nenajdete v žádném průvodci.
Proto si dovolím touto cestou ještě jednou poděkovat českému
rodáku Helmutovi Stiedlu, našemu průvodci, kterého, jak doufáme, příští rok budeme moci
přivítat v naší vlasti.
Marek Podlaha

Nejjižnější cíp Afriky uchvátil všechny krásou drsného pobřeží

Účastníci expedice se v závěru výpravy potápěli za bílými žraloky

Na cestě k Mysu dobré naděje došlo i na osobní setkání s tučňáky

Tak vypadá únava, další komentář snímek nepotřebuje...

Snímek ze setkání se školáky z namibijské základky

06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem
Scooby Doo II (1)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Pět holek na krku (16)
07:50- Chůva k pohledání IV
08:20- M*A*S*H (22)
08:50- Knight Rider III (20)
09:55- Policie Hamburk II (3)
10:55- To je vražda, napsala I (2)
11:50- Policie - New York XII
12:45- M*A*S*H (23)
13:20- Sabrina
13:50- Čarodějky II (8)
14:50- Médium II (9)
15:50- Růže v bouři
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- Hádej, kdo lže?
21:20- Jak se staví sen
22:25- Myšlenky zločince III
23:20- Přešlapy (9)
00:25- Wolffův revír III (23)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:10- Vraždy v Kitzbühelu
04:55- Autosalon
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05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz Ostrava
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Přes nový práh
12.25 - Případ pro
ombudsmana (12/16)
12.40 - Taxík
05:59
13.10 - Malý televizní kabaret
Snídaně
14.00 - Hennings Haus (4/5)
s Novou
14.15 - Olentzero
08:35 Stefanie (5)
a kouzelné polínko
09:30 Yellowstone
15.35 - Lovci z mysu
v plamenech
Dobré naděje
11:15 Tescoma s chutí
16.30 - Dobrodružství vědy
11:20 Lenssen & spol.
a techniky
11:50 Můj přítel Monk IV (1)
17.00
SK Sigma Olomouc 12:40 Ženatý se závazky (235)
FK Teplice
13:10 Walker, Texas Ranger V
19.45 - Zprávy v českém
14:05 Nováčci (13)
znakovém jazyce
15:10 Superman IV (15)
20.00 - Hitler a Mussolini (1/2)
16:05 Beze stopy V (1)
20.55 - Neznámí hrdinové
17:00 Odpolední Televizní
- Pohnuté osudy
noviny
Sportovní noviny
21.25 - Krásný ztráty
Odpolední Počasí
21.55 - Neskutečné
17:35 Kriminálka Las Vegas VI
historky (7/9)
18:30 Ulice (1511, 1512)
22.30 - Události, komentáře
19:30 Televizní noviny
23.10 - Q
Sportovní noviny
23.40 - Film point
Počasí
00.35 - Evropa za klavírem
20:00 Česko Slovenská
02.35 - Knižní svět
SuperStar
02.50 - Vzkaz Marie
20:55 Víkend
Svatošové
21:40 Dr. House V (12)
03.05 - Osudové okamžiky
22:35 Námořní vyšetřovací
03.20 - Máte slovo
služba IV (20)
04.10 - POKR
23:30 Hurikán
04.35 - Československý
01:10 Novashopping
filmový týdeník
01:30 Bujné fantazie (13)
04.45 - Krásy evropského
02:05 Áčko
pobřeží
02:40 Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Alena
10.30 - Kouzlo Afriky
10.55 - Planeta Země (3/11)
11.45 - Krásy evropského
pobřeží
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
15.45 - Věříš si?
16.10 - Záhady Toma Wizarda
16.25 - Zpívánky
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Duety ...kolem dokola
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Vyprávěj (13)
21.00 - Na cestě po Britských
Panenských ostrovech
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (36/40)
22.30 - Světlo z ohně
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Politické spektrum
00.40 - Sex ve městě VI (8/20)
01.10 - McLeodovy dcery II
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.05 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

21:25
22:20
22:55

20:00

17:40
18:30
19:30

05:59
08:35
09:35
11:20
11:45
12:40
13:10
14:10
15:10
16:05
17:00

VIP Poker show
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Kolotoč
DO-RE-MI
Novashopping

Støeda

05.00 - Chalupa
je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Grandsupertingltangl
09.30 - Televarieté
10.40 - Lavice, moje žena a já
06:05
11.05 - Ze Soboty na Šimka
- Teleshopping
12.00 - Zprávy
06:20- Štěně jménem Scooby
12.30 - Sama doma
06:40- Párty s kuchařem
13.30 - McLeodovy dcery III
07:10- Teleshopping
14.15 - Doktorka Quinnová V
07:20- Pět holek na krku (17)
15.00 - Byl jednou jeden
objevitel (24/26)
07:50- Chůva k pohledání IV
15.25 - Game Page
08:20- M*A*S*H (23)
15.50 - Nová dobrodružství
08:50- Knight Rider III (21)
Černého Bleska
09:50- Policie Hamburk II (4)
16.15 - Hrdina...?
10:50- To je vražda, napsala I
16.30 - Kouzelná školka
11:50- Policie - New York XII
17.00 - AZ-kvíz
12:45- M*A*S*H (24)
17.30 - Pod pokličkou
13:15- Sabrina
17.55 - Předpověď počasí
13:45- Čarodějky II (9)
18.00 - Události v regionech
14:45- Médium II (10)
18.25 - Černé ovce
18.40 - Duety ...kolem dokola
15:45- Hudba v srdcích
18.45 - Večerníček
17:40- Minuty regionu
18.55 - Šťastných deset
18:00- 5 proti 5
a Šance milion
18:55- Zprávy TV Prima
19.00 - Události
Sport TV Prima
19.35 - Branky, body, vteřiny
Počasí
19.50 - Předpověď počasí
19:35- Chůva k pohledání IV
19.55 - Sportka a Šance
20:00- Velmi křehké vztahy IV
20.00 - Pošta pro tebe
21:20- Ano, šéfe!
21.00 - Aneta pro
22:25- Na doživotí I (11)
Světlušku 2009
21.55 - Na stopě
23:35- Spravedlnost (11)
22.20 - Losování Sportky
00:30- Wolffův revír III (24)
a Šance
01:30- Volejte Věštce
22.25 - Řím (12/12)
03:15- Výklad snů
04:10- Vraždy v Kitzbühelu (16) 23.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05:00- Svět 2009
23.20 - Kanárek
00.55 - McLeodovy dcery III
01.40 - Události v regionech
02.05 - Události v regionech
Brno
05.00 - Objektiv
02.30 - Události v regionech
Ostrava
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno 02.55 - Sabotáž
03.25 - Tajné akce StB (36/40)
08.30 - Panorama
03.40 - Regiony ČT24
09.10 - Kosmopolis
04.05 - Kultura v regionech
09.40 - Mýty a fakta historie
04.30 - Evropský manuál
10.35 - 168 hodin
04.45 - Úraz není náhoda

00:45
01:45
02:05
02:50
03:20
04:05
05:00

24. 11. 2009
06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem
Scooby Doo II (3)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Pět holek na krku (18)
07:50- Chůva k pohledání IV
08:20- M*A*S*H (24)
08:50- Knight Rider IV (1)
09:50- Policie Hamburk II (5)
10:50- To je vražda, napsala I
11:50- Policie - New York XII
12:45- M*A*S*H (25)
13:15- Sabrina
13:45- Čarodějky II (10)
14:45- Médium II (11)
15:45- Kouzlo lásky
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 (10)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Sběratelé kostí III (12)
23:25- Žralok II (13)
00:20- Wolffův revír III (25)
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:05- Vraždy v Kitzbühelu
04:50- TOP STAR magazín

25. 11. 2009
05.00 - Pod
pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Útěk z Východního
Berlína
10.35 - Co neodnesl čas (8/9)
11.20 - Ticho! Ticho! Ticho!
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery III
14.15 - Doktorka Quinnová V
15.00 - Zašlapané projekty
15.20 - Byl jednou jeden
objevitel (25/26)
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 - Malá ryba
00.55 - McLeodovy dcery III
01.40 - Řím (12/12)
02.30 - Pětka v Pomeranči
02.55 - Hledání ztraceného
času
03.15 - Události v regionech
03.40 - Události v regionech
Brno
04.05 - Události v regionech
Ostrava
04.30 - Regiony ČT24

Ètvrtek
06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem
Scooby Doo II (4)
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Pět holek na krku (19)
07:50- Chůva k pohledání IV
08:20- M*A*S*H (25)
08:50- Knight Rider IV (2)
09:50- Policie Hamburk II (6)
10:50- To je vražda, napsala I
11:50- Policie - New York XII
12:45- M*A*S*H (26)
13:20- Sabrina
13:50- Čarodějky II (11)
14:50- Médium II (12)
15:45- Trny v údolí květin
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 I
21:20- Jste to, co jíte
22:25- Zoufalé manželky V
23:35- Myšlenky zločince III
00:30- Wolffův revír III (26)
01:30- Volejte Věštce
03:20- Výklad snů
04:15- Vraždy
v Kitzbühelu (18)
05:00- Receptář prima nápadů

26. 11. 2009

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Fotograf
Josef Koudelka
09.45 - U nás doma
10.20 - Halabalašou
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery III
14.20 - Doktorka Quinnová V
15.05 - Krásy evropského
pobřeží
15.15 - Franklin (5/52)
15.35 - Let 29 (24/30)
16.00 - Ovečka Shaun (22/40)
16.05 - Daleká cesta
za domovem (39/39)
16.30 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Přes nový práh
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Případ pro
ombudsmana (13/16)
18.40 - Duety ...kolem dokola
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Losování Euromiliony
20.00 - Dobrodružství
kriminalistiky (26/26)
05.00 - Auto Moto
20.50 - 13. komnata
Revue
Petry Černocké
05.00 - PORT
05.30 - Správy
21.25 - Uvolněte se, prosím
05.30
Správy
STV
22.15 - Sex ve městě VI (9/20)
STV
05.59 - Dobré ráno
22.45 - Losování Šťastných
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
deset a Šance milion
08.30 - Panorama
22.50 - Mazaný Filip
09.10 - Babylon
00.30 - Losování Euromiliony
09.10 - Přidej se
09.35 - Toulky za uměním
00.35 - McLeodovy dcery III
09.25 - Nedej se
09.50 - Jak se žije baletkám
09.45 - Letečtí stíhači v boji II. 01.15 - Všechnopárty
10.10 - Síla umění: Turner
02.00 - Musicblok
10.30 - Vichřice mezi
11.00 - Svět zázraků
02.25 - Události v regionech
životem a smrtí
11.35 - AZ-kvíz
02.50 - Události v regionech
11.35
AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
Brno
12.00 - Kuchařská pohotovost
12.25 - Černé ovce
03.15 - Události v regionech
12.30 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
11.00 - Mezi námi zvířaty
Ostrava
12.45 - Skoro jasno
13.20 - Věříš si?
11.35 - AZ-kvíz
03.40 - Regiony ČT24
13.05 - Dvaasedmdesát jmen 04.05 - Jiří Pecha zkouší Krále
13.45 - Záhady Toma Wizarda
12.00 - Kluci v akci
české historie
14.00 - Věda je zábava (1/26)
12.25 - Černé ovce
05:59
Leara
05:59
13.20 - Král a zloděj
14.25 - Pomáhejme si
Snídaně
12.40 - Hřiště 7
04.30 - Ajťáci III (3/6)
Snídaně
14.05 - Malý televizní kabaret
s Novou
14.45 - Chcete mě?
14.50 - Fokus ČT24
s Novou
14.25 - Bludiště
08:35 Stefanie (7)
15.00 - Přežít! (10/10)
15.15 - Pretty Woman
08:35 Stefanie (8)
09:35 Polibek pod jmelím
14.55 - Hrdina...?
15.55 - Na pomoc životu
15.25 - Vltava v obrazech
09:35 Hledám maminku
11:20 Tescoma s chutí
15.15 - Svět na kolejích
16.15 - Deset století
15.45 - Svět zázraků:
05:59
11:20 Tescoma s chutí
11:40 Můj přítel Monk IV (3)
architektury
16.10 - Síla umění: Turner
Snídaně
11:40 Můj přítel Monk IV (4) 15.35 - Království divočiny
12:35 Ženatý se závazky
05:00
16.05 - Prizma
16.30 - Kam s ní
17.00 - Služby v našich
s Novou
12:35 Ženatý se závazky
13:05 Walker, Texas Ranger 16.45 - Ondřejova
Novashopping
08:35 Stefanie (9)
službách plus
13:05 Walker, Texas Ranger 16.30 - Tisíc let české
14:00 Nováčci (15)
09:35 Proces: Cena za vášeň
Snídaně s Novou
myslivosti
filmová škola
17.20 - Skoro jasno (12/13)
14:05 Nováčci (16)
15:10 Superman IV (17)
Stefanie (6)
17.00 - Boj o život: Dospívání 11:20 Tescoma s chutí
16.55 - Úraz není náhoda
17.35 - Praha, město věží
15:10 Superman IV (18)
16:05 Beze stopy V (3)
11:45 Můj přítel Monk IV (5)
Není větší lásky
17.55 - Vzpomínám,
17.05 - Diagnóza
17.50 - Divnopis
16:05 Beze stopy V (4)
17:00 Odpolední Televizní 17.25 - PORT
Tescoma s chutí
vzpomínáš, vzpomínáte? 12:40 Ženatý se závazky
18.00 - Televizní klub
17:00 Odpolední Televizní
13:10 Walker, Texas Ranger
noviny
Můj přítel Monk IV (2)
18.55 - Zprávy v českém
17.50 - Přidej se
neslyšících
noviny
14:05 Nováčci (17)
Sportovní
noviny
Ženatý se závazky (236) 18.30 - Babylon
znakovém jazyce
18.05 - Nedej se
Sportovní noviny
15:10 Superman IV (19)
Odpolední Počasí
Walker, Texas Ranger V 18.55 - Zprávy v českém
19.05 - Game Page
18.30 - Hledám práci
Odpolední Počasí
16:05 Beze stopy V (5)
17:35 Kriminálka Las Vegas
Nováčci (14)
19.30
To
nejlepší
z
klasiky
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
17:35 Kriminálka Las Vegas
17:00 Odpolední Televizní
18:30 Ulice (1515, 1516)
Superman IV (16)
19.50 - F. Poulenc: Allegro
znakovém jazyce
19.05 -Angličtina - Extra (24/30)
18:30 Ulice (1517, 1518)
noviny
19:30 Televizní noviny
Beze stopy V (2)
20.00 - Dobré ráno, Slovensko
19.05 - Kapusta (1/20)
19.30 - Medúza
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Televizní
20.55 - Historie.cs
19.30 - Pětka v Pomeranči
20.00 - Svatba jako řemen
Odpolední Počasí
Sportovní noviny
Počasí
noviny
21.50 - Zašlapané projekty
17:35
Kriminálka
Las Vegas
20.00
Ta
naše
povaha
česká
21.35 - Ideály a prachy
Počasí
20:00 Comeback (9)
Sportovní noviny
22.10 - Vzkaz Karla Kaplana 18:30 Ulice (1519, 1520)
20.30 - Liga mistrů
22.05 - Báječná léta bez opony
20:00 Ordinace v růžové
20:40 Dům snů (11)
19:30 Televizní noviny
Odpolední Počasí
22.30 - Události, komentáře
23.50 - Dokumentární klub
22.30 - Události, komentáře
zahradě 2 (150)
21:55 Zákon a pořádek
Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas VI 23.10 - Musicblok
00.50 - Bratr z jiné planety
21:20 Kriminálka Las Vegas 23.10 - Umění plakat
Útvar pro zvláštní
Počasí
Ulice (1513, 1514)
00.55
Den,
kdy
byl
02.40
Divadlo
žije!
23.40 - Dvojhlas
22:15
Mr.GS
oběti VIII (3)
20:00 Jen přes její mrtvolu
Televizní noviny
zavražděn
03.05
Q
00.00 - Tři zločinci
22:50
Není
úniku
22:50 Závist
22:00 Glimmer Man
Sportovní noviny
03.35 - Bez limitu
00:35 Kriminálka Las Vegas 01.55 - Opožděný východ
02.20 - Hitler a Mussolini (1/2)
00:45 Kriminálka
23:40 Sniper 2
Počasí
02.50 - Ztracení otcové
04.10 - Ondřejova
01:20 Novashopping
03.10 - Náš venkov
Las Vegas (17)
01:15 Novashopping
Ordinace v růžové
03.15
Blbost
smrdí
od
hlavy
01:45
Paškál
filmová
škola
03.30 - Retro
01:30 Novashopping
01:35 Varování
zahradě 2 (149)
03.30
Plastici
zpátky
02:40 Áčko
04.25 - Deset století
03.55 - Sváteční slovo
01:50 112
03:00 Mr.GS
Kriminálka Miami VI
v podzemí
03:20 Kolotoč
architektury
04.00 - Cesty víry
02:20 Áčko
03:25 Kolotoč
112
03.55 - Hvězdy jazzového
04:05 DO-RE-MI
04.40 - Tržiště a náměstí
04.25 - Křesťanský magazín
04:05 DO-RE-MI
04:05 Tabu
nebe
Zelené peklo
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
jsou srdcem měst
04:50 Novashopping
04.35 - Po hladině

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Princezna Turandot
10.35 - Písničky v rozpáleném
městě aneb Brněnské
kolo po osmé
11.25 - Tchán
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery II
14.20 - Doktorka Quinnová V
15.05 - Tip a Tap (23,24/26)
15.20 - Zábavná škola
Náboženství světa
15.45 - Věda je zábava (1/26)
16.10 - Pomáhejme si
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Duety ...kolem dokola
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Letečtí stíhači v boji II.
20.50 - Všechnopárty
21.40 - Krotitelé dluhů (24/28)
22.05 - Pravěk útočí (11/13)
22.55 - Blues ze Staré Pekárny
23.35 - Losování Šťastných
deset a Šancemilion
23.40 - Vltava v obrazech
00.00 - McLeodovy dcery II
00.45 - Chcete mě?
01.00 - Poklady světa
01.15 - Rajské zahrady (8/13)
01.35 - Události v regionech
02.00 - Události v regionech
Brno
02.25 - Události v regionech
Ostrava
02.50 - Regiony ČT24
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Jiří Kandus

Úterý
Sobota

06:05
- Teleshopping
06:20- Štěně jménem Scooby
06:40- Párty s kuchařem
07:10- Teleshopping
07:20- Pět holek na krku (20)
07:50- Chůva k pohledání IV
08:20- M*A*S*H (26)
08:50- Knight Rider IV (3)
09:50- Policie Hamburk II (7)
10:50- To je vražda, napsala I
11:50- Policie - New York XII
12:45- M*A*S*H (27)
13:20- Sabrina
13:50- Čarodějky II (12)
14:50- Médium II (13)
15:45- Dlouhá cesta ke štěstí
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- Kurýr 2
22:00- Serenity
00:30- Kult hákového kříže
02:45- Volejte Věštce
04:25- Vraždy v Kitzbühelu

05.00 - Přes
nový práh
05.20 - Divnopis
05.30 - Události v regionech
05.55 - Šikulové
06.10 - Let 29 (24/30)
06.35 - Co vyprávěl strom
06.45 - Kocour Vavřinec
a jeho přátelé (6/7)
06.50 - Podivná přání telátka
Kopejtka (6/7)
07.00 - Sezame, pojď si hrát
07.25 - Garfield a přátelé II
07.50 - Všechna rána světa:
08.00 - Biblická pátrání
08.20 - Louskáček
a Myší král
09.45 - Ovečka Shaun
09.55 - Kuchařská
pohotovost
10.25 - Velký bazar
11.50 - Krásy evropského
pobřeží
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha)
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Království divočiny:
13.35 - Chcete je?
13.40 - Dobrá rada nad zlato
14.10 - Evropský manuál
14.35 - Jalna (13/16)
15.20 - Simon Birch
17.15 - Taxík
17.45 - Profesionálové (1/57)
05.00 - Kam s ní
18.35 - Zpívánky
05.15 - Skoro jasno 18.45 - Večerníček
(12/13)
18.55 - Šťastných deset
05.30 - Správy STV
a Šance milion
05.59 - Dobré ráno
19.00 - Události
08.30 - Panorama
19.35 - Branky, body, vteřiny
09.10 - Na stopě
19.50 - Předpověď počasí
09.35 - Na plovárně
20.00 - Duety... když hvězdy
s Paulem Pottsem
zpívají
10.00 - Neznámí hrdinové
21.20 - Duety... když hvězdy
10.30 - Ideály a prachy
zpívají
11.00 - Pod pokličkou
21.35 - Rytíři ze Šanghaje
11.35 - AZ-kvíz
23.30 - Losování Šťastných
12.00 - Bydlení je hra
deset a Šance milion
12.25 - Černé ovce
23.40 - Nic než trable
12.40 - Ta naše povaha česká 01.10 - Polibkem to začíná
13.10 - Medúza
02.35 - 13. komnata
13.40 - Šikulové
03.05 - Pošta pro tebe
13.55 - Nová dobrodružství
03.55 - Blues ze Staré
Černého Bleska
Pekárny
14.25 - Sportovci světa
04.35 - Folklorní magazín
15.10 - Fotbal pro rozvoj
15.35 - Kvarteto
16.05 - Alchymie bytí
16.30 - Rodina a já
16.50 - Příběhy šťastných
05:55
17.10 - Skoro jasno
Spiderman
17.25 - Dvaasedmdesát
06:20 Batman vítězí (23)
jmen české historie
06:45 Tom a Jerry (9)
17.40 - Chcete mě?
17.55 - Ještě jsem tady
07:10 Spongebob
Eva Kondrysová
v kalhotách (43)
18.25 - Kosmopolis
07:40 Klid a pohoda
18.55 - Zprávy v českém
09:25 O zapomnětlivém
znakovém jazyce
černokněžníkovi
19.05 - Magazín Ligy mistrů 11:20 Stahovák
19.35 - Simpsonovi XIX
12:00 Volejte Novu
20.00 - Zázračná planeta
12:30 Pokus o vraždu
20.50 - Moje rodina IV
14:30 Odvážný Crusoe (13)
21.20 - ČT Live
22.10 - Film o filmu Zoufalci 15:30 Léto s kovbojem
17:15 Polepšovna mazlíčků
22.30 - Události, komentáře
17:55 Babicovy dobroty
23.10 - Ajťáci III (3/6)
18:30 Koření
23.35 - Gorodok (13/20)
00.00 - Dvojhlas
19:30 Televizní noviny
00.25 - Profil - Jan Kaplický
Sportovní noviny
01.15 - Koncert k poctě
Počasí
Emmy Destinnové
20:00 Český slavík
02.25 - Dobrodružství vědy
Mattoni 2009
a techniky
22:10 Svědkem zločinu
02.50 - Hledám práci
23:55 Sniper 3
03.15 - Toulky za uměním
01:25 Novashopping
03.25 - Rodina a já
01:45 Volejte Novu
03.45 - Příběhy šťastných
02:15 Áčko
04.05 - Krotitelé dluhů
03:55 DO-RE-MI
04.30 - Svět na kolejích
04:45 Novashopping
04.45 - Čtení na dobrou noc
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05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Služby
v našich
službách plus
05.45 - Tisíc let české
myslivosti
06.10 - Diagnóza
06.30 - Správy STV
06.55 - GEN
07.10 - Praha, město věží
07.30 - Poutní místa
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta:
Pouštní lvi
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Náš venkov
10.10 - ...a tuhle znáte?
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.05 - Dobré ráno,
Slovensko
12.00 - Glastonbury
2008 (1/3)
13.00 - Pětka v Pomeranči
13.30 - Game Page
13.55 - Sabotáž
14.25 - Simpsonovi
XIX (4/20)
14.50 - Boj
o život: Dospívání
15.45 - Kamera na cestách:
Expedice Borneo
16.35 - Cesty tuňáčích hejn
17.35 - Poutní místa
17.55 - Toulky za uměním
18.10 - O češtině
18.25 - Kultura.cz
18.50 - Maurice Ravel:
19.10 - Pocta Petru Ebenovi
20.00 - Noc s Andělem (500)
00.00 - Popůlnoční Best Of
01.00 - Classic Soul v BBC
02.00 - Sešli se...
03.00 - Kdo je kdo
03.30 - ČT Live - Lucie Bílá
04.25 - Grotesky
04.35 - Ladí neladí
05.25 - Banánové rybičky

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (25)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:20- Bejbybum II (2)
07:45- Fresh Prince IV (26)
08:15- Chůva k pohledání IV
08:45- Autosalon
09:40- M*A*S*H (28)
10:15- To je vražda,
napsala I (7)
11:15- Columbo
13:20- Řecký magnát
15:30- Podnikavá dívka
17:55- Super drbna (11)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k
pohledání IV (17)
20:00- Burani z Beverly Hills
22:15- Rudé horko
00:25- Gangsteři
02:35- Volejte Věštce
04:15- Inspektor Balko (52)
05:00- Inspektor Balko (53)
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06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (26)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:20- Bejbybum II (3)
07:45- Chůva k pohledání IV
08:15- Hitlerovi bodyguardi
09:20- Svět 2009
09:55- M*A*S*H (29)
10:25- M*A*S*H (30)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:50- Komisař Rex VIII (10)
13:50- Americký prezident
16:10- Columbo
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání IV
20:00- Vraždy v Midsomeru
22:15- Chilli, sex a samba
00:20- Psycho III
02:05- Volejte Věštce
03:45- Dvojí nasazení (8)

03:15 Babicovy dobroty
04:05 DO-RE-MI
05:00 Novashopping
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05.55 - Nedělní ráno
s Michalem
Pavlatou
06.50 - Správy STV
07.15 - Ještě jsem tady Eva Kondrysová
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
(757/2379)
08.45 - Vzkaz Karla Kaplana
09.05 - Třistatřicettři
10.00 - Adventní bohoslužba
11.00 - Mýty a fakta historie:
Poklad
Nibelungů (2/2)
12.00 - Tři mušketýři
14.10 - Knižní svět
14.25 - Notes
05:453-2-1
15.10 - Semafor atd. (5/8)
Tučňáci! (8)
16.10 - Atomové město
06:15 Senzační Spiderman
17.40 - Cesty víry
06:40 Batman vítězí (24)
18.00 - Křesťanský magazín
07:05 Spongebob v kalhotác
18.15 - Poklady světa
07:35 Kletba Růžového
18.30 - Kultura.cz
pantera
19.00 - Moje rodina IV (11/13)
09:45 Kdopak to mluví 3
19.30 - Chcete je?
11:40 To nevymyslíš
19.35 - Simpsonovi
12:50 Úsměv Mony Lisy
XX (12/21)
15:10 Lásce na stopě
17:00 Odpolední Televizní 20.00 - Nasytíme celý svět
21.35 - Tykve, dýně
noviny
aneb Víme, co jíme?
Sportovní noviny
22.00 - Na plovárně
Odpolední Počasí
s Quincy Jonesem
17:25 Občanské judo
- 1. část
18:05 Rady ptáka Loskutáka
18:55 Hospoda (22)
22.25 - Temné lesy
19:30 Televizní noviny
23.50 - Hudba duše (1/2)
Sportovní noviny
00.50 - Duety... když hvězdy
Počasí
zpívají
20:00 Česko
Slovenská 02.05 - Duety... když hvězdy
SuperStar
zpívají
22:50 Střepiny
02.15 - Čétéčko
23:20 Solární armagedon
02.35 - Pocta Petru Ebenovi
01:05 Ohnivé léto (5)
03.20 - Kamera na cestách:
02:00 Novashopping
Expedice Borneo (1/3)
02:20 Střepiny
04.10 - Rajské zahrady (9/13)
02:45 Polepšovna mazlíčků 04.30 - Krásný ztráty

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.25 - Pohádky z květináče
06.35 - Kodýtkova detektivní
kancelář (9/13)
06.40 - Kuňky z žabí tůňky
06.50 - Ferda II (5/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Náhrdelník (7/12)
11.50 - Postřehy odjinud
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O uloupené divožence
14.05 - U nás v Kocourkově
15.35 - Vzpomínka na
Adventní koncerty 2008
15.50 - Retro
16.20 - Rajské zahrady (9/13)
16.40 - Čétéčko
17.00 - Adventní koncert
18.00 - Sváteční slovo
18.10 - Škola pro život (9/13)
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 - Nepolepšitelný
21.35 - 168 hodin
22.10 - Losování Sportky
a Šance
22.15 - Malé rodinné vraždy
23.55 - Losování Šťastných
deset a Šancemilion
00.00 - Mrtví jako já II (12/15)
00.50 - Semafor atd. (5/8)
01.50 - Uvolněte se, prosím
02.30 - Na cestě po Britských
Panenských ostrovech
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
23.listopadu 2009

11

23.listopadu 2009

Najdete nás
na webové
adrese:

www.vecernikpv.cz

12

23. listopadu 2009
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SPORT Boxeři Prostějova v úzkých!
Sportovní tipy týdne

Postihla je snad prasečí chřipka?

Po velkolepém skalpu úřadujících šampionů z Ústí nad Labem boxeři Prostějova trpí. Nikoliv však zásahem protivníků,
ale doposud neznámým virem,
který v uplynulém týdnu zasáhl
více jak polovinu extraligového
družstva BC DTJ! „K dnešnímu dni je pět kluků vážně nemocných, někteří jsou i hospitalizováni v nemocnici. O co se
přesně jedná, nevím,“ prozradil
večerníku včera večer Radoslav
Křížek, šéftrenér týmu. Právě
kvůli náhlému onemocnění boxerů je také ohrožen nedělní duel pátého kola UNIBON extrali-
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gy ČR v Českých Budějovicích!
„V tuto chvíli vážně netuším,
zda-li k zápasu odjedeme. Družstvo se mi úplně rozpadlo pod
rukama...,“ láteřil Křížek s tím,
že o osudu utkání bude rozhodnuto v nejbližších dnech.
„Už jsme kontaktovali zástupce
Českého svazu i Českých Budějovic se žádostí o odložení utkání,
ale prozatím jsme nepochodili. V
soutěžním řádu se totiž píše, že jediným důvodem pro odložení duelu je vyhlášení epidemie Krajským hygienickým ústavem. A
podle mých informací se něco takového v Olomouckém kraji ne-

UNIBON EXTRALIGA ČR MUŽŮ
BC DTJ na čele, Ústí na dně!
4. kolo: BC DTJ Prostějov - SKP Sever Ústí nad Labem 14:4,
TSK Doprava Děčín+KB Baník Most - BC Ostrava 10:8, Samson
BC České Budějovice volný los.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 4. KOLE:
1. BC DTJ Prostějov
3
3
2. SAMSON BC Č. Budějovice 3
2
3. Boxing Club Ostrava
4
1
4. Dop. Děčín+KB Baník Most 3
1
BC SKP SEVER Ústí n.L.
3
1

0
0
0
0
0

0
1
3
2
2

40:14
26:28
34:38
22:32
22:32

6
4
2
2
2

PŘÍŠTÍ PROGRAM
5. kolo, 28. - 29. listopadu 2009: SAMSON BC České Budějovice - BC DTJ Prostějov (neděle 29.11., 10:00 hodin), SKP SeverÚstí nad Labem - BK Baník Most+Doprava Děčín, Boxing Club
Ostrava volný los.
-pk-

chystá, takže jsme... Bohužel.
Momentálně totiž opravdu nevím, s kým bych do Českých Budějovic jel!“ neskrýval roztrpčení
nad vzniklým stavem Radoslav
Křížek. Jeho určitou nadějí, jak
zvládnout tuto kritickou situaci,
je dohoda se soupeřem. Jenže, i
když se Prostějovští těší s Jihočechy dobrými vztahy, jejich funkcionáři a trenéři nechtějí o odkladu nic slyšet! „Přestože máme s
českobudějovickým klubem nejlepší vztahy ze všech čtyř týmů,
tentokrát nám řekli, že nám vyhovět nemůžou. Prý se boxovat
musí...,“ prozradil našemu týdeníku kouč BC DTJ aktuální vývoj
jednání. Zajímavé ale přitom je, že
v předchozích ročnících se s termíny zápasů vesele obchodovalo
a výjimkou nebyly ani souboje odložené o tři měsíce! „Jakmile ale
něco potřebuje Prostějov, najde se
najednou spousta věcí, proč to nejde... Přitom v prosinci se vůbec
neboxuje a je tam řada volných
termínů. Jsme někomu pořád v trnem v oku,“ poznamenal Křížek
známý fakt, že úspěchy prostějovského oddílu se v zákulisí tuzemského boxu nesetkávají zrovna s
potleskem... „Vypadá to, že České
Budějovice po vydařeném vstupu
do sezony cítí šanci a chtěli by situace využít. Ještě však budu s
funkcionáři Jihočechů i svazu
mluvit. To přece není o sportu,
abych tam musel jet s juniory, či
dokonce vůbec, mít zkontumova-

ný zápas a mastnou pokutu k tomu...!“ Jasněji by prý mohlo být
možná už dnes. „Určitě se tak stane v nejbližších dnech, situace se
musí vyřešit co nejdřív,“ uvedl
Křížek.
A co vůbec jeho svěřence trápí?
Nejde snad dokonce o v současné
době tolik vystrašující vit H1N1,
neboli „prasečí chřipku“?! „To se
v tuto chvíli přesně neví. Kluci byli na testech, výsledky budou
známy v pondělí a v úterý. Uvidíme, snad se nejedná až tak o
vážné onemocnění. Věřme, že jde
o klasickou chřipku a kluci se z to-

ho brzy vylížou. V opačném
případě bychom museli přijmout
krizová opatření, která s onemocněním souvisí,“ hrozí se choroby, kterou neradno podceňovat,
Křížek.
V každém případě prostějovští boxeři se ocitli v úzkých. Buďto nebudou k nedělnímu zápasu připraveni vůbec, nebo v tom lepším
případě bude jejich organismus
silně oslaben a dá se tak očekávat,
že se to na výkonu projeví. „A to
jsou postiženi kluci základní sestavy Bosý, Šerban, Besaljan, Král a
Novotný!“ dodal R. Křížek. -pk-

telegraficky
VOLEJBALOVÁ POSILA NA CESTĚ?!
Během sobotního utkání prostějovských volejbalistek s pražským Olympem se v kuloárech živě diskutovalo o chystané změně
v hráčském kádru týmu VK Modřanská. Podle dostupných informací je na cestě další špičková hráčka! „V těchto dnech se vyřizují víza a poslední detaily jejího příchodu. Bude to velká posila,“
sdělil nám náš zdroj, který si přál zůstat v utajení. Dozvěděli jsme
se, že by se mělo jednat o reprezentantku USA a účastnici posledních olympijských her v Pekingu 2008. A koho by měla nahradit? Zákulisní šprťouchlata poukazují na Rusku Juliannu Lyakuninu, která svou hrou prý nesplňuje očekávání trenérů a vedení klubu....

E - M A I L O VÁ A D R E S A P R O V Š E C H N Y S P O R T O V N Í P Ř Í Z N I V C E :

s p o r t @ v e c e r n i k p v. c z
Těšíme se na vaše názory týkající se sportovního dění v našem regionu.
Sportovní redakce Prostějovského Večerníku

Prostějovský pivot Aleš Chán byl zvolen
NEJLEPŠÍM HRÁČEM PRVNÍ ČTVRTINY
Čtenáři portálu www.nbl.cz
zvolili pivotmana BK Prostějov Aleše Chána (na snímku Z.
Pěničky) nejlepším hráčem
první čtvrtiny Mattoni NBL! V
off-line rozhovoru s předsezónní posilou Orlů, který
proběhl v minulém týdnu na
zmíněném internetovém serveru se mohli basketbaloví
příznivci zeptat nové prostějovské hvězdy prakticky na cokoliv. Na přetřes byly nejvíce
otázky vztahu hráče s trenérem Muli Katzurinem, o přístupu k reprezentaci, budoucnosti i pobytu v zámoří.... Se
svolením redaktora portálu
nbl.cz některé dotazy přetiskujeme.

¤ Aleši, srovnejte trenéry Katzurina a Bálinta.
„Trenér Bálint a trenér Katzurin
si nejsou podobní skoro v ničem.
Katzurin je autoritativní typ, má
vždy pravdu a nehodlá o tom diskutovat. Bálint je víc "člověčí".

Je rád, když ho hráči poslouchají, ale sám se snaží leccos od nich
pochytit, ptá se na názor, není mu
jedno, co si o soupeři, akcích,
střídání atd. myslí jeho hráči“
¤ Proč jste byl čtyři roky v
Nymburku, když jste tam moc
nehrál? Sám jsi musel mít pocit, že máš na víc...
„Dobrá otázka. Vždy jsem se
snažil zvážit všechna pro a proti a
opravdu nevím, jestli má rozhodnutí byla úplně optimální. Mám
Nymburk rád, bylo mi tam dobře, pořád jsem měl pocit, že se to

může zlomit a svoji šanci dostanu. Dnes bych se asi rozhodoval
jinak, ale snad ještě není příliš
pozdě. (směje se)“
¤ Proti jakému hráči se vám
nejhůře hraje v současné Mattoni NBL?
„Těžko vybrat jedno
jméno, musím říct,
že proti pivotům
Nymburka a
Nového Jičína
to nikdy není
snadné. A v
Děčíně je to skoro
o zdraví. (usmívá
se)“
¤ Co vy a reprezentace? Kdyby vás reprezentační trenér
oslovil, šel by jste do toho?
„Děkuji. V případě, že národní
tým nepovede pan Katzurin, tak
moc rád....“
¤ Všeobecně se ví, jaký máte
vztah s Muli Katzurinem. Pokud by opravdu převzal nároďák a nominoval Vás, jak by
jste reagoval?

„S lítostí bych odmítl.“
¤ Byl jste pět let v Americe. Co
pro vás tato doba znamenala
po lidské a sportovní stránce?
„Vysoká škola, přístup k basket-

žádné vážnější zdravotní potíže.
Při mých proporcích je to skoro
zázrak. Snažím se hodně odpočívat a dělat věci, které mě baví.
Také jsem za ta léta přišel na to,
že moje optimální váha je mezi
120 a 125 kg. Tam se cítím
zdravě a nejlépe.“
¤ Má Prostějov na
to, aby letos sesadil Nymburk z
trůnu?
„Ze zkusenosti
vím, že pokud se
sejde úplně nový
tým (u nás letos osm
nových hráčů), můžou mít
velice nečekanou sezónu a spoustu soupeřů minimálně překvapit. Ale sesadit z trůnu někoho
tak dominantního, jako je tým
Nymburka, to je skoro nadlidský
úkol. Nymburk se dá porazit, to
je bez debat. Ale finále se hraje na
čtyři vítězné zápasy a Nymburk
do něj půjde s výhodou domácího prostředí. Na druhou
stranu, slovenští fotbalisté jedou
na mistrovství světa, tak proč ne?
(opět se rozesměje)...“
¤ Jaké máte plány na příští sezonu? Komu vlastně "patříte"?
„Na tuto otázku si dovolím neodpovědět. Necháme se překvapit...“
zdroj: www.nbl.cz,
autor:Karel Líbal

„Pokud
reprezentaci
povede Katzurin,
odmítnu!“
balu nejen jako ke sportu, ale
zároveň jako ke způsobu života.
Šance vidět jak má vypadat svoboda a demokracie, to jsou jen
některé ze zážitků, které navždy
ovlivnily a budou ovlivňovat mě
jako hráče i člověka. Doporučuji
všem mladým hráčům, kteří dostanou šanci jít do USA, studovat
zadarmo a hrát basketbal: berte
to všema deseti!“
¤ Jak se udržujete při zdraví
při vaší výšce? Mnoho vysokých (nejen) hráčů muselo končit kvůli různým zdravotním
potížím...
„Já po pravdě ani nevím. Mám
od Pána Boha poměrně souměrnou postavu a zatím jsem neměl

GYMNASTICKÁ NADĚJE
Svého prvního reprezentačního startu se dočkala gymnastka TJ
Pozemstav Prostějov Veronika Pluskalová, která v dresu České
republiky obsadila za družstvy Číny a Maďarska spolu s juniorským týmem na kvalitně obsazeném mezinárodním závodě družstev CEFTA CUP 3. místo.
PROSTĚJOVSKÝ KORFBAL
URVAL V BRNĚ JEDNU VÝHRU
Páté kolo České korfbalové extraligy přineslo i moravské derby,
když extraligové družstvo Prostějova zajíždělo do Brna. V neděli 22. listopadu diváci v hale VSK VUT Brno viděli dvě utkání s
dvěma různými konci. Konec první půle extraligy byl nakonec
pro oba týmy smířlivý, když obě družstva získaly do tabulky po
třech bodech za jedno vítězství! "První zápas jsme ztratili prvním
poločase. V druhém utkání jsme se vyvarovali takového množství chyb jako v prvním duelu a obecně se dá říci, že obrana byla lepší. Ale i v tomto druhém zápase jsme měli problémy v útoku
dané taktickým bráněním soupeře. O vítězství jsme se opravdu
poprali a dali do toho všechno. Sice jsme v druhém poločase tolik neskórovali, ale když to bylo potřeba, tak jsme se vždy trefili.
Tři body jsme si zasloužili,“ zhodnotil utkání Jan Mynařík, šéf
korfbalového oddílu SK RG Prostějov.
Výsledky: VSK VUT Brno - SK RG Prostějov 22:16 (12:5).
Sestava a koše Prostějova: Šnévajs 6, Faltýnková 4, Bednář 2, Lešanská 2, Snášel 1, Uherka M. 1, Koldová, Sequensová. VSK VUT
Brno - SK RG Prostějov 16:17 (7:12). Sestava a koše: Bednář 5,
Šnévajs 4, Lešanská 2, Snášel 2, Uherka M. 2, Faltýnková 1, Koldová 1, Sequensová.
Podrobnější reportáže z utkání společně s aktuální tabulkou extraligy najdete ve Večerníku za týden! Již o příštím víkendu bude
zahájena druhá polovina základní části a v Prostějově se tak představí hráči Kolína. Korfbaloví fanoušci i široká veřejnost jsou v
sobotu 5. prosince vítáni ve sportovní hale RG a ZŠ na Studentské ulici. Utkání začínají ve 14:30 a 16:30 hodin!
-pk-
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EFEKTPLUS
spol.s.r.o.

Kapucínská9,
Olomouc77200
nemovitosti@efekt-plus.cz
Tel.585242171,mobil:602190196
www.efekt-plus.cz

realityarea@volny.cz

BYTY-PRONÁJEM

Nové cihl. nadstandardní byty ul. Palackého,
PV!Poslední byt 2+kk, 3+kk a 4+kk do nájmu!
Cenyod6000Kč/měs.+ink
1+kkE.Husserla
6000Kč/měs.+inkaso
2+1Puškinovaul.
4900Kč/měs.+inkaso
2+1Puškinovaul. 5400Kč/měs.+inkaso
2+1ul.Olomoucká
6000Kč/měs.+ink.
2+1ul.Česká
7000Kč/měs.+ink.
2+kk ul. Krasická, nový, právě po kolaudaci
7000Kč/měs.+inkaso
2+kkul.Raisova,část. zařízený

8000Kč/měs.vč.inkasa
3+kkČeskául. 10000Kč/měs.+inkaso
3+1Puškinovaul. 6900Kč/měs.+inkaso
Pronájem garážového stání, ul. Krasická, PV

Cena:DOHODOU

BYTY-PRODEJ

2+1Švýcarská,PV,os.vl./panel: 890000Kč
1+kk ul. Studentská, PV: cihl. dr. byt, 40m2

Cena:750000Kč
ProdejřadovégarážeuDružby,PV.

Cena:200000Kč

ProdejřadovéhoRD3+1vcentruměstaPV.
Dům má tvar písmene L. Zahrádka.
Cena:1800000Kč

Prodej RD s průjezdem, garáží, dílnou a
zahrádkouvŽešově.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:8000000Kč

POZORSLEVA:6900000Kč!!!

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!

3+1 NOVOSTAVBA Prostějov, ul. Mlýnská,2NP, 77m2, sklep 1,5m2, plastová okna,
centrální topení, plovoucí podlahy, možnost
parkovacího stání. CENA1.694.000,-Kč.

NěmčicenadHanouRD4+kk, samostatně stojící,
patrový, cihlový, po částečné rekonstrukci, dvorek, v
centru obce, ihned volný
CENA750000,-

BrodekuKoniceRD2+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! CENA290000,-

ProdejnadstandartníhoRD,6+kk,blízkocentraPV
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:6500000,-

Pronájemnebytovýchprostor,ul.Mlýnská,PV
Pronájem obchodních prostor s výlohou na
frekventovanou ulici v blízkosti centra města,
prostory v přízemí nově postaveného byt. domu,
kolaudace 12/2009. V těsné blízkosti parkoviště,
dobrá dostupnost. Celková výměra 71 m2, hlavní
prostor 58 m2, menší místnost (kancelář) 8 m2,
kuchyňka a sociální zázemí 5 m2. Internetové
připojení,pevnálinka,bezpečnostnísystém.Široké
možnosti využití. Měsíčnínájemné12.000,-Kč

+služby(elektřinaaplyn).
BYTY-PRODEJ-VÝRAZNÁSLEVA!
3+1,OV,ul.Mlýnská, novostavba, 77 m2,
cena2.003.365,3+1,OV,ul.Mlýnská, novostavba, 79 m2,

cena2.061.640,3+1OV.ul.Mlýnskánovostavba 87,4m2
2.260.660,-Kč.
3+1 79,6m2 III. NP. NOVOSTAVBA 1.744.000,-Kč
3+187,4m2 IV. NP. NOVOSTAVBA 1.914.000,-Kč

Kancelář:Poděbradovonám.11-12
(budovaKomerčníbanky)2.patro

Mobil:777619939
Bytypronájem

Pronájemmožnoiprodejvýrob.asklad.
areáluvPVDrozdovicích
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:27000Kč/měs.+inkaso

Cenapřiprodeji:5300000Kč

1+1PV Okružní,
6.000Kč/mvč.en
2+kkPV Krasická, novostavba, gar.stání

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

Bytyprodej

1+kkDV,PV E.Beneše
1+1OV,PV Okružní
2+1OV,PV Brněnská, po rek.
3+1OV,PV Fanderlíkova
3+1OV,Kostelec na Hané
3+1OV,PV C. Boudy, cihla
3+1DV,PV, garáž, zahrada
3+1Pěnčín, byt v domě typu okal
4+kkDV, PV Anglická,

730tisKč
760tisKč
1.260tisKč
1.450tisKč
1.290tisKč
1.570tisKč
2.200tisKč
440tisKč
1.130tisKč

RDKostelecnaHané, 5+1,zahrada, garáž,bazén

2.290tisKč
RDPVČechovice, 3+1, 2 x 1+kk, pozemek 824m2.

2.990tisKč
RDNěmčicenadHanou3+1.
890tisKč
RDKladky,2 jednotky: 3+1, 2+1, velký pozemek

990tisKč
ZděnáchataSeč
690tisKč
PozemekDomamyslice,1426m2.
1450Kč/m2
Pronájemprodejny, PV Drozdovice 80m2.10tisKč/m
PronájemNP, PV Daliborka 85m2.
6tisKč/m
Pronájemprodejny, PV Kostelecká 47m2. 7tisKč/m
Pronájemprodejny, PV Dobrovského 140m2.

17tisKč/m

Mobil:775246321
Bytypronájem

Prodejdvoupodlažníhokomerčníhoobjektu
svyužitýmpodkrovímucentraProstějova.
V objektu se nacházejí obchodní a kancelářské
prostory.Zásobování z dvorního traktu, kde jsou
situovány i garáže a parkoviště. Bližší info v RK.
Cena:osobníjednání
Pronájemkanceláře36m2vcentruměsta
PV, I.patro, koberec, kuchyňka,WC, internet,
alarm atd.
Cena:4100Kč/měs.+ink.
Pronájem zařízených kanceláří, Vojáčkovo
nám., PV.135m2, II. patro.

7999Kč/měs.včetněotopuavody!
Pronájempěknékanceláře42m2 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:5500000Kč
POZEMKY
Prodejst.pozemkunaRDvMostkovicích.
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:1500000Kč
Prosolventníhoklientapoptáváme
ornoupůdu.Nabídnětekprodeji!

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

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
DOČASNÁ SLEVA!

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

Prostějov,ul.Šárka
Prodejdružstevníhobytu2+1(55m2),4.patro,plastová
okna.Nyníčasověomezenásleva! Cena:Kč770.000,-

NOVINKA!

NovébytyProstějov-Drozdovice,různé
výměry,dispozice2+kkaž3+kk,vlastnídvůr,
posezení,parkování.

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

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992
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3+1PV Blahoslavova 102m2, po rek.

8000Kč+en

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

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

Bytyprodej

RDSmržice, k rekonstrukci
590tisKč
RDKostelecnaHané,dispozice až 3+1,
890tisKč
RDČechypodK., 3+kk po část. rek.
990tisKč
RDVrahovice6+1,dvougenerační se zahrádkou,

1.990tisKč
RDŽeleč,4+kk,novostavba
1.490tisKč
RDOlšanyuPV,2+1 po část. rekonstrukci, 750tisKč
RDPVMelantrichova, 2 byty-3+1, k rek. 2.390tisKč
RDPVSokolská, 5+1 po rek.
3.600tisKč
PozemkyOlšanyuPV–1250a600m2, sítě na
pozemku,
1000Kč/m2
PronájemprodejnyPV - 45m2.

6000,-Kč/měs+energie

Mobil:776294498

Vyzděnávýrobníhalavuzavřenémareálu.
Vytápěná,soc.zař.,kanceláře.600m2,40tisKč/měs
PozemekKostelecn.H, 800 m2, IS na pozemku,
790tisKč
PozemkyMostkovice –výměrycca700m2

www.cmreality.cz

Prostějov-Vrahovice
Exkluzivní sídlo firmy – výrobní a skladovací prostory s
dvojgarážíakancelářemi.Vhodnénaautoopravnu,pneuservis,distribučnífirmuapod.Stáříbudovdo7let.Zast.
plocha331m2,zpevněnáplocha330m2.
Cena:Kč4.950.000,-

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

NOVINKA!

Prostějov,Moravskául.ul.
Prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví. Byt v 5. patře panel.domusvýtahem,55m2,plast.okna,lodžie.
Cena:Kč950.000,-

VÝRAZNÁ SLEVA!

BrodekuKonice,okr.Prostějov
ZděnývolněstojícíRD3+1(100m2)předrekonstrukcí,
možnost využití půdy, garáž. Veškeré inž. sítě. Zast. plocha118m2,zahrada360m2. Cena:Kč290.000,-

NOVINKA!

Prostějov,Budovcovaul.
Prodejdružstevníhocihlovéhobytu2+1(55m2),3.patrobezvýtahu.Zadomemuzavřenýtravnatýdvůr.Bytv
původnímstavu.
Cena:Kč850.000,-

SLEVA!

Mostkovice,okr.Prostějov
Prodej rodinného sídla vel. 6+1 (obyt. plocha 240 m2),
dvojgaráž,terasa,zastřešenýbazén,okrasnázahradasjezírkem,altánemaposezenímskrbem.Zast.plocha821
m2,zahrada567m2.
Cena:Kč8.850.000,-

Prostějov-Čechovice
Vsobotu28.11.od9do13hod.
DENOTEVŘENÝCHDVEŘÍ!
POSLEDNÍMOŽNOSTKOUPĚPŘED
ZVÝŠENÍMDPH!
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,-

BYTY–PRODEJ:

2+1, ul. Šárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna
SLEVA!Kč770.000,2+1, ul. Budovcova – DB, cihla, 55 m2, 3. patro, bez
výtahu,pův.stav
Kč850.000,2+1, Moravská ul. – OV, 55 m2, 5. patro, panel., výtah
Kč950.000,2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty
odKč1.351.220,NOVÝ3+kksgaráží,Vrahovickául.–OV,balkon
Kč1.980.000,NOVÝ4+kksgaráží,Vrahovickául.–OV,balkon–
Kč2.280.000,-

BYTY–PRONÁJEM:

1+kk–nám.T.G.Masaryka Kč4.500,-/měsíc+inkaso
1+1-zařízený,Vrahovickául. Kč3.500,-/měsíc+inkaso
1+1,Divišovaul.
Kč4.500,-/měsíc+inkaso
1+1,Mozartovaul.
Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+1,Dykovaul.
Kč4.000,-/měsíc+inkaso
1+1,Krasickául.
Kč6.000,-/měsícvč.inkasa
2+kk,nám.T.G.Masaryka Kč5.500,-/měsíc+inkaso
2+1,Biskupice
Kč2.000,-/měsíc+inkaso
2+1,nám.Spojenců
Kč4.900,-/měsíc+inkaso
2+1,Vrchlickéhoul.
Kč5.500,-/měsíc+inkaso
3+1,Miličovaul.
Kč8.500,-/měsícvč.inkasa
3+1vRD,Olomouc,Bystrovany Kč7.000,-/měsíc+inkaso

GARÁŽE:

PRODEJ–Pv,zaMechanikou

Kč120.000,-

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

BYTY - PRODEJ
n 1+1–Dolníul.:os. vlast./panel., 3.p./ze 7, byt
orientovanýnajižnístranu–odvrácenouodsilnice,
sbalkonem,ihnedvolný.RSP369
Cena:760000Kč
n 1+kk–sídl.E.Beneše:os. vlast./panel., 1.p./
ze 7, plast. okna, nová lodžie, v rekonstr. domě, po
prodejivolný.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
měsíčnínáklady,klidnébydlenívatraktivnílokalitě.
RSP239
Cena:899000Kč
n 2+1–Šárka:družst./panel.,4.p./ze4,bytvrekonstr.doměsplast.okny,orientacevýchod–sever,
ihnedvolný. RSP339
Cena:999000Kč
n 2,5+1–Sídl.svobody:družst./panel.,1.p./ze4,
prostornýbytsalkovnou,novoulodžiíaplast.okny
vrevitalizovanémdomě. RSP299
Cena:1100000Kč
n 2+1–Tylova:cihl./os.vlast., 3.p./ze 3, vl. etážovétopení,plast.okna,klimatizace,plovoucípodlahy, zděný sklep, velký balkon, ihned volný. RSP
189
Cena:1140000Kč
n 2+1–V.Špály:družst./panel.,7.p./ze7,svýtahem,
velmipěknýbytpoúpravách–novákoupelna,kuchyně,
podlahy,vybavenášatna.Bytjeihnedknastěhování,vevelmi
dobrémstavu!!!RSP409Cena:1190000Kč
n 3+1–KlenovicenaHané: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, 74
m2, prostorná lodžie se zasklením, velká předsíň,
vest. skříně, zděný sklep, vyhledávaná lokalita;
možnost dokoupení garáže v suterénu domu za
150.000Kč.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:nezařízenýbytv5.patře,vdomě
výtah,,ihnedvolný
Cena:8450Kčvč.ink
3+1–Komenského:nezařízený cihl. půdní byt,
2.patro, ihned volný; vl. etážové topení, volný
ihned
Cena:9000Kčvč.ink

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

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

Nabízíme:
RD – PRODEJ

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

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

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

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

tel.:
mobil:

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

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

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: 740.000 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

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

Michael Vejmola

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
pozemků 683 m2.
Cena: 1.650.000 Kč

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
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

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!!

NÁJEMNÍ DŮM – PRODEJ

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

BYTY – 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 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
pozemku 1020 m2.
Cena: 1600,- Kč/m2
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného na
stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.výměra
cca 1500 m2.
Cena: 900,- Kč/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.

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 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

www.reality-vejmola.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

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

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

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

6.000,- Kč/měs. vč. ink.
6.000,- Kč/měs. vč. ink.
7.500,- Kč/měs. vč. ink.
8.500,- Kč/měs. vč. ink.

POZEMKY:

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

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

NEBYTOVé PROSTORY:

Garáž Držovice
104.000,- Kč
Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

Prodáme váš byt, rodinný dům či chalupu

olomouc, Přerov, Prostějov

volejte ZdArmA 800 555 365

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

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

Rodinné domy:
RD Brodek u PV, Prodej část.
podsklepeného, řadového rod.
domu o dvou podlažích o vel.
4+1 s dvorkem a terasou.
Možnovyužítijakodvougenerační1+1,2+1.Vytápěníje
ústřednínaTPazemníplyn,obecnívodovod,kanalizace.
CenavRK
Prostějov-prodejřad.koncov.
jednopodlaž. domu, ul.
Tovačovského, 2+1 s možností rozšíření do podkroví.
Po částeč. rekonstr. a modernizaci, nová koupelna,
veškeré rozvody, podlahy. Vytápění je lokální na
zemníplyn,veškeréIS.Zadomemsenacházíterasa
amalázahrádka.
SleVa!1.650.000Kč
Prostějovičky - prodej řad. nepodsklep. RD o 2 NPpo rekonstrukci o velikosti 5+1 s
garáží. El. 220/380 V, ústř.
plyn. vytápění, kanalizace do septiku, studna na pozemku. Za domem je menší zahrádka. Celková výměra pozemku je 267 m2. Součástí prodeje je i orná
půda527m2.
SleVa!cenakjednánívRK
Prostějov-prodejrohovéhoRD,v
1.NPjesídlofirmyaprostorná
garáž,vobytnémpodkroví-byt
3+kk,vširšímcentruměstapo
celkovérekonstr.VeškeréIS,vytáp.nazem.plyn,plast.okna,
podlahyzkeramickédlažbyaplovoucí,třebadokončitfasádu.Vhodnéktrval.bydleníikomerčnímúčelům(sídlo
firmy,kanceláře,ordinace,prodejna,...).Celkovávýměra
pozemku178m2.
Cena:kjednánívRK
Určice-prodejdvoupodlaž.celopodsklep. RD 5+1, (popř.
dvougenerační2x2+1smožností rozšíř. do podkroví) s garážíazahradou.Důmpočást.rekonstr.,zbývádokončit2.
NP.Zastav.pl.343m2,zahrada357m2. Cena:vRK
Studenec-prodejřad.jednopodlaž.RD3+1smožnostírozšířenídopodkroví.Důmjevhodný ihned k bydlení. Vytápění
ústřednínazemníplyn,el.220/380V,vodazvlastnístudny,
vodovod před domem, kanalizace do žumpy. Za domem je hospodář. přístavek (garáž) a kolny, následuje
zahradasvjezdemnapozemek.Zastavěnápl.369m2,
zahrada155m2.
SLEVA! 590.000,-Kč
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
BrodekuPV-prodejřad.koncovéhoRD4+1sgarážíazahradou, možnost rožšířit obytný prostor do podkroví.
Rekonstrukce v roce 2005. Veškeré inž. sítě. Výměra
pozemku402m2.
Cenakjednání2080000,-Kč (fotokuch.linka)
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
Nebytové prostory
Prostějov - pronájem nebyt.
prostoru (kanceláře) v podnik. objektu v centru města,
naproti OD Prior. Kancelář
se nachází ve II. patře, výměra 47 m2, kuchyňský kout + WC. Elektroměr je
společný (přepočet). Možnost pronájmu parkovacího
místa ve dvoře.
Cena: 6.750,- Kč/měs. + ink.
Garáže - prodej:
Prodej samost. stoj. trojgaráže na vlast. pozemku, výměra 156
m2, oplocený, v obci
Držovice. Veškeré IS se
nachází před pozemkem. Objekt je možno využít pro
garážování, skladování a po úpravách i pro drobnou
výrobu ( dílna ap.).
Cena: 500.000,- Kč

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

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 014
BYTY:
Byt 3+kk Studentská, DB/cihla, 100 m2, v novostavbě, vlastní plyn
topení,prostornéamoderníbydlení
1950000,-Kč
Byt3+1MoravskáVORG å Lt 2 9 FLKOD S P ORG å LH
1 400 000,- 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
Byt 1+kk Cyrila Boudy, 2 9 FLKOD 1 3 P
800 000,- 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
1 400 000,- 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
POZEMKY
Stavební pozemek Ohrozim,
P HO YRG D SO\Q
X SR] HP NX VW
X G Q D 2 SORFHQR P Rå Q RVWLKQ HG VW
DYěW
590000,-Kč

Pavel Salaj
Nám. Padlých hrdinů 6, Prostějov
tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.cz
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
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 Bedihošť KUX Ei VW
DYED řDG RYê NRQ FR
Yê ] H SRG VNOHSHQ ê ] DVW
SO P ] DKUDG D
194m2, sedlová střHFKD 3řt] HP t SURVW
RUSUR Q H
bytovou činnost (dvě P tVW
Q RVW
LVHVRF ] i ] HP tP
[ : & J DUiå , SDW
UR E\ W
RYê SURVW
RU
VRF
] i ] HP t [ EDONRQ ( O
9 VW
X G Q D3O\Q ND
nalizace a obecní voda přHG G RP HP 6W
řed obce,
LKQ HG YROQp
Cena:2.180.000,-Kč
RD 5+1 Prostějov, ul. Dolní Sřízemní, řadový,
Q HSRG VNOHSHQ ê VP tã HQ p ] G LYR ] DVWSORFKD
P G YRUHN VSřtVW
DYERX ] DKUDG D
P HO
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+1 Dolní 2 9 P
& HONRYiUHNRQVW
UXNF H QXW QR
viděW
' RSRU
X čXMHP H
1.349.000Kč
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 S.Svobody 2 9 SRUHN QRYi NRXSHOQD : &
REO
Rå HQp Mi GU RORGå LH. OLGO RND
OLW
D1.190.000Kč
2,5+1 S. 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
D2 9 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
2+1 Šárka P 2 9 SRUHNMi GU DORGå LH
1.245.000Kč
2 NUX å Q t P 2 9 ORGå LHã DW
QD 1.245.000Kč
3+1 u centraF LKO
DP RGH UQt UHN
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 1.490.000 Kč
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
RD 4+1 Ptení SORNQD ] DKU
DGD JD Ui å 990.000Kč
RD 7+1 Polkovice [ J DUi å ] DKUDG D1.050.000Kč
RD 4+1 Doloplazy, JD Ui å ] DKU
DGD ~V W
ř W
RSH
Qt
1.290.000Kč
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
RD 3+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
Chata Alojzov 2+1 KHUDNOLW ] DKUD
DG P
1.650.000Kč
RD Určice E\W \
GY ůr zahrada 830.000Kč
RD 3+1 Janáčkova PV či VW
U HN. 1.280.000Kč
2 domy PřemysloviceEW
\
\
D KRV SRDG
1.290.000Kč
RD 4+1 Ruská Prostějov
1.750.000Kč
RD 4+1 Trávnická
2.100.000Kč
\
] DKUDG D 2.170.000Kč
RD Bedihošť E\ W
RD 4+1 Vrahovice
2.850.000Kč
Nový RD Vrahovice 2x4+1
3.100.000Kč
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

PRONÁJMY
Volejte: 739 322 895
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+1 Šlikova QRYêSRGNU RYQt E\W 4.800Kč +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
1+1 Beneše P
ORGå LHV NO
HS 6.000Kč vč. ink
2+1Šlikova SR UHN W
HUDVDP
NUE tG X U
DQ
6.000Kč +ink
2+1 Špály 60m2 po celk. přestavbě 6.000Kč +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 Králíka či VWUHN P ã DW
Q D ORG å LH
8.000Kč vč. ink
2+1 Komenská P FLKOQ DG VW
DQ G DUG Q t
8.000Kč +ink
2+1 Šárka P SRUHN
8.500Kč vč. ink
3+kk Šafaříkova
P SRUHN
7.000Kč+ink
UX NFL 5.900Kč+2.200Kč ink
3+1 Anglická SRUHNRQ VW
3+1 Belgická P ORG å LH 7.000Kč +1.000Kč el.
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
1+0 Hvězda P

SRG NURYQ t

5.500Kč + ink
3.000Kč +el.

Volejte: 732 285 189
1+0 Spojenců 20m2
2+kk Padlých hrdinů
2+1 Daliborka novostavba
3+1 Spojenců cihl.
P

www.realitypolzer.cz

P

2.500Kč vč. ink
1.500Kč vč. ink
8.000Kč vč. ink
8.500Kč vč. ink

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
Byt 3+1,OV,70 m2, panel, 39 ± ( % HQHãH SR U
HNRQ VW
U
X NFL
Cena: 1.490.000,- Kč
Byt 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 6.900,-Kč
Pronájem bytu 2+1, novostavba, 70m2, PV - Krasická
8.000,-Kč + inkaso

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

3RG ěbradovo 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!!!

◘ Prodej novostavby RD 4+kk
YH9 UDKRYLFtFK 1 \ Q t KRW
RYi KUX Ei
VW
DYED ' RNRQ čHQ t P Rå Q R G OHSřání
NOLHQ W
D2 E\ W
Q i SORFKD FFD
P
] DKUDG D P 9 M
H] G ] H] DG X
Cena po dokončení 2 900 000Kč
◘ Prodej RD 3+1 s terasou v
% URG NX X . RQ LFH ' ůP M
H SR
NRP SOHW
Q t UHN = DKUDG D
P
YM
H] G \ NUi VQ p SRG VNOHSHQ t OHW
Q t
NX FK\ ň.
Cena 1.660.000,-Kč
◘ Prodej RD 3+1 v Plumlově,
zastavěná 100m2, zahrada 200m2, nutná
UHNRQ VW
UXNFH Nová cena 820 000 Kč
◘ProdejRD3+1a1+1vDoloplazech
u Pv. [ J DUi å 3ěNQ ê YHONê
Cena 1 655 000 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

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.

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
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.reality-domino.cz

◘ Prodej cihlového bytu 3+1 v
RVREQt P YO
DVW
QL FW
Yt 0 RU
DYV
Ni
ORGå LH SřtVW
XSQi
] RE SRNRM
H L]
ORå QL FHP
3 ěNQêYH ONêE\W
Cena 1 499 000,-Kč
◘ Prodej DB 1+1 v cihlovém domě,
40m2, Studentská. Cena 700 000Kč.

◘ Prodej cihlového bytu 3+1 v OV,
SDW
UR EDONRQ SěNQ ê E\ W
Nová cena 1 350 000 Kč
◘ Prodej cihlového bytu 2+1 v OV,
SDW
UR P YHONê SěNQ ê
Cena 1 120 000Kč
◘ Prodej bytu 2+1 Y 2 9 SDW
UR
EDONRQ
Cena 890 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1 , SDW
UR ORG å LH
pěNQ ê YHONê E\ WCena 1 345 000Kč
◘ Pronájem cihlového bytu 2+1
SR UHNRQ VW
UX NFL Y NOLG Q p či VW
L 39
Q HG DOHNRFHQ W
UD 7500Kč vč. ink.

NABÍDKA BYTŮ PROSTĚJOV:
1+KK, 1+1
1+KK E. Beneše, 34 m2
1+KK Krasická, 36 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
1.100.000 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 1.090.000 Kč
3+1 Tylova, 72 m2
1.280.000 Kč
3+1 Anglická, 70 m2
1.295.000 Kč
2
1.390.000 Kč
3+1 Moravská, 75 m
2
1.500.000 Kč
3+1 Kostelecká, 75 m
3+1 Partyzánská, 80 m2 1.600.000 Kč
2
3+1 Vojáčkovo nám., 83 m 2.140.000 Kč
2.233.410 Kč
3+KK Jezdecká, 89 m2
4+KK Pod Kosířem, 120 m2 3.400.000 Kč

o plošnou
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

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

volejte
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

608 022 023,
paní Bílá.

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

www.asistent-reality.cz

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ:

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

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
2.930.000 Kč

Uzávěrka inzerce je vždy
ve čtvrtek ve 14.00 hodin

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

RD MOSTKOVICE
NOVOSTAVBA RD kompl.,
dokončH Q R J DU i å NUi VQ i ] DK U DG D
Tel: 777 867 858
Cena v RK

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.
% \ 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
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 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

Pozemek DOBROCHOV
Pozemek ke stavbě RD v Dobrochově,
všechny IS, dobrá dostupnost k D1!
Tel: 777 867 858
795.000 Kč

PRONÁJEM BYTŮ PROSTĚJOV:
Pokoj Kučerova, 12 m2 3.200 Kč vč.ink
2+KK Daliborka, 80 m2 6.000 Kč + ink
2+1 A. Slavíčka, 58 m2 7.500 Kč vč.ink
8.500 Kč vč.ink
2+1 Dolní, 58 m2
3+KK Hvězda, 70 m2
6.000 Kč + ink
3+1 Belgická, 70 m2
8.000 Kč vč.ink
2
3+1 Blahoslavova, 95m 9.500 Kč + ink

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

Reality
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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.
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.

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

Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena max.
10.000 vč. inkasa.
777 231 606.

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

Koupím nájemní dům, i s nájemníky.
774 851 606.

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

Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic, Nové
Dědiny aj. Částečná rekonstrukce
možná. 775 125 779.

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

Pronajmu nebytové prostory (obchod)
v PV, 90 m2, soc. zař., parkování. Tel.:
724 337 984.

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

Prodám nadstandardní byt 3 + kk, cihla, 80 m2, po kompl. rekonstrukci.
Tel.: 724 337 987.
Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Osobní
vlastnictví, sídliště u Nové nemocnice.
Děkuji.
777 851 606
Hledám do pronájmu byt 3+1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena max.
10.000 vč. inkasa.
777 231 606
MOTOREST VRCHOSLAVICE
K pronajmutí vč. zařízení - ihned.
Info@multicarmorava.cz
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 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.
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.
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.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2
+ 1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
Koupíme chatu na Stražisku a okolí.Tel.774858723
Hledáme pronájem 1+1 v PV od prosince. Tel.774858723
Pronajmu 1 + 1 na České ul., v nadstandardním provedení. Možno ihned.
Tel.: 777 64 06 18.
Pronajmu podkrovní nově rekonstruovaný byt 3 + kk, asi 65 m2, dále nebytové prostory v přízemí: 22, 63, 68,
350 m2. Tel.: 602 787 096, 606 312
009.
Pronajmu byt 1 + 1, 35 m2, s balkonem. Klidná lokalita. Tel.: 774 559
679.
Pronájem lux. bytu 2 + kk, Krasická
ul., novostavba, 6.000 Kč + ink. Ne
RK! Tel.: 602 451 816.
RD v Žarovicích prodám nebo vyměním za 1 + kk, v PV + dopalek na úhradu daně z převodu. RK nevolat. Tel.:
775 964 333.

reality

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

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 byt 2 + 1 po celkové rekonstrukci, cena 6.000 Kč + ink. Tel.: 602
574 565.
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.
Prodej 3 + 1 s lodžií, OV/P, 73 m2,
Moravská ul., Garanční fond bydlení,
tel. 774 101 818

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

Prodej 2 + 1 s balkonem, OV/C, 50
m2, Joštovo nám., Garanční fond bydlení, tel. 774 101 818

Pronajmu pěkný byt 2+1. Informace
na tel.:731 970 089

Koupíme cihlový byt v dobrém stavu,
1 + 1 nebo 2 + 1. Tel. 774 858 723

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.

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

Pronajmu 1 + 1, částečně zařízený, ve
Vrahovicích, 733 353 971.

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

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 v PV, 722
912 715.

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

Pronajmu 1 + 1, v PV, zatepleno, lodžie, vybavený, 5.500 Kč vč. ink.
Ihned volné. Tel.: 724 337 984.

Prodej novostavby RD 4 + kk,
Prostějov-Čechovice, ZP 132m2, zahrada 79m2. Garanční fond bydlení,
tel. 774 101 818

Nabízím k pronájmu garáž za
Brněnskou ul. Tel.: 737 883 455.

Pronajmu byt 2 + 1 v OV v PV, cihla,
po rek., 604 820 358.

Přenechám k pronájmu byt 2 + 1 (80
m2), po rekonstrukci, v centru PV.
Tel.: 582 34 50 50.

Pronajmu byt v OV v PV 1 + 1, podkroví, po rekonstrukci. Tel.: 604 820
358.

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.

Pronajmu garáž v OV v PV, tel.: 604
820 358.

Pronájem garáže ul. Wolfova (v blízkosti E.Beneše), volná od 12/2009.
Tel.: 602 562 468.
Prodej bytu 2 + kk, cihla, 52 m2, ul.
Rumunská,
po
rekonstrukci,
1.250.000 Kč. Ne RK! Tel.: 602 451
816.
Pronájem lux. bytu 1 + 1, 40 m2, cihla,
ul. Česká, 6.000 Kč + ink. Ne RK!
Tel.: 602 451 816.

Nabízíme ke koupi byt 2 + 1 v centru
Prostějova. Volejte: 777 88 11 88.
Prodám byt 1+kk, 32m2, Ed. Beneše,
blízko Lesopark Hloučela. Pro rekonstrukci, balkon, sklepní kóje. Levně.
Cena: 770.000 Kč Tel.: 774 504
026.
www.dumrealit.cz
Pronajmu 3+KK v PV. cca 70m2.
Cena 6.000Kč měsíčně. Tel.724 337
984

Koupím RD do 15-ti km od
Prostějova. Tel.: 731 188 624.

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

Koupím garáž v blízkosti sídliště
Hloučela. Možný i pronájem. Dohoda
jistá!!! Tel.: 603 308 768.

Pronajmu byt 3+1 ul. Belgická.
7000Kč + el. Volný ihned. Tel.:
724246570

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.
Pozor vánoční akce. Půjčíme všem,
stačí OP. Bonus kreditní karta. Tel.:
607 896 359.
!!Pozor!!! Předvánoční akce.
Půjčíme všem, stačí OP. Bonus!
Kreditní karta do 500 tis. 607 611
952.

Půjčka tutovka od 50 tisíc Kč.
Předvánoční akce za směšný úrok.
Nejsme linka 900… Volejte 739 624
333.
PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8 000 Kč. Tel: 605 254 131.
Půjčku již za 2 hod? Bez poplatku
předem? POUZE V PV. 725 853 631
!!!

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.
Peníze rychle a na ruku. Tel.: 775 300
501.
Snadné půjčky i hypotéky s nízkou
splátkou. Nejsme linka 900... Tel.: 732
659 877.
Snadné půjčky a průchodnější hypotéky s nízkými splátkami. Nejsme
900... Tel.: 732 65 98 77.
Pozor!!! Vánoční půjčky pro každého, stačí OP. Bonus od nás – kreditní
karta. Tel.: 777 866 069.

seznámení

STAROŽITNOSTI

Prodám 1+kk, 38m2, balkon, sklepní
kóje, kuch. Linka, vestavěná skříň.
Ihned volný. Cena 1.100.000Kč. Tel.:
775 709 407.

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 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.
Prodám spěšně zachovalý starožitný
nábytek. Při odvozu cena dohodou.
Tel. č. 724 173 705.
Prodám vykrmené prase, cena dohodou, tel. 724 172 289.
Hospodářské družstvo Určice prodává jablka z vlastní produkce na farmě
v Dětkovicích. Prodejní doba je každý pracovní den v době 7.30 – 11.15
a 12.00 – 15.00 hod. Prodej bude probíhat do 22.12.2009 a opět bude obnoven 4.1.2010. Cena jablek 7 – 17
Kč za 1kg. Informace na tel. číslo:
582 357 132.

koupím
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.

Koupím byt 2 – 3 + 1 v Prostějově.
Děkuji. Tel.: 731 188 624.

Prodám pozemek cca 800 m2 na
Blatech – Bělecký Mlýn. Pozemek
připraven k výstavbě chaty – el. přípojka, vl. studna.
Cena: 240.000 Kč
Tel.: 774 504 026
www.dumrealit.cz

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

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

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

Prodáme byt 3 + 1 v blízkosti centra
Prostějova. Bližší informace na tel.:
775 775 941.

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

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

Prodám 1+KK, 38 m2, Krasická ulice,
PV. Po kompletní rekonst. Kuch. linka, vestav. spotřebiče, vestav. skříň,
sklepní kóje. Ihned volný.
Cena: 1.150.000 Kč
Tel.: 774 504 026
www.dumrealit.cz

Pronajmu 2+1. Tel.: 776419634
RD Vitčice, okr. Prostějov 3+kk, zast.
pl. 79m2, zahrada 811m2, ÚT na tuhá
paliva, WC - koupelna po rekonstrukci, hos. přístavky, po rekonstrukci.
Cena: 445.000,-Kč. Tel. 608601719.

prodám

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

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

reality

GOLEM

SPOLEČENSKÝ DŮM

Koupím kamna na tuhá pal. Petry
apod., dveře, WC, 2 pl. el. vařič, vařič
na 2 kg lahev PB. Levně. Tel.: 608 539
783.

práci
nabízí
Kadeřnická salon na Plumlovské ul.,
ihned přijme kadeřnici na ŽL.
Spěchá. Dále přijmeme kosmetičku a
masérku. Informace na tel.: 774 834
789.
Přijmu pracovníka do ved. funkce
(mistr) pekařské výroby. Bližší info.
tel.:582 342865 Po-pá 6-15hod.
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 571 620 763, 10-14 h.
www.studio365.eu
!!!POZOR!!! Vaše šance do nové
kanceláře. Přijmu 2 lidi, zajímavá a
nenáročná práce. Výplata denně!!!
Volejte: 605 183 668.
Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých
pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810
644.
Centrum zdraví uplatní na pozici
konsultant ve výživě, konsultant v
kosmetice a supervizor. Podmínka:
mít rád lidi a obor. Tel. 723 306 068.
Hledám OZ i brigádně. Tel.: 777 938
973.
Hledáme 5 lidí na HPČ, VPČ, prof.
růst, 10 – 60 tis. měs. Tel.: 732 746
873.
www.domajob.cz Trend 21. st.
www.domajob.cz
Přijmeme kadeřnice, maséra/-ku. Na
ŽL. Tel.: 721 755 420.
Přivýdělek i HPP. Tel.: 607 73 61 70.
Hledáme úklidové pracovnice na
kratší úvazky v dopoledních a odpoledních hodinách. Vhodné pro spolehlivé ČID. Kontakt osobně VAMÍK
, s.r.o., Na Hrázi 4, Prostějov. Pouze
středy 8 – 15.00 hod.
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FOTBAL EXTRA s podtitulem
P O D Z I M 2009 – 1. díl
Pro letošek je dobojováno. Fotbalový podzim skončil letos o
trochu dříve než se předpokládalo, o což se postaralo především počasí, které výrazně
promluvilo do rozlosování
soutěží na všech úrovních.
Poslední slovo si tak vzaly jednotlivé Sportovně-technické
komise, které rozhodly o předčasném ukončení termínové
listiny a původně plánované
předehrávky „jarní“ části přijdou na řadu skutečně až na jaře.
Prostor tak nyní dostává
tradiční seriál FOTBAL EXTRA, který pro všechny fajnšmekry po každé mistrovské
půlsezóně připravuje sportovní
redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. A to je pokaždé
příležitost k ohlédnutí a bilancování všeho podstatného, co se
na fotbalových kolbištích v
podzimní části ročníku 20092010 událo. Vítáme vás do světa
rozborů, rozhovorů, tabulek,
statistik, ale také analýz, komentářů, pohledů nejrůznějších expertů i anket. To vše na vás v nejbližších týdnech čeká...
Jedině v našem týdeníku tak najdete nejkomplexnější hodnocení všech soutěží, ve kterém měl
prostějovský region některého
ze zástupců. A opět přidáme i něco navíc! Vámi oblíbená příloha

FOTBAL EXTRA tentokrát
ponese podtitul PODZIM 2009 a
její zahájení je datováno právě
na dnešní vydání. Celý seriál
bude obsahovat hned JEDENÁCT(!) částí. Postupně
budeme mapovat, jak si vedly
kluby prostějovského regionu ve
vyšších soutěžích pod hlavičkou
ČMFS (divize), na úrovni Olomouckého Krajského fotbalového svazu (Přebor, I.A třída, I.B třída) i v soutěžích Okresního
fotbalového
svazu
Prostějov (Přebor-II. třída, III.
třída a dvě skupiny IV. třídy).
Svůj prostor dostanou nejen
dorostenecké soutěže včetně
celků 1.SK Prostějov, ale věnovat se budeme i ženským
týmům, FC Kostelec na Hané a
Jiskra Brodek u Konice.
Průběžně budeme zveřejňovat
také veškeré aktuální novinky ze
zákulisí všech klubů prostějovského regionu.
A začínáme již dnes. Úvodní díl
je zaměřen na Přebor Olomouckého Krajského fotbalového svazu (O KFS), za týden si přijdou na své příznivci divizních celků z Konice a Protivanova.
Nezapomeňte si tak zajistit příští
číslo PV Večerníku, ani jeho
další vydání. Věřte, že se máte na
co těšit!

PLÁN PŘEHLEDU SERIÁLU FOTBAL EXTRA-PODZIM 2009:
1. DÍL: 23. 11. 2009
Přebor Olomouckého KFS
(Sokol Určice a FC Kralice na Hané)
2. DÍL: 30. 11. 2009
DIVIZE, skupina „D“
(Sokol Konice a Sokol Protivanov)
3. DÍL: 7. 12. 2009
I.A třída Olomouckého KFS, sk. „B“
(SK Jesenec, Sokol ORESVO
Plumlov, TJ Sokol Čechovice, TJ Sokol
Klenovice na H. a TJ Sokol Mostkovice)
4. DÍL: 14. 12. 2009
I.B třída Olomouckého KFS, sk. „A“
5. DÍL: 11. 1. 2010
Přebor OFS Prostějov-II. třída
6. DÍL: 18. 1. 2010
III. a IV. třída OFS Prostějov
7. DÍL: 25. 1. 2010
mládežnický fotbal 1.SK PROSTĚJOV
8. DÍL
1. 2. 2009
ženský fotbal
(FC Kostelec na Hané, Jiskra Brodek u K.)
9. DÍL: 8. 2. 2010
mládežnické soutěže Olomouckého KFS
10. DÍL: 15. 2. 2010
mládežnické soutěže OFS Prostějov
11.DÍL: 22. 2. 2010
shrnutí aneb „CO SE NEVEŠLO“
PODZIMNÍ TABULKA PŘEBORU OLOMOUCKÉHO KFS
1. FK Mohelnice/Moravičany 15 10 3 2
36:14 33 (12)
2. TJ Tatran Litovel
15 9 3 3
31:17 30 (6)
3. FK Jeseník
15 8 5 2
28:16 29 (5)
4. FK Kozlovice
15 8 4 3
35:20 28 (4)
5. 1.FC Přerov
15 9 1 5
36:28 28 (7)
6. 1.HFK Olomouc „B“
15 8 3 4
24:15 27 (3)
7. TJ Sokol Ústí u Hr.
15 8 1 6
38:25 25 (4)
8. FC Kralice na Hané
15 6 3 6
30:27 21 (0)
9. Sokol Leština
15 5 5 5
26:27 20 (-4)
10. FC Dolany
15 5 4 6
31:33 19 (-2)
11. Sokol Štíty
15 4 5 6
28:28 17 (-7)
12. FC Hněvotín
15 4 5 6
17:31 17 (-7)
13. FC Želatovice
15 3 5 7
25:38 14 (-7)
14. Sokol Určice
15 4 2 9
21:35 14 (-7)
15. TJ Sokol Bělotín
15 2 2 11
13:43 8 (-16)
16. FK Šternberk
15 1 1 13
19:41 4 (-17)
TABULKA DOMA
1. Litovel
8 6 1 1 19:8
2. Leština
8 5 2 1 17:7
3. 1.HFK „B“ 8 5 2 1 16:8
4. Jeseník
8 5 2 1 18:11
5. Moh./Mor. 7 5 1 1 19:6
6. Kozlovice 8 5 0 3 24:12
7. Kralice
7 4 3 0 19:9
8. Štíty
8 4 3 1 18:9
9. Přerov
7 5 0 2 16:9
10. Hněvotín
8 3 4 1 9:4
11. Určice
7 4 0 3 12:15
12. Želatovice 7 2 4 1 17:15
13. Dolany
7 3 1 3 14:18
14. Ústí
7 3 0 4 17:16
15. Bělotín
8 1 2 5 7:18
16. Šternberk 7 1 1 5 11:20

19
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17
17
16
15
15
15
15
13
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TABULKA VENKU
1. Mohelnice 8 5 2 1 17:8
2. Ústí
8 5 1 2 21:9
3. Kozlovice 7 3 4 0 11:8
4. Přerov
8 4 1 3 20:19
5. Jeseník
7 3 3 1 10:5
6. Litovel
7 3 2 2 12:9
7. 1.HFK "B" 7 3 1 3 8:7
8. Dolany
8 2 3 3 17:15
9. Kralice
8 2 0 6 11:18
10. Želatovice 8 1 1 6 8:23
11. Hněvotín
7 1 1 5 8:27
12. Leština
7 0 3 4 9:20
13. Bělotín
7 1 0 6 6:25
14. Štíty
7 0 2 5 10:19
15. Určice
8 0 2 6 9:20
16. Šternberk 8 0 0 8 8:21

17
16
13
13
12
11
10
9
6
4
4
3
3
2
2
0

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI
diváci doma
1.FC Přerov
1500
1.HFK Olomouc "B"
1080
TJ Sokol Bělotín
1510
FC Dolany
1200
FK Jeseník
1090
FC Hněvotín
1020
FK Kozlovice
2570
FC Kralice na Hané
1290
Sokol Leština
1880
Tatran Litovel
1160
FK Mohelnice/Moravičany 1250
Sokol Určice
1180
FK Šternberk
965
Sokol Štíty
1185
FC Želatovice
1020
TJ Sokol Ústí
1020

venku
2020
1020
1110
1240
860
1350
1250
1330
1080
1380
1630
1335
1470
1250
1245
1350

celkem
3520
2100
2620
2440
1950
2370
3820
2620
2960
2540
2880
2515
2435
2435
2265
2370

Přílohu FOTBAL EXTRA PODZIM 2009/2010 - 1. díl připravili
Josef Zatloukal a Petr Kozák
FOTBAL EXTRA - 2. díl věnovaný divizní skupině „D“ a týmům
Sokol Konice, Sokol Prottivanov vyjde v čísle 48, dne 30. listopadu
2009.

Mohelnice přezimuje po rozpačitém začátku Kralice výměnu trenéra zvládly, křestem prošel i kouč Jura
„Doma si prostě věříme,“ říká k neporazitelnosti na svém trávníku
na čele, černého Petra drží hráči Šternberka
KDO JE FRANTIŠEK JURA
V krajském přeboru Olomouckého kraje se na podzim
plánovalo odehrát celkem sedmnáct utkání, zbývajících třináct
by bylo na programu na jaře.
Tak jako i v jiných soutěžích na
krajské a okresní úrovni si s
funkcionáři a samotnými mužstvy zahrálo počasí a tak původní
harmonogram doznal určitých
změn. Týmy hrající tuto soutěž si
po čtyřech odehraných kolech
předehráli kolo 14. a po dvou následujících zápasech i 15. soutěžní kolo, ale i s tímto náskokem
nakonec zůstaly na podzim u
patnácti odehraných kol, neboť
zápasy 16. a 17. kola se už tento
kalendářní rok odehrát nepodařilo.

bodů z 36 možných, o které je připravily i remízou 2:2 v 9. kole na
svém hřišti Kralice. Jinak ale Mohelnice v deseti utkáních vyhrála,
mezi 4. až 9. kolem si připsala i sérii sedmi výher v řadě, během které
vyprovodila také Přerov výpraskem 7:2. Vedoucí tým tabulky se
může chlubit především precizní
obranou, která je nejlepší v soutěži
- inkasovali v 15 kolech pouhých
14 branek a jako jediný tým si drží
průměr pod jeden obdržený gól na
zápas. Mohelnickým dýchají na
záda hráči Jeseníku, kteří si připsaly o dva body méně. Jeho rozjezd v
soutěži ale proběhl trochu odlišně
od Mohelnice, protože tým ze severu neokusil porážku v prvních jedenácti utkáních a nebýt slabšího

KRAJSKÝ PŘEBOR
Když se vrátíme k výsledkům podzimu, vítězem se v polovině staly
fotbalisté Mohelnice, kteří jako jediní dokázali na podzim zvítězit v
dvouciferném počtu zápasů, což se
jinému týmu z flotily pronásledovatelů nepodařilo. Přitom podzimní lídr nezačal soutěž nijak oslnivě.
Uběhla tři kola soutěže a mohelničtí se krčili na spodku tabulky s jediným bodem, když v úvodních
dvou kolech podlehli svým pronásledovatelům (v Litovli 1:2 a potom doma Jeseníku stejným výsledkem). Teprve ve třetím kole si
připsali do tabulky první bod po nerozhodném výsledku v Leštině.
Ale od té doby neprohráli a v následujících dvanácti kolech získali 32

závěru, kdy v posledních čtyřech
zápasech hned dvakrát prohrál (nečekala se především domácí porážka od Kozlovic) a odnesl si pouze jednu těsnou výhru, mohl se po
podzimu vyhřívat na čele tabulky.
V těsném závěsu za Jeseníkem se
drží o jeden bod vzadu celek Litovle s 30 body. Litovel také nezačala špatně a od počátku se držela na
špici tabulky, první porážku poznali její fotbalisté až v sedmém zápase v domácím zápase proti svému
rivalovi z Jeseníku, což je asi vyvedlo trochu z rytmu, protože o
týden později prohráli i zápas proti
nevýrazné Leštině, která si jen několik dní předtím odvezla domů
debakl 7:0 ze hřiště Kralic. Třetí

příčku si drží Litovel hlavně díky
dobrým výsledkům z domácího
trávníku, kde kromě zmiňovaného
zápasu s Jeseníkem dovolila
odvézt si bod jen fotbalistům Štítů
za nerozhodný výsledek 1:1, ve
zbytku utkání nezaváhala a porazila i v derby utkání lídra soutěže
Mohelnici. V horní polovině tabulky tuto vedoucí trojici doprovází
ještě silná čtveřice týmů - Kozlovice, HFK Olomouc B, Přerov a Ústí u Hranic, která může pomýšlet na
boje o postup. Kozlovice na venkovních trávnících na podzim neprohrály (3 vítězství, 4 remízy),
Ústí se může pyšnit nejen druhou
nejlepší bilancí venku, ale také nejlepším útokem v soutěži s 38 vstřelenými brankami. Osm z nich našel
ve své síti také určický gólman Nejezchleb. Osmé a deváté místo v
poklidném středu tabulky obsadily
po podzimu týmy Kralic a Leštiny,
které oba mají vyrovnanou bilanci
(Kralice 6 - 3 - 6 a fotbalisté Leštiny 5 - 5 - 5). Následují je celky z
Dolan - 18 bodů a sedmnáctibodové týmy Štítů a Hněvotína. Druhý regionální celek Určic společně
s Želatovicemi nasbíraly shodně
čtrnáct bodů a sedí na 13. a 14.
místě. Na první sestupové pozici
přezimuje tým Bělotína s osmi body, u kterého se však musí mít celky před ním na pozoru. Nováček
soutěže, který postoupil do nejvyšší krajské soutěže na úkor Jesence, se postupem času začal ve vyšší soutěži rozkoukávat. V 5. kole
po výhře nad Želatovicemi si ale
sérií sedmi porážek v řadě „vybojoval“ poslední místo v tabulce a se

Krajské fotbalové derby mezi Určicemi a Kralicemi vyšlo daleko lépe domácím, kteří zvítězili 4:1.
třemi body zde setrvával až do 13.
kola, kdy se mu po dlouhé době
opět podařilo bodovat v souboji s
Určicemi (2:2), což ho v následujícím zápase doma nakoplo i k remíze s celkem Kozlovic a v posledním hraném podzimním kole
se mu povedlo odpoutat se z posledního místa v tabulce výhrou
2:1 na hřišti Hněvotína, který do
tohoto utkání nepoznal na domácím trávníku pocit porážky (3
výhry a 4 remízy). Na dně tabulky
se po předposledním utkání ocitl
Šternberk, který sice hned ve

druhém kole získal první plný bodový zisk výhrou 2:1 nad svým
sousedem v tabulce Bělotínem, ale
od té doby si připsal ve zbývajících
třinácti utkáních už pouze jediný
bodík, a to víceméně překvapivý,
když v sedmém zápase se rozešel
smírně před vlastním obecenstvem s tehdejším vedoucím celkem tabulky Jeseníkem po výsledku 1:1. Z trávníku soupeřů si však
jako jediné mužstvo soutěže nepřivezl jediný bod a to ho před zimní
přestávkou odsoudilo k pobytu na
posledním místě.
-pez-

Určický podzim jako na houpačce, bude z toho boj o záchranu?
„Určité problémy jsme čekali. Jdeme ale správnou cestou,“ uklidňuje předseda klubu Milan Sosík
Jedním ze dvou zástupců prostějovského regionu v nejvyšší
krajské soutěži byli i fotbalisté
Sokola Určice, vedeného zkušeným koučem Svatoplukem Kovářem. Předsezonní prognozy
se příliš nelišily od konečné reality na konci první poloviny
soutěže. Určický celek prochází
přestavbou kádru, opustili jej
zkušení hřáči a na jejich místech
se objevili mladí fotbalisté, kteří
sbírají zkušenosti. „Víceméně
jsme takový průběh sezony očekávali,“ připustil trable Milan
Sosík, předseda fotbalového oddílu Sokol Určice.
Nejvíce letními změnami utrpěla
úderná síla Určic. Svěřenci trenéra Kováře v patnácti utkáních
svým soupeřům nastříleli dvacet
jedna branek, což je zařadilo k nejhorším útokům v celé soutěži. Nižší počet vstřelených branek měli
jen obě mužstva umístěná v tabulce za nimi (Bělotín 13, Šternberk
19) a dvanáctý tým podzimu Hněvotín (19). Ani v obraně to s Určicemi po podzimu nevypadalo nijak zázračně, 35 obdržených branek v 15 utkáních (průměr 2,3
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ASPOŇ TROCHU RADOSTI. V tomto utkání 14. kola si Určice za
výhru 3:0 s Želatovicemi připsaly jednu ze svých čtyř vítězných zápasů podzimu.
branky na zápas) je řadí k celkům
s nejhoršími obranami. Stejně jako v útoku mají nejslabší obrany
níže postavené celky Šternberka
(42) a Bělotína (43), ke kterým se
přidaly ještě Želatovice s 38 obdrženými brankami, z nichž tři si
připsaly právě na hřišti v Určicích.
K defenzívě Určic však nutno připomenout, že jejich statistice
notně přispěla drtivá porážka na
domácím trávníku s mužstvem
Ústí u Hranic (1:8). Bez tohoto vý-

sledku by se v obranné činnosti
mohly jinak rovnat s celky ve středu tabulky. Soutěž nezačaly úplně
nejlépe, když po nerozhodném
výsledku na hřišti Štítů v následujících dvou zápasech prohrály.
Nejlepší bodové období zastihlo
určické fotbalisty mezi 4. až 10.
utkáním (14. a 15. kolo bylo mezi
nimi předehráno), kdy se jim ze
sedmi utkání podařilo čtyřikrát
vyhrát a připsat si do tabulky dvanáct bodů. Následoval však opět

Určický podzim v číslech
1. kolo: Štíty - Určice 0:0, 2. kolo: Určice - Dolany 0:4, 3. kolo: 1.HFK
Olomouc „B“ - Určice 2:1, 4.kolo: Určice - Přerov 3:0, předehrávané 14.
kolo: Určice - Želatovice 3:0, 5. kolo: Litovel - Určice 3:2, 6. kolo: Určice - Kralice 4:1, předehrávané 15. kolo: Hněvotín - Určice 3:0, 7. kolo: Jeseník - Určice 3:1, 8. kolo: Určice - Šternberk 1:0, 9. kolo: Leština - Určice 4:1, 10. kolo: Určice - Ústí u Hranic 1:8, 11. kolo: Bělotín - Určice 2:2,
12. kolo: Určice - Mohelnice 0:2, 13. kolo: Kozlovice - Určice 3:2.
Nejvyšší výhra:
4:1doma Kralice
Nejvyšší porážka: 1:8 doma Ústí u Hranic
Branky celkem:
KFPO
438
Určice
56
Průměr na utkání: KFPO
3.7
Určice
3.73
Branky domácí:
KFPO
253
Určice
12
Průměr na utkání: KFPO
2.1
Určice
1.7
Branky hosté:
KFPO
285
Určice
9
Průměr na utkání: KFPO
1.5
Určice
1.1
útlum v závěru, kdy si v posledních pěti utkáních připsaly pouhý
jeden bod ze hřiště slabého Bělotína a s těmito výsledky přišel i
pád v tabulce.
„V letní přestávce jsme omladili
hráčský kádr, několik dosavadních opor nás opustilo a tak už
před soutěží jsme čekali, že můžeme mít horší výsledky, než jsme
byli doposud zvyklí. To se také potvrdilo. Na druhou stranu musím

říct, že předváděné výkony nebyly tak špatné, jak napovídají samotné výsledky,“ uvedl pro Večerník Milan Sosík. „Myslím si,
že naše cesta je správná a určitě v
nastoupeném trendu budeme pokračovat,“ ujišťuje šéf klubu, že
žádné zemětřesení Určice během
zimní pauzy nepotká. „Možná dojde k jedné, či dvěma změnám.
Chtěli bychom tým trochu posílit,“ dodal M. Sosík. -pez, pk-

Kralice jsou i přes nepovedený závěr podzimu v klidném středu tabulky

Předseda Jan Kubalák: „Volba Františka Jury se ukázala jako správná“
Kralice zahájily sezonu vítězným utkáním v Bělotíně a o
týden později se na domácím pažitu rozešly smírně se silnými
Kozlovicemi. První nulový zisk
v soutěži je čekal až ve třetím kole, kdy prohráli na hřišti Hněvotína nejtěsnějším rozdílem. Po
tomto utkání převzal tým trenér
Jura, který nahradil Zdeňka
Chytku, jenž rezignoval z osobních a pracovních důvodů. „Byla to těžká situace, ale trenér i
celé mužstvo se s ní vypořádali
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dobře. Ukázalo se, že volba pana
Jury byla správná,“ ohlíží se za
kritickým okamžikem sezony
Jan Kubalák, předseda FC Kralice na Hané.
V průběhu celého podzimu se stalo kralickým fotbalistům pouze
jednou, že by ve dvou po sobě
jdoucích utkáních nezískali ani
bod, což však při pohledu na jejich
soupeře (Přerov a Jeseník) a při
faktu, že obě utkání odehráli na hři-

Fotbalový tým FC Kralice na Hané pro soutěžní ročník 2009-2010.
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štích soupeřů, nevypadá s odstupem času nijak tragicky. Naopak
po těchto dvou porážkách přišla jejich podzimní bodová série, kterou
začaly na hřišti Ústí u Hranic, kde
zvítězily poměrem 3:1, následovala domácí kanonáda s Leštinou
(7:0) a o týden později povinné vítězství s celkem posledního Šternberka, které se však nerodilo lehce
(4:3). Jinak kromě zmiňovaných
dvou utkání v Jeseníku a Přerově

Kralický podzim v číslech
1. kolo: Bělotín - Kralice 0:2, 2. kolo: Kralice - Kozlovice 1:1, 3. kolo: Hněvotín - Kralice 1:0, 4. kolo: Kralice - Dolany 2:1, předehrávané 14. kolo:
Jeseník - Kralice 2:1, 5. kolo: Přerov - Kralice 2:1, 6. kolo: Ústí u Hranic Kralice 1:3, předehrávané 15. kolo: Kralice - Leština 7:0, 7. kolo: Kralice
- Šternberk 4:3, 8. kolo: Určice - Kralice 4:1, 9. kolo: Kralice - Litovel 0:0,
10. kolo: Želatovice - Kralice 4:2, 11. kolo: Kralice - Štíty 3:2, 12. kolo:
1.HFK Olomouc „B“ - Kralice 4:1, 13. kolo: Kralice - Mohelnice 2:2.
Nejvyšší výhra:
15. kolo 7:0 doma Leština
Nejvyšší porážka: 8. a 12. kolo 1:4 venku Určice a HFK Olomouc B
Branky celkem:
KFPO
438
Kralice 57
Průměr na utkání: KFPO
3.7
Kralice 3.7
Branky domácí:
KFPO
253
Kralice 19
Průměr na utkání: KFPO
2.1
Kralice 2.7
Branky hosté:
KFPO
285
Kralice 11
Průměr na utkání: KFPO
1.5
Kralice 1.4
po porážce vždy Kraličtí dokázali v
následujícím utkání zabrat a získat
v něm minimálně bod.
„Přebíral jsem mužstvo po třech
odehraných zápasech se ziskem
čtyř bodů. První trénink a seznamování jsme s hráči absolvovali na
konci srpna v pátek a hned následující den přijely do Kralic Dolany,“ vzpomíná kouč na horké začátky F. Jura. Pod jeho vedením
prokázalo mužstvo nezměrnou bo-

jovnost a výsledkem je již zmíněná
osmá příčka. Plný počet minut
(1350) odehráli v mistrovských
zápasech z celého kádru pouze Růžička s Dočkalem, dalšími nejvyužívanějšími hráči s více než tisíci
minutami na hřišti byli Valtr,
Ohlídal, Zdeněk Petržela, Vybíhal,
Trnavský a Liška. Nejvíc gólů nastřílel Zdeněk Petržela (13) a je nejlepším podzimním střelcem celé
soutěže. (Dokončení na straně 21)

Fotbalisté Kralic na Hané prošli v
uplynulém podzimu jednou velkou změnou. Po více jakpětiletém
působení opustil lavičku jejich
týmu trenérský doyen Zdeněk
Chytka, který se funkce kouče
vzdal z pracovních a osobních důvodů. Vedení tak narychlo muselo
shánět nového kouče, kterým se
nakonec stal naopak doposud nepříliš zkušený František Jura, pro
nějž to je premiérové angažmá u
mužského celku. A nutno podotknout, že si nevedl špatně. Tým
po patnácti odehraných kolech
zaujímá solidní osmou pozici a to s
21 body a aktivním poměrem branek 30:27. Není tak divu, že došlo
k dohodě mezi vedením klubu a
trenérem o prodloužení pobytu na
kralické lavičce. „S Kralicemi
dlouhodobě spolupracuji jako
funkcionář 1.SK Prostějov. Jsme
přátelé a já jsem rád, že mohu pokračovat v rozdělané práci,“ uvedl František Jura v exkluzivním
rozhovoru pro Prostějovský Večerník. Co dále jsme se dozvěděli?

¤ Nedávno skončila podzimní část
letošního ročníku, v jejímž průběhu (po 3. kole - pozn.red.) jste převzal kralický fotbalový tým jako
hlavní kouč po panu Chytkovi.
Jak se za působením týmu v první
polovině sezoně ohlížíte?
„Vzhledem k tomu, jaký nás čekal
nepříznivý los po mém příchodu k
mužstvu, jsem s počtem získaných
bodů po podzimu relativně spokojen. K takové úplné spokojenosti mi
chybí čtyři body. S domácími zápasy panuje spokojenost. Doma jsme
neprohráli a ty tři remízy byly s mužstvy, které předvádí podle mě velmi
pohledný fotbal - Kozlovice, Mohelnice a Litovel. Horší to bylo na hřištích soupeřů. Tam se musíme zlepšit. I když úplný propadák jsem zažil pouze v Určicích a první poločas
v Želátovicích. Smůlu jsme měli v
Jeseníku. Přerov byl nad naše tehdejší síly, Holice byla výrazně posílená
hráči s jejich prvního mužstva a byla
lepší...“
¤ Vy jste ani jednou neprohráli na
domácím hřišti. V čem tkví kouzlo kralického stánku?
„My si doma prostě věříme! Já to vi-

- narozen 25. ledna 1969
- jako trenér začal pracovat v roce 1999 v tehdejším Sokole II Prostějov(nástupce Agrostroje Prostějov) u mužstev přípravek
- od roku 2000 trénoval v tehdejším SK LeRK Prostějov, prošel všemi
kategoriemi od těch nejmenších až po nejstarší dorost. „Dosáhli jsme několika velmi slušných výsledků v žákovské lize nebo později v Moravskoslezské lize dorostu,“ vzpomíná.
- v roce 2004 krátce působil v Drnovicích u ligového dorostu
- od roku 2006 je sportovním ředitelem, sekretářem a trenérem 1. SK
Prostějov
- v roce 2007 vystudoval Fakultu tělesné kultury, Management sportu a
trenérství

MUŽ DVOU TVÁŘÍ. František Jura žije fotbalem. V posledním půlroce vedle své kancelářské práci v oddílu 1.SK Prostějov zkouší i trenérské žezlo, když převzal tým FC Kralice na Hané. První krůčky u mužského celku
se mu povedly a tak účastníka nejvyšší krajské soutěže povede i v jarních odvetách.
dím vždycky před zápasem, že ta
koncentrace a zodpovědnost před
domácím zápasem je veliká. Chceme hrát hlavně doma útočný, kombinační fotbal tak, aby naši diváci
byli spokojeni. Doma si troufám říct,
že se nám to daří a je to náš cíl pro jarní sezónu – udržet domácí neporazitelnost.“
¤ Co bylo podle vás největší devízou kralického celku a naopak
kde se nachází slabiny týmu?
„Za největší devízu kralického mužstva považuji jeho soudržnost. Je
vidět, že většina toho mužstva je již
delší dobu pohromadě, kluci si rozumí a tvoří opravdu velmi dobrý kolektiv, který se chce pořád herně zlepšovat. Některé slabiny týmu jsem
již stačil poznat, ale o těch bych nerad mluvil.... Když se mě zeptáte na
jaře, tak vám o nich řeknu, protože
pevně doufám, že do té doby se nám
je podaří alespoň částečně odstranit.“
¤ Který zápas považujete za nejvydařenější a na který byste naopak nejraději zapomněl?
„Tak nejraději bych zapomněl na
zápas v Určicích. To byl propadák.
Je pravda, že jsme ze začátku měli

dvě velmi dobré šance ke vstřelení
branky, ale potom jsme úplně přestali hrát. Působili jsme na hřišti nekoncentrovaně a vůbec jsme nehráli to,
co jsme si řekli. Náš nejlepší zápas na
hřišti soupeře jsme odehráli určitě v
Ústí u Hranic a to hlavně ve druhém
poločase. Doma musím zmínit první
zápas pod mým vedením s celkem
Dolan a potom domácí remízy s Mohelnicí a Litovlí. To byly velmi dobré
a kvalitní zápasy. No a samozřejmě
kanonádu s Leštinou, tam nám vyšlo
opravdu všechno.“
¤ Pokud bychom se zaměřili na
jednotlivce, které z hráčů byste za
podzimní vystoupení mohl pochválit? A našel se někdo, kdo by
vás vyloženě zklamal?
„Rád bych pochválil opravdu všechny naše hráče za jejich přístup k tréninkům a samotným mistrovským
zápasům. Mužstvo svým příkladem
táhnou ti nejstarší, to bylo pro mě
velmi příjemné překvapení. Je pravdou, že od některých hráčů jsem čekal víc ale, že by mě někdo vyloženě
zklamal to říct nemůžu. Výborně se
jevil mladý Matěj Vybíhal, o to víc
mě mrzí jeho vážné zranění kolene.
Přeji mu touto cestou, aby byl co nej-

dřív zpátky v kabině.“
¤ V týmu máte nejlepšího střelce
Zdeňka Petrželu. Jak velké to je
devízum? Na druhou stranu tento
kanonýr spoustu šancí ještě zahodí a trenéři mnohdy poukazují i
na jeho lehkovážnější přístup...
„Já musím předně říct, že to jak dokáže Zdeněk ty šance proměňovat,
je opravdu neuvěřitelné! Má výbornou střelu a jakmile dostane kolem
šestnáctky trochu prostoru, tak z deseti šancí devět promění. Jeho přístup k tréninkovým povinnostem
mě naopak velmi překvapil. Takže
bych nemluvil ani tak o jeho lehkovážném přístupu, ten problém je jinde. Já jsem na toto téma se Zdenou
mluvil a myslím, že se navzájem respektujeme tak, že se velmi snaží odvádět maximum pro mužstvo a plně
se koncentrovat na hru.“
¤ Podzimní část nakonec skončila
o trochu dříve, než bylo původně
naplánováno. Přivítal jste tuto
úpravu, či by jste naopak raději
hráli?
„Já zastávám názor, že hrát se má pro
lidi a to znamená, když je alespoň
trochu pěkné počasí. To ještě nemluvím o tom, že v tom počasí absolutně
zničíte trávník. Já bych žádné zápasy
nepředehrával a snažil bych se termínovku sestavit tak, aby se hrálo
třeba až do konce června a nemuseli
bychom tak začínat v půlce března,
když jsou ještě někde hřiště pod sněhem. Co se týká herní formy a tohoto pohledu, tak zápas s Bělotínem
doma bychom určitě ještě rádi odehráli. Ale platí co jsem řekl před
chvílí, hrajeme hlavně pro lidi a tak
to beru.“

¤ Jak jsme již zmínili, mužstvo jste
převzal až v rozehrané soutěži.
Bylo pro vás osobně náročné naskočit do rozjetého vlaku? A jak se
s nečekanou změnou vyrovnávali
samotní hráči?
„Musím říct, že to opravdu nebylo
jednoduché. Vzhledem k tomu, že
jsem neměl možnost pracovat s mužstvem v přípravě na sezónu a také s
přihlédnutím k tomu jaký nás čekal
los po mém příchodu (těžký zápas
doma s Dolany a potom tři zápasy na
hřištích soupeřů). Na druhou stranu
jsem tým několikrát viděl a také
většinu hráčů jsem osobně znal.
Věděl jsem, že zápas s Dolany bude
klíčový. Kdyby se nám nepodařilo
vyhrát byl by to asi průšvih. S tím
jsem do toho šel a lhal bych, kdybych nepřiznal, že jsem určité obavy
měl. Co se týká samotných hráčů,
myslím, že to pro ně bylo určitě překvapení, ale já jim musím vyseknout
pochvalu, protože od samého začátku mě svým přístupem pomáhali a
hlavně tím týmovým výkonem v
tom prvním zápase mě podrželi.“
¤ Je pochopitelné, že každý trenér
je jiný, vyznává svoji strategii. Co
jste po svém nástupu změnil na
kralickém herním projevu a v tréninkovém procesu vy? Případně
byly v klubu zavedeny nějaké novinky?
„Já jsem klukům vysvětlit svoji
představu a v podstatě hned jsme na
tom novém herním projevu začali
pracovat. Rád bych hrál moderní fotbal s rychlým přechodem do útoku,
kde útočí obránci a hra je atraktivní
pro diváky.
(Dokončení na straně 21)

Svatopluk Kovář: „V některých zápasech jsme tam neměli ani koho dát...“

Určický kouč se zamýšlí nad příčinami pádu svého celku
Fotbalisté Určic si tento podzim
za rámeček určitě nedají. Během
odehraných patnácti kol nasbírali pouze 14 bodů, což je v tabulce přikovalo prakticky k
samému dnu. S pasivním skóre
21:35 přezimují svěřenci zkušeného kouče Svatopluka Kováře na nepříliš lichotivé 14.
příčce a pokud zkraje jarních
odvet nezaberou, čeká je nemilosrdný boj o záchranu! Není tak
divu, že určickému lodivodovi
nebylo při zhodnocení uplynulého fotbalového půlroku do řeči.
Nakonec se však statečně rozpovídal.. „V předcházejících dvou
sezonách jsme měli po podzimu
kolem třiceti bodů a pohybovali
jsme se v úplně jiných vodách.
Naproti tomu ten letošní podzim
určitě podle mých představ nebyl, nechtěl bych říct, že jsem to
očekával, ale hráčská obměna
kádru byla velká,“ uvedl v našem rozhovoru Svatopluk Kovář.
¤ V letní přestávce prošlo vaše
družstvo nezvykle rozsáhlou
obměnou hráčského kádru. Jak
zpětně hodnotíte tyto změny?
„Když se podívám na první zápasy
sezony, v základní sestavě bylo sedm nových hráčů. Odešli nám zkušení hráči, s aktivní činností skončil
Adrián Černý, dlouhodobě zraněný byl Trajer, o Laníkovi ani nemluvě, ten nezačal na podzim ani
trénovat. Prostě, dochází pomalu k
přestavbě týmu a my se s tím musíme srovnat. Hráči, kteří dávali
goly, najednou nebyli, ať už to byl
Kašpárek nebo Vondra, potom se
nám dlouhodobě zranil Trajer, takže my jsme byli nuceni hrát téměř
celý podzim bez typického útočníka. Pak na tomto postu nastupovali záložníci a to se v útočné síle
mužstva projevilo. Samozřejmě,
že příčin nevydařeného podzimu
bylo více. Některé zápasy nám nevyšly tak, jak by měly....“
¤ Takže bezesporu jste s ceko-

vým vystoupením svého týmu
zklamán...
„V zápasech s celky, které jsme
normálně poráželi, jsme to tentokrát nezopakovali, chyběla nám
právě útočná síla. Proto těch čtrnáct
bodů po podzimu je velkým zklamáním, ale nemyslím si, že by mužstvo nemělo na záchranu v soutěži. Musíme si vzít z podzimu
hlavně to pozitivní a udělat vše pro
to, abychom se zachránili.“
¤ Kde tedy vidíte reálnou sílu
týmu?
„Těžko se mi na tuto otázku odpovídá... Celý podzim jsme totiž neodehráli jediný zápas v optimálním
složení. Nejvíce podle mých představ se mi sestavu podařilo dát dohromady pro zápasy s Mohelnicí
(0:2 – pozn.red.) a v Kozlovicích
(2:3 – pozn.red.). Byly to zápasy,
které jsme neodehráli špatně, ale
přesto jsme z těchto utkání vyšli
bodově naprázdno. Ono je to vše
velmi relativní. Když se ještě
ohlédnu, tak musím vzpomenout
zápasy se silnými soupeři, s kterými si body naopak nečekaně odnesli (Přerov 3:0, Kralice 4:1 – pozn.red.). Těchto výsledků jsme ale
nemohli dosáhnout jen fotbalovou
kvalitou, ale především bojovností
a nasazením. Neměli jsme na to,
abychom někoho přehrávali kvalitní hrou. Nechyběla ani agresivita a
důraz, kdybychom tyto prvky do
hry nevložili, nemohli bychom v
žádném utkání pomýšlet na úspěch.
Proto bych řekl, že o naší skutečné
síle plně napoví až jarní odvety.“
¤ Výsledkově jste tedy nepřesvědčili, jak jste byl spokojen se samotným herním projevem?
„Co se týkalo samotné hry, bylo to
hodně o individuálních chybách,
což vyplývalo z téměř kompletně
nového složení obranné čtveřice, u
které rozhodoval i nízký věk a s ním
spojený nedostatek zkušeností. Do
zápasu při nedostatku dospělých
museli naskakovat i hráči z dorostu.
Ne všichni hráči se na podzim potýkali s ideální formou, špatné vý-

sledky se promítali do psychiky
hráčů, kteří tím pádem pod určitým
tlakem nedokázali podat optimální
výkony. Ze začátku jsme ještě
střídali porážky s výhrami, ale ten
závěr podzimu se nám vůbec nevydařil....“
¤ Který zápas se vám z vašeho pohledu nejvíce líbil a na který byste chtěl co nejdříve zapomenout?
„Myslím, že o nepovedeném zápase se zmiňovat snad ani nemusím,
každý určitě ví, o který se jednalo
(doma Ústí u Hranic 1:8 -pozn.
red). Když přejdu na to lepší, co
nám podzim dal, výsledkově se
nám podařil zápas se silným Přerovem (3:0), ale nezatratil bych ani
zápas s Mohelnicí, ve kterém jsme
sice prohráli 0:2, ale herně se nám
vydařil, po taktické stránce jsme ho
odehráli dobře, co jsme si řekli, to
jsme si plnili. Dostali jsme nakonec
branku z individuální chyby golmana, ale to se stane i jemu, protože jinak byl celý podzim obrovskou
oporou. Z opačného konce domácí
výprask Ústím byl zápas, který se
vám stane jednou za tři roky, od prvních minut prohráváte, ve dvacáté
minutě soupeř vede o čtyři branky a
není co řešit.“
¤ Zažil jste někdy takový šílený
výsledek?
„Takovou prohru nikdy. Pokud by
se jednalo o výhru, tak jestli si správně vzpomínám na výhru z Lipové 9:0, nebo dokonce jedenáct,
ale takovou porážku jsem ještě nezažil!“
¤ Viděl byste v týmu nějakou
hráčskou stálici, která by i přes nepříliš vydařený podzim, vyčnívala
svými výkony nad ostatními?
„V týmu vždy máte hráče, na kterých to stojí. Já bych vybral brankáře
Nejezchleba, který celý podzim podával vyrovnané výkony a byl nám
v mnoha utkáních velkou oporou a
jistotou. Pro každý tým se jeví důležité mít jistotu vzadu a náš brankář to
měl ještě o to těžší, že před ním hrála
téměř celá nová obrana.“
¤ Už máte jasno o programu zim-

KRAJSKÝ PŘEBOR V ČÍSLECH
NEJLEPŠÍ STŘELCI:
13 - Z. Petržela (Kralice n.H.), 11 - Koutný (1.FC Přerov), 10 - Čech
(Štíty), 9 - Lepša (Kozlovice), 8 - Kaďorek (Kozlovice), P. Navrátil (Mohelnice/Moravičany), 7 - Štrbík (Dolany), Lipka (Leština), 6 -V. Pospíšil
(Dolany), Bubla (Litovel), Masopust (Mohelnice/Moravičany), Hlaváček (Šternberk), Teffer (Štíty), Rebenda (Ústí), 5 - Kainar (Bělotín),
Duda (Dolany), A. Pavelka (Jeseník), Růžička (Kralice), Kopp, Zavadil
(oba Litovel), Šrot, Svačina (Mohelnice/Moravičany), Lakomý (Štíty),
Los (Určice), Páleník (Ústí), Němec, Dlouhý (oba Želatovice), 4 - M.
Krejčí, T. Krejčí (oba 1. HFK Olomouc "B"), Schlehr, Kašpárek, Hrabal,
Kučera (všichni Přerov), Dohnal (Kozlovice), Volek (Leština), Fišara,
Kratochvíl (oba Litovel), Mičunda (Mohelnice/Moravičany), Jurečka
(Šternberk), Kryl, Vaněk (oba Určice), Juřica, Sencovici, Škuta, Plesník
(všichni Ústí), Mackovík ( Želatovice)
BRANKÁŘI S NULOU:
5 - Romanovský (Hněvotín), Večeř (Mohelnice/Moravičany), 4 - Uvízl
(Litovel), Nejezchleb (Určice), 3 - Aleksijevič (1. HFK Olomouc "B"),
Hajtmar (Leština), Benčík (Dolany), Schertler (Štíty), 2 - J. Pavelka (1.
HFK Olomouc "B"), Kaštil (Kralice), Mánek (Kozlovice), Jaroš (Jeseník), 1 - Procházka (Litovel), Sova, Novák (oba Želatovice), Kadlec
(Kozlovice), Gross (Dolany), Fikr, Bělík (oba Přerov), Vytřísal (Šternberk), Bernkopf (Ústí), Kofroň (Kralice)
ŽLUTÉ KARTY - JEDNOTLIVCI:
10 - Kratochvíl (Litovel), 9 - Ullmann (Určice), Schlehr (Přerov), Kalous
(Leština), Čech (Štíty), 8 - Štrbík (Dolany), 7 - A. Pavelka (Jeseník), Šrot
(Mohelnice/Moravičany), Hlaváček (Šternberk), 6 - Valtr (Šternberk),
Pekný, Němec (oba Želatovice), Biskup, Novosad (oba Bělotín), Pazdera (Kralice), Smékal (Leština), Sedláček (Štíty), Havlena, Hradečný
(oba Určice), Rebenda (Ústí)
ŽLUTÉ KARTY - TÝMY:
51 - Určice, 46 - Želatovice, 45 - Šternberk, 40 - Ústí, 39 - Štíty, 37 - Bělotín, Kralice na Hané, Dolany, 36 - Přerov, 35 - Leština, Kozlovice, Jeseník, 33 - Mohelnice/Moravičany, 32 - Litovel, 31 - Hněvotín.
ČERVENÉ KARTY - JEDNOTLIVCI:
2 - Jurečka (Šternberk), Bagar (Ústí), Verner (Štíty)
ČERVENÉ KARTY - TÝMY:
6 - Leština, 5 - Litovel, 4 - Šternberk, Ústí, 3 - Určice, Štíty, Bělotín, 2 Želatovice, Dolany, Jeseník, 1. HFK Olomouc "B", 1 - Kralice, Přerov,
Hněvotín, 0 - Kozlovice, Mohelnice/Moravičany.
statistiky převzaty z www.ofisport.cz

STATISTIKA FC KRALICE NA HANÉ - PODZIM 2009/2010
PZ

OM

ŽK

ČK

VB

Brankáři:
Michal KAŠTIL
Zdeněk KOFROŇ

8
9

650
700

0
0

0
1

0
0

Obránci:
Petr OHLÍDAL
Jan DOČKAL
Vít SMÝKAL
Marek LIŠKA
Martin NEORAL
Ondřej PETRŽELA

14
15
8
12
11
3

1250
1350
633
1015
723
70

2
4
2
5
1
0

0
0
0
0
0
0

2
1
0
1
1
0

Záložníci:
Matěj VYBÍHAL
Pavel RŮŽIČKA
Leoš PAZDERA
Michal TRNAVSKÝ
Pavel VALTR
Zdeněk HALENKA
Jakub KRATINA

13
15
9
12
15
6
10

1140
1350
710
1080
1282
473
276

1
3
5
0
3
1
0

0
0
0
0
0
0
0

1
5
1
0
1
0
0

Útočníci:
Zdeněk PETRŽELA 14
Jaroslav LEHKÝ
11
Roman PETRŽELA 10
Michal KAŠTIL-hráč 1
Zdeněk KOFROŇ-hráč1

1247
581
183
20
20

2
1
2
0
0

0
0
0
0
0

13
3
1
0
0

TRENÉŘI:
Zdeněk Chytka (1.-3. kolo), František Jura (4.-15. kolo)

STATISTIKA SOKOL URČICE - PODZIM 2009/2010

NEVYDAŘENÝ PODZIM. Určický kouč měl v průběhu podzimních
utkání na lavičce i v šatně o čem přemýšlet. Foto: Lubomír Kaprál
ní přípravy?
„Přípravu na jaro začneme koncem
ledna, zatím ještě nejsme domluveni na tom, jestli absolvujeme turnaj
v Holicích jako v předcházejících
letech. Přípravné zápasy se během
zimní přestávky budou domlouvat
průběžně. Nabízí se nám také soustředění v Jeseníkách, které by
proběhlo pravděpodobně od středy
do neděle, jinak bude naše příprava
probíhat v domácích podmínkách.“
¤ Jak se díváte směrem k jarní

části soutěže?
„Vzhledem k našemu útlumu v
konci podzimu, můžeme bát možná rádi, že se dvě předehrávaná
jarní kola nakonec kvůli vrtochům
počasí neuskutečnila a odehrají se
na jaře v náhradních termínech. Jak
už jsem uvedl, vnitřní síla tohoto
týmu je určitě větší než je současné
postavení v tabulce a věřím, že pokud se nám na jaře vyhnou zranění,
bude pro nás reálné pohybovat se v
klidných nesestupových vodách.“
-pez, pk-

PZ
Brankáři:
Miroslav NEJEZCHLEB 15
Radim MILER
1

OM

ŽK

ČK

VB

1350
1

3
0

0
0

0
0

Obránci:
Petr ULLMANN
Přemysl MLČOCH
Petr MIKEŠ
Tomáš DOKOUPIL
Jaroslav HRADEČNÝ
Kamil ŽÁČEK
Lukáš KROUTIL
Adrian ČERNÝ
Petr KOUŘIL
Martin KAPRÁL

15
6
11
14
13
14
4
2
2
2

1338
449
377
1204
817
1156
178
39
13
1

9
0
2
4
6
5
0
1
0
0

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Záložníci:
Radim VANĚK
David JAVOŘÍK
Lukáš HAVLENA
Pavel KRYL
Roman KOCOUREK
Marek ŽÍDEK

15
15
13
15
3
6

1348
1306
997
1348
270
60

2
0
6
4
3
0

0
0
0
0
0
0

4
1
0
4
0
0

Útočníci:
Josef CIBULKA
Tomáš LOS
Michal TRAJER
Jakub KVAPIL
František PLAJZNER

15
13
3
5
1

1078
1105
160
186
5

2
2
2
0
0

0
0
1
0
0

2
5
1
0
0
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práci
nabízí

práci
hledá

zvířata

služby

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

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

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

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

Daruji mourovatá koťátka. K odběru
ihned. Tel.: 604 67 18 76.

Hledám zaměstnání uklízečky. SMS
606 425 313.

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

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 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
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 PEDIKÉRKUNEHTOVOU DESIGNERIKU na
ŽL, nejlépe v jedné osobě. Tel.: 603
29 34 56 Hana Puklová volat 8 – 9,
19 – 20 hod.

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.

Stavební firma hledá externího pracovníka pro zpracovávání výrobních
kalkulací pro řízení staveb. Tel. 602
733 244.
Jim Beam restaurant, přijme kuchaře/ku na minutkovou kuchyni.
Nástup
možný
ihned,
www.texmexrestaurant.cz, tel.:
608 811 169

Dne 24. listopadu 2009
jsou tomu 4 roky, co zemřel
vinnou lékařů prostějovské
nemocnice ve věku 15 let můj
syn Jan VYSLOUŽIL.
Za vzpomínku děkuje maminka
a sestra Zuzka.

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

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

POZOR
POSEZONNÍ
Kawasaki ZX6R, r.v.05, 107t

SLEVY
KOL

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

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

Zahrajem Silvestra, svatby, oslavy,
plesy, 776 044 253.
Využijte nabídky a věnujte vánoční
dárkový poukaz na masáže dle svého výběru. www.prima-masaz.cz .
Tel.: 732619661, 736633791

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ

oznámení

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

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

blahopřání

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
ZPRACUJEME VÁM DE A
ÚČETNICTVÍ, mzdy, evidenci
majetku či vozidel, skladové hospodářství, zajistíme veškerý kontakt s úřady. Ceny stanovujeme na
míru k Vaší plné spokojenosti.
Kontaktujte nás na tel. 773 072 942,
bližší
informace
na
www.pavelsmrz.ic.cz.
Zn. Vše pro úsporu Vašeho času!

Hudební skupina Fontána zahraje na
svatbě, plesu apod. Tel.: 608 539 783.

Kadeřnictví do domu. J. Slepánková. Tel. 721 809 413.
Strojírenský podnik nabízí volné kapacity: zámečnické práce, obrábění a
práškového
lakování.
Tel.:
602274269
Dne 25.11.2009 oslaví své
sedmdesátiny naše milovaná
maminka, babička,
paní Jitka OKLEŠŤÁKOVÁ
z Výšovic.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti přeje manžel
Ladislav a synové s rodinami.

Dne 22. listopadu 2009
by se dožila 78 roků naše drahá
maminka, babička a prababička
paní Marie KAŠPÁRKOVÁ
z Domamyslic.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery a syn s rodinami.

Dne 27.11.2009
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Břetislava DOHNALA.
Vzpomíná rodina Dohnalova.

Dne 24. listopadu 2009
uplyne 10 roků, kdy nás opustil
manžel, tatínek a dědeček,
pan Vincenc HLOUŠEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.

Dne 27. listopadu 2009
si připomeneme 4.
smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Zdenek SEIFERT.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Andrea s rodinou.

Stěhování, vyklízení. T. 775 132
134.

Uklidím v domácnosti. SMS 774 399
550.

Dne 21. listopadu 2009 oslavili diamantovou svatbu 60 let společného
života naši drazí rodiče
Vojtěška a František KARÁSKOVI z Prostějoviček.
Do dalších let jim hodně zdraví, spokojenosti a božího požehnání
přejí dcery Miluše, Anna, Vojtěška a syn Stanislav
s manželkou, vnoučata a pravnoučata.

Drahá maminko a babičko,
chceme Ti říct,
že nám moc chybíš
a stále na Tebe vzpomínáme
a kytičku květů na hrob
posíláme.

V tomto roce 2009
jsme vzpomenuli na nedožité
88. narozeniny mých rodičů,
manželů Květoslavy
a Miloše CZYŽOVÝCH.
Stále vzpomíná dcera Jarka

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

Provádíme veškeré stavební práce.
Krizová sleva 10%. Tel.: 720 400
239, 775 125 780.

Karel Sochor

„Ochutnejte naše víno, co vás podrží
nad vodou …“ Vinotéka, Kostelecká
10, PV.
www.vinotekauzbynka.webnode.cz

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.

Dne 27. listopadu 2009
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Naděždy HOFMANOVÉ
z Vrahovic.
S láskou v srdci vzpomínají
manžel Mirek a děti Petra,
Eva s rodinou a Mirek

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.

různé

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

Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343.

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

odměna

Dne 28. listopadu 2009
vzpomeneme 10 smutné výročí
úmrtí naší dcery a maminky,
paní Evy BÁJTKOVÉ,
roz. Vaškové.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče, manžel
a dcery s rodinami.

Za Vaši lásku, za zlaté ruce,
za dobré srdce, za celý život,
za všechno dík.

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

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

TIP! www.fajnprace.eu

Potřebujete peníze na vánoce? Kdo
ne?! Přijmu 5 lidí na vyplňování formulářů, vyplácíme denně. Zaškolíme! Tel.: 604 591 186.

V očích slzy, v srdcích žal,
osud krutý nám Tě vzal.

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

Přijmeme řidiče na soupravu do 12T.
Jízdy do zahraničí. Tel.: 605 248 001.

Nabízím domácí práci, zašlete sms s
adresou. 728821566

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

Prodám zimní pneu 4 ks MATADOR
MP 58, vzor 4 - 5mm (1 ks á 400 Kč).
4 ks letní pneu DEBICA PASSIO vzor
4 - 5mm (1ks á 400 Kč). Vše radiál. 2
ks SPORTIVA 670 vzor 4 mm (1 ks á
400 Kč). Tel.: 739 520 183..

vzpomínáme

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.
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.

20

www.hubnete.cz/vondrlenca

Uzávěrka řádkové
inzerce je vždy
v pátek
v 10.00 hod.

ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI
VOLEJTE
NA ČÍSLO
608 022 023
NEBO
PIŠTE NA
EMAIL
pvbila@seznam.cz

PROSTĚJOVSKÝ
Ve è e r n í k ,
Olomoucká
10,
Prostìjov
tel.:
582 333 433
email:
vecernik@pv.cz

23.listopadu 2009

BK ztrácí glanc. Poděbrady ještě urval, v Ostravě už narazil!

BASKETBAL EXTRA
14. KOLO MATTONI NBL

BK Prostějov - Karma Basket Poděbrady 83:66
Čtvrtiny:
26:18, 21:13, 19:21, 17:14
Trestné hody:
17/9:19/12
Střelba za 2b:
48/29:33/19
Trojky:
45/22:44/18
Doskoky: 43:37
Osobní chyby:
17:22
5 chyb: 33. Nuber (Pod.)
TCH:
35. trenér Bálint
Diváků: 850
Rozhodčí: Paulík, Kaplaňa, Jedlička

Sestava a body Prostějova
Skibniewski 13
Šležas 14
Prášil 8
Chán 11
Landry 4
Lawrence 12
Tóth 8
Krakovič 2
Leško 2
Hyzy 7
Bratčenkov 2
Zlámal
Trenér: Peter Bálint Asistenti: Lubomír Růžička a Jozef Lovík

15. KOLO MATTONI NBL

NH Ostrava - BK Prostějov 99:94
Čtvrtiny:
18:28, 23:16, 22:16, 27:35
Trestné hody:
22/20:18/13
Střelba za 2b:
26/17:50/30
Trojky:
30/15:23/7
Doskoky: 25:29
Osobní chyby:
21:27
TCH:
40. Payne (O) - 29. Hyzy (Pv)
5 chyb: 40. Hyzy, 40. Landry (oba Pv)
Diváků: 1027
Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Matějek

Sestava a body Prostějova
Skibniewski 17
Šležas 16
Prášil 3
Chán
Landry 24
Lawrence 4
Tóth 2
Veikalas 5
Hyzy 23
Leško
Krakovič
Bratčenkov
Trenér: Peter Bálint Asistenti: Lubomír Růžička a Jozef Lovík

Výsledkový servis Mattoni NBL
14. kolo: Sokol Vyšehrad - BC Miltra Nový Jičín 58:98 (19:26, 35:47,
44:68). Nejlepší hráči: Skořepa 16 bodů a 6 doskoků, Šmůla 9 bodů a 4 asistence - Gavlák 18 bodů, 4 doskoky a 4 asistence, Muirhead 13, Walker 12 bodů a 8 doskoků, Hájek 11, Pelikán 11, Jurečka 10, sanders 5 bodů a 7 asistencí.
Trojky: 16/6:29/13. Střelba 2 b.: 35/14:40/25. Trestné hody: 18/12:15/9. Doskoky: 23:36. Osobní chyby: 16:19. Rozhodčí: Lukeš (8), Karásek (7.5), Znamínko (7.5). Diváků: 100 • BK Synthesia Pardubice - BK Breda & Weinstein Opava 105:77 (22:18, 53:39, 75:59).Nejlepší hráči:Miloš 26, Arnold 21
bodů a 5 doskoků, Hampton 14 bodů a 5 asistencí, Wright 11 bodů a 5 doskoků, Marek 8 bodů a 5 doskoků, Sýkora 7 bodů a 6 doskoků - Novák 20, Šoška
16, Dygrýn 12 bodů a 4 doskoky, Douša 9 bodů a 7 doskoků, Štec 9 bodů a 4
doskoky. Trojky: 30/14:14/5. Střelba 2 b.: 40/25:42/22. Trestné hody:
26/13:25/18. Doskoky: 31:26. Osobní chyby: 17:20. 5 chyb: 40. Vošlajer (P).
Rozhodčí: Vrážel (7), Lukeš (6), Matějek (6). Diváků: 1890 • BK Prostějov Karma Basket Poděbrady 83:66 (26:18, 47:31, 66:52). Nejlepší hráči: Šležas 14, Skibniewski 13, Lawrence 12 bodů., 5 doskoků a 5 asistencí, Chán 11,
Tóth 8 bodů a 6 doskoků, Hyzy 7 bodů a 7 doskoků, Landry 4 body a 11 doskoků -Thomas 18, Castleberry 14 bodů a 11 doskoků, Stria 9 bodů a 4 doskoky, Nuber 6 bodů a 8 doskoků. Trojky: 21/10:19/6. Střelba 2b.: 45/22:44/18.
Trestné hody: 17/9:19/12. Doskoky: 43:37. Osobní chyby: 17:22. TCH trenéra 35. domácí. 5 chyb: 33. Nuber (Pod.). Rozhodčí: Paulík (7.5), Kapaňa (7),
Jedlička (6.5). Diváků: 850 • ČEZ Basketball Nymburk - NH Ostrava
129:61 (29:22, 68:38, 99:50). Nejlepší hráči: Ricci 24 bodů a 10 doskoků,
Pumprla 18, Lewis 17, Hanavan 14 bodů, 7 doskoků a 5 asistencí, Nečas 13,
Lenzly 12 bodů a 4 asistence, Benda 10 bodů, 7 doskoků a 5 asistencí, Křemen
9 bodů a 7 asistencí - Stuchlý 14 bodů a 4 doskoky, Payne 9 bodů a 8 doskoků,
Mitchell 8 bodů a 4 asistence. Trojky: 19/10:17/7. Střelba 2b.: 59/44:27/10.
Trestné hody: 18/11:26/20. Doskoky: 37:18. Osobní chyby: 21:21. 5 chyb: 40.
Sokolovský (N). 5 chyb: 37. Payne (O). Rozhodčí: Galajda (7.5), Vondráček
(7.5), Baloun (7.5). Diváků: 320 • Basketball Brno - BK Děčín 70:80 (20:26
37:49 58:63). Nejlepší hráči: Meno 12 bodů a 8 doskoků, Černošek, Reinberger, Sedmák 9, Vrubl po 9 – Hatcher 16, Alič 13 bodů, 8 doskoků a 4 asistence, Balík Marek 9, Pištěcký Antonín 9, Fenderson LaVontay 8, J. Houška 8 bodů a 8 doskoků, P. Houška 8 bodů a 7 doskoků. Trojky: 14/5:21/9. Střelba 2b.:
47/21:39/21. Trestné hody: 16/13:16/11. Doskoky: 28:31. Osobní chyby:
21:20. 5 chyb: 40. Černošek (B) - 38. Houška Pavel (D). TCH: 31. Balík (D).
Rozhodčí: Vyklický, Hošek, Kapl. Diváků: 230 • USK Praha - BC Kolín
86:65 (25:17, 47:32, 71:53). Nejlepší hráči: McKay 26 bodů, 12 doskoků a 9
asistencí, Ford 14, Hruban 13, Klimeš 11 bodů a 4 doskoky, Vocetka 11 - Smith
26, Jones 12. Trojky: 22/9:18/1. Střelba 2b.: 35/24:43/25. Trestné hody:
17/11:16/12. Doskoky: 26:32. Osobní chyby: 17:18. Rozhodčí: Hruša (6), Kučera (5.5), Kučera (6). Diváků: 200
15. kolo: USK Praha - Sokol Vyšehrad 80:42 (15:6, 42:20, 53:30). Nejlepší
hráči: Šťastný 18 bodů a 6 doskoků, Hruban 15 bodů a 6 doskoků, McKay 13,
Moravec 11 bodů, 9 doskoků a 4 asistence, Slavík Jiří 10, Klimeš 4 body a 9
doskoků – M. Šmůla 8, Zídek 7, P. Šmůla 6 bodů a 6 doskoků. Trojky:
26/7:21/2. Střelba 2b.: 35/20:43/14. Trestné hody: 22/19:14/8. Doskoky:
47:29. Osobní chyby: 15:20. Rozhodčí: Hruša, Znamínko, Kec. Diváků: 650 •
BC Kolín - Basketball Brno 88:86 (24:17, 48:33, 67:52). Nejlepší hráči:
Smith 21 bodů, 4 doskoky a 4 asistence, Machač 13 bodů a 5 doskoků, Zachrla 13 bodů a 4 doskoky, Hubálek 12, Jones 11, Platt 11 - Reinberger 21 bodů a
4 doskoky, Meno 18 bodů a 7 doskoků, Holanda 11, Gajdošík 10. Trojky:
16/9:18/6. Střelba 2b.: 40/24:52/28. Trestné hody: 22/13:15/12. Doskoky:
26:27. Osobní chyby: 23:25. 5 chyb: 37. Platt (K) - 35. Holanda, 36. Černošek
(oba B). TCH: 30. Černošek (B). Rozhodčí: Vondráček, Hošek, Kučera. Diváků: 590 • BK Děčín - ČEZ Basketball Nymburk 57:102 (20:24, 29:50,
44:76). Nejlepší hráči: Hatcher 21, Soukup 17 bodů a 7 doskoků - Benda 19
bodů a 7 doskoků, Lewis 19, Pumprla 15 bodů, 4 doskoky a 4 asistence, Lenzly 10 bodů a 4 doskoky, Křemen 9 bodů a 4 doskoky,. Trojky: 23/3:12/4. Střelba 2b.: 37/11:47/31. Trestné hody: 33/26:33/28. Doskoky: 28:41. Osobní chyby: 26:27. 5 chyb: 34. Křemen (N). Rozhodčí: Lukeš, Karásek, Kučera. Diváků: 850 • NH Ostrava - BK Prostějov 99:94 (24:25, 55:44, 75:66). Nejlepší hráči: Mitchell 35 bodů, 5 doskoků a 5 asistencí, Stuchlý 27 bodů a 4 doskoky, Payne 18 bodů a 8 doskoků - Landry 24 bodů a 8 doskoků, Hyzy 23 bodů a 5 doskoků, Skibniewski 17, Šležas 16 bodů a 8 doskoků. Trojky:
30/15:23/7. Střelba 2b.: 26/17:50/30. Trestné hody: 25/20:18/13. Doskoky:
25:29. Osobní chyby: 21:27. TCH: 40. Payne (O) - 29. Hyzy (Pv). 5 chyb: 40.
Hyzy, 40. Landry (oba Pv). Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Matějek. Diváků: 1027
• Karma Basket Poděbrady - BK Synthesia Pardubice 64:78 (15:12,
40:28, 56:45). Nejlepší hráči: Thomas 17, Castleberry 11 bodů a 13 doskoků,
Horák 11 bodů a 5 doskoků - Hampton 18 bodů a 9 doskoků, Arnold 14, Miloš 12, Wright 11 bodů a 4 doskoky, Pospíšil 8 bodů a 6 doskoků, Sýkora 9 doskoků a 3 asistence. Trojky: 24/5:21/4. Střelba 2b.: 47/20:35/21. Trestné hody:
14/9:30/24. Doskoky: 34:40. Osobní chyby: 22:17. Rozhodčí: Vyklický, Paulík, Lukeš. Diváků: 500 • BK Breda & Weinstein Opava - Mlékárna Miltra Nový Jičín 61:76 (18:14, 33:35, 46:54). Nejlepší hráči: Šoška 20 bodů a 6
doskoků, Štec 13 bodů a 7 doskoků, Čarnecký 10 - Muirhead 15, Šteffel 12 bodů a 6 doskoků, Sanders 10 bodů a 4 doskoky, Varnelis 10, Pandula 5 bodů, 8
doskoků a 4 asistence. Trojky: 18/3:14/3. Střelba 2b.: 35/18:47/26. Trestné hody: 19/16:21/15. Doskoky: 25:36. Osobní chyby: 18:21. TCH: 19. lavička hosté. Rozhodčí: Vrážel, Kurz, Holubek. Diváků: 1234.
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA MATTONI NBL
1. ČEZ Basketball Nymburk
2. BK Prostějov
3. BC Miltra Nový Jičín
4. BK Děčín
5. BK Synthesia Pardubice
6. BC Kolín
7. USK Praha
8. Basketball Brno
9. BK Breda&Weinstein Opava
10. Karma Basket Poděbrady
11. NH Ostrava
12. Sokol Vyšehrad

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
12
12
11
9
7
6
5
5
4
4
0

0
3
3
4
6
8
9
10
10
11
11
15

1457:959
1310:1068
1264:1066
1227:1181
1260:1105
1220:1226
1199:1187
1184:1236
1170:1298
1136:1261
1111:1342
845:1454
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30
27
27
26
24
22
21
20
20
19
19
15

V nezáživném zápase vybojoval Prostějov další výhru
PROSTĚJOV - Po těžkém utkání v Opavě, které prostějovští
Orli dovedli nakonec do vítězného konce a dokázali si
odvézt dva body za výhru
92:81, se na domácí palubovce
představili v rámci 14. kola proti týmu Karma Basket Poděbrady. Přestože se před utkáním nacházely až na desátém
místě tabulky se čtyřmi výhrami a deseti porážkami, v minulém kole dokázaly potrápit
mistrovský Nymburk. Hostující celek je známý svou sílou v
ofenzívě, tak trenér Bálint upozorňoval svoje svěřence na jejich dobrou hru na útočné polovině.
V sestavě chyběl litevský Veikalas, kterého trápila viroza a mladý
Dokoupil mající trable s kotníkem ze zápasu Zlína, kde pravidelně ještě s dalšími mladíky pravidelně hostuje v utkáních 1. ligy.
Domácí hráči, kteří zahájili zápas
s trochu pozměněnou základní
pěticí Lawrence, Šležas, Chán,

Pv 83:66 Po
Leško, Prášil, ale v prvních minutách na rady svého kouče příliš nedali a nechávali hostům dostatek
prostoru na střelbu především ze
střední vzdálenosti a z perimetru.
Výsledkem takové hry bylo záhy
po začátku skore 4:10, dvěma body snížil Slezas, hned vzápětí trefil hostující Harčák trojku na 6:13,
na kterou stejnou mincí odpověděl Prášil. Prostějovské hráče nastartoval v polovině první čtvrtiny
k obratu rozehrávač Eugene Lawrence, který na útočné polovině
soupeři sebral dvakrát za sebou
míč při vyhazování z autu a rychlými koši. uvedl naši bodovou sérii 9:0, kterou jsme se tak dostali
do vedení 18:15. Od tohoto momentu se náš lázeňský soupeř do
vedení v zápase už nedostal. Druhou polovinu první čtvrtiny nakonec Orli vyhráli celkovou sérií
17:2 a po deseti minutách tak

svítil na tabuli stav 26:18. Hned na
začátku druhé fáze prvního poločasu poprvé Orli odskočili na
dvouciferný rozdíl. Zlepšenou
obranou jsme soupeře do příliš
mnoho střeleckých pozic nepustili a naše vedení se minutu po minutě začalo navyšovat (30:21,
41:24). Na přestávku tedy domácí
borci odcházeli s uklidňujícím
šestnáctibodovým náskokem v
poměru 47:31.
V dobré hře z konce první čtvrtiny a druhých deseti minut pokračovali prostějovští hráči jen v
úvodních minutách po příchodu
ze šaten. Dále už zápas probíhal
jako na přesýpacích hodinách,
obě mužstva vyprodukovala
množství ztracených míčů a skore se chvíli posunovalo na jedné
straně, chvíli na straně soupeře.
Orli se pravděpodobně nemohli
zbavit pocitu už rozhodnutého

HLASY TRENÉRŮ
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Měli jsme špatný vstup do utkání,
spokojený jsem mohl být jen se střední pasáží utkání. Za druhý poločas, zejména za poslední čtvrtinu, bych se chtěl omluvit divákům, neboť se na to pomalu nedalo dívat! Je pravda, že dostali prostor mladí
hráči, ale ani těm by se stávat, že by se o minuty na hřišti nechtěli poprat. Mrzí mě dnešní druhá polovina utkání. Nehráli jsme s nasazením a přístup mých hráčů k tomuto utkání mě celkově zklamal...“
Tomáš HERCIK (Karma Basket Poděbrady):„Podařil se nám začátek zápasu, pak ale nastalo to, co se nám stává ve venkovních utkáních. Nechali jsme domácí celek vrátit se rychle do zápasu a jejich
obrat v druhé polovině první čtvrtiny rozhodl celé utkání. Zkušení
hráči nebyli takovými tahouny, jakými by měli být.“
-pezzápasu a hosté zase cítili, že nemají dostatek sil na obrat v utkání.
Za zmínku stojí na fungování naší obrany v těchto momentech pět
útočných doskoků Poděbrad během dvou útoků. Hostující hráči
vyhráli tuto desetiminutovku
21:19 a před závěrečnou čtvrtinou byl stav 66:52 ve prospěch
Prostějova.
Stejným trendem se nesla i závě-

rečná čtvrtina, v níž snad nejvíce
zaujala za stavu 72:59 technická
chyba domácího kouče, která
však na rozdíl od utkání s Novým
Jičínem neměla na zbytek utkání
vůbec žádný vliv. Poslední fázi utkání vyhráli domácí poměrem
17:14 a celý zápas nakonec v poklidu 83:66, čímž si připsali dvanáctou výhru z dosavadních čtrnácti utkání sezony.
-pez-

ŠOK VE SLEZSKU: Orli podlehli oslabené Ostravě!
Peter Bálint: „Odehráli jsme špatný zápas...“

OSTRAVA - Prostějovské Orly
čekal v sobotu zápas proti
předposlednímu celku tabulky
nejvyšší domácí soutěže Mattoni NBL, kterým je po nevydařeném startu do sezony NH
Ostrava. Po hladké středeční
výhře nad Poděbrady se od
svěřenců trenéra Bálinta čekaly další body i ve Slezsku. Jenže, ouha. Téměř kompletní
tým Orlů, jimž chyběl pouze
Dokoupil, na palubovce Nové
huti totálně zklamal! A to i
přesto, že domácí Ostrava nastoupila výrazně oslabena bez
zraněného Korytka a nemocných Kresty, Palyzy i Gniadeka. Proti favorizovanému Prostějovu se jí tak nedávaly prakticky žádné šance. Opak byl ale
pravdou. Šestka statečných v
dresu Nové huti převáděla
skvělý basketbal, když zejména Mitchell s exprostějovským
Stuchlým a Paynem byli k neudržení. Výsledkem tak bylo
překvapivé vítězství domácích
poměrem 99:94, které viděla
více jak tisícovka příznivců
včetně zklamaného hloučku
prostějovských fans... I ti se do
haly dostali za pouhé dvě koruny, neboť ostravský klub
právě pro tento zápas připravil
speciální akci „O dvacet let
zpět“ (v hale se místo hamburgerů prodávali utopenci, místo
coly sodovka, o přestávkách se
producírovaly po palubovce
pionýrky...).
Po ne zrovna ideálním výkonu,
který předvedli Orli ve středu
proti Poděbradům, poslali trenéři
BK do hry základní sestavu ve
složení Lawrence, Šležaš, Prášil,
Chán a Hyzy. Na lavičce už byl
připravený uzdravený Veikalas, s

O 99:94 Pv
týmem tak kromě již zmíněného
Dokoupila neodjel junior
Zlámal. Domácí kouč Hummel
nasadil poměrně výškově malou,
ale pohyblivou pětku Mitchell,
Payne, Stuchlý, Číž, Zbránek. Ti
v úvodu rozjeli opravdové bodové hody, když především z
tříbodových pozic byli vysoce
produktivní. Orlí sestava se po
špatném úvodu vzpamatovala a
otočila sérií 11:2 na vedení
13:10. Náskok si hosté udrželi až
do konce první čtvrtiny, kterou
vyhráli poměrem 24:25. Ve
druhé desetiminutovce zahájili
ale domácí další nápor na defenzívu Orlů a vzhledem k tomu, že
jejich obrana se tentokrát nepotkala s ideální formou, dostali se
Ostravané sérií 10:0 do vedení
44:30. Tento odstup si Nová huť
prakticky uhájila až do přestávky
a tak se do kabin odcházelo za
stavu - 55:44. Především procentuelní úspěšnost Ostravy za dva
body 9/13, za tři body 9/19 a z
trestných hodů 10/10 byla opravdu obdivuhodná.
Třetí čtvrtinu zahájili svěřenci
trenéra Bálinta přestřelkou s domácími, která po čtyřech minutách skončila stále stejným bodovým rozdílem 65:54. Pak se ale
konečně zkonsolidovala obrana
Orlů a sérií 9:0 stáhli hosté již jen
na dvoubodový rozdíl - 65:63. V
dalších minutách se ale prostějovští hráči sami připravili o šanci
vyrovnat, nebo zvrátit utkání.
Nejprve faulovali soupeře při doskoku a následná technická chyba Hyzyho znamenala čtyři body
z trestných hodů. Tříbodová stře-

PŘÍŠTÍ PROGRAM MATTONI NBL
16. kolo, sobota 28. listopadu 2009, 18:00 hodin: Sokol Vyšehrad
- BK B&W Opava (neděle 29.11., 17:00), Miltra Nový Jičín - Karma Poděbrady (16:00), BK Pardubice - NH Ostrava (17:00), BK
Prostějov - BK Děčín (16:00 hodin, PP ČT 4 SPORT), ČEZ Basketball Nymburk - BC Kolín, Basketball Brno - USK Praha.

BK PROSTĚJOV VE VÝSLEDCÍCH
Kromě zápasů „A“-týmu Orlů byly hlavní událostí basketbalového víkendu
souboje o čelo tabulky v extralize juniorů, kde oslabený tým BK Prostějov
nebyl sto vzdorovat družstvům z Prahy.V žákovské lize se jak chlapcům z
Jindřichova Hradce, tak děvčatům z Brna odvést body z našich palubovek
nepodařilo, hlavně u žaček to čekal málokdo - o to jsou dvě výhry cennější.
Dala o sobě vědět i chřipka a na někeré zápasy soupeř nedorazil...
OBLASTNÍ PŘEBOR MUŽŮ:
MEZ Mohelnice "B" - BK Prostějov "B" 54:100 (12:25, 31:44, 44:64).
Střelci BK Pv „B“: Buriánek 30, Vítek 14, Petržela 13, Remenec 12, Švécar
8, Svoboda 7, Straka 6, Kovář a Raus po 4.
V Mohelnici před početnou diváckou kulisou bylo odehráno jednoznačné utkání v režii zálohy Prostějova. Opět byla značná výšková převaha, pivoti
hostů si dělali pod oběma koši co chtěli. Po první čtvrtině získali naši hráči
značný náskok a povolili soupeři srovnat krok, ne ovšem skóre.V poslední
čtvrtině se stala z utkání exhibice a naše družstvo dosáhlo hranice 100 bodů.
EXTRALIGA JUNIORŮ „U18“
BK Prostějov - Sokol pražský 46:54 (15:9, 23:21, 33:41).
Střelci BK Pv: Slávik 21, Pavličík 10, Lipový 5, Kaša a Medgyesy po 3, Zacpal a Večerka po 2.
„Po první čtvrtině nic nenasvědčovalo, že bychom se měli doma trápit. Jetě
v poločase jsme vedli, i když soupeř z čela tabulky dotahoval.Bohužel smolná třetí část hry rozhodla: naše družstvo přestalo bránit a navíc jsme se neuvěřitelně začali trápit střelecky, do konce zápasu se nenašel nikdo, kdo toto
prokletí zničí. Ke zranění deptanému týmu domácích se odvrátilo tentokrát
štěstí zády, nepomohlo ani nasazení ne zcela zdravého Kaši,“ zhodnotil utkání Jozef Lovík, trenér prostějovského celku.
Dokončení na straně 23

la Stuchlého jen korunovala
ofenzivní výkon domácích, kteří
se znovu dostali do devítibodového vedení 72:63. A tento náskok vydržel Ostravě i po třiceti
minutách - 75:66. Závěrečné
klání začali lépe domácí, kteří
šesti body v řadě zvýšili na šestnáctibodový rozdíl - 82:66. To už
trenér Orlů nevydržel a vybral si
oddechový čas, ve kterém apeloval na své hráče, aby se koncentrovali na obranné polovině a nedovolili soupeři jednoduché koše. Výsledkem bylo dvouminutové bodové vakuum Ostravy a
série Prostějova 12:0. Když se
Orli dostali znovu na čtyřbodový
dostřel, opět však chybovali a
soupeř po tříbodovém pokusu
Stehlíka vedl 89:80. Přesto hosté
boj s domácími nevzdali a znovu
se dotáhli na dva body - 89:87.
Bohužel ani tentokrát nedokázali utkání zlomit a vzhledem k tomu, že čas do konce zápase se
poměrně rychle krátil, museli se
tak nakonec smířit s porážkou
99:94.
Ve Slezsku se tak zrodil dosti nečekaný výsledek, který je zatím

HLASY TRENÉRŮ
Zdeněk HUMMEL (NH Ostrava): „Pro mě je to velmi překvapivé
vítězství. Jsme totiž značně oslabení, chybí nám tři hráči do rotace, ale
přesně se ukázalo, co dokáže psychika... Prostějov začal docela laxně.
Přesvědčoval jsem hráče, že pokud vydržíme v tempu, můžeme ten
zápas vyhrát. Jsem rád, že se konečně dostávají do pohody Mitchell s
Paynem, na kterých jsme chtěli stavět hned od začátku sezóny. Musím hráčům poděkovat za obrovskou bojovnost a přístup, s jakým k
zápasu přistoupili. Myslím, že diváci museli být spokojeni, děkujeme
jim za podporu.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Domácí tým podal výborný
výkon a zaslouženě vyhrál. Začali jsme se špatným přístupem, dovolili jsme soupeři a především Mitchellovi skvěle se nastartovat. Ostrava si začala věřit a my dělali spoustu chyb. Z naší strany to po celé
utkání nebyl zdaleka optimální výkon. Odehráli jsme prostě velmi
špatný zápas...“
-pkjednoznačně nejhorším počinem
prostějovských Orlů. Nastřílet na
palubovce soupeře čtyřiadevadesát bodů je ještě dobrý základ, ale
bohužel obdržených devětadevadesát bodů je vskutku příliš! A
zde byl největší kámen úrazu vedoucí ke třetí porážce v rozehraném ročníku a druhé z posledních čtyř zápasů. Druhá příčka
však Orlům zůstává. Alespoň
prozatím. Naopak basketbalisté
Nové huti se pomalu oklepávají z
mizerných výsledků a jsou už jen
bod od postupu do play-off. Se-

zonu zahájili dvanácti zápasy bez
výhry, za posledních sedm zápasů bodovali už počtvrté.
V příštím, v pořadí šestnáctém
dějství čeká prostějovské Orly
televizní utkání s Děčínem, které
je na programu v sobotu 28. listopadu od 16 hodin v Městské
hale Sportcentra DDM. Přímým
přenosem jej vysílá ČT 4
SPORT. Další zápas BK Prostějov v rámci sedmnáctého kola
Mattoni NBL v Kolíně byl odložen až na středu 9. prosince 2009.
-pk-

23. listopadu 2009

Hanácké derby v režii favoritek z Prostějova
PŘEROV -Ani v 9. kole nejvyšší české soutěže volejbalistky
Prostějova nezaváhaly, když
tentokrát zvítězily na hřišti
Přerova. Hanáckým rivalkám ku sezony jsou přikovány na
se letos moc nedaří, od počát- samém dnu prvoligové tabul-

Př 0:3 Pv

ky a tak se čekala jednoznačná
partie. A ta také přišla.
Favorit VK Modřanská triumfoval suverénně 3:0 na sety. V tomto směru utkání naplnilo očekávaný scénář. Na druhou stranu

HLASY TRENÉRŮ
Vladimír SIRVOŇ (PVK Přerov): „Prostějov je velice kvalitní a já
jsem rád, že si děvčata mohla zahrát proti týmu na evropské úrovní.
Do utkání jsme šli s respektem, ale ne se strachem. Když se nám podařil servis, tak jsme se soupeřem chvíli dokázali držet krok. Kvalita
však byla na straně prostějovských hráček, což rozhodlo.“
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Domácím hráčkám vycházel riskantní servis. Vsadily na tuhle taktiku, protože jim prakticky nic jiného nezbývalo, a my se na přihrávce bohužel trápili. Ke zdravotním potížím se navíc přidala Milada Spalová se zánětem dutin, takže šla na
hřiště přímo z postele bez předchozího tréninku. Musela, druhou zdravou blokařku teď prostě nemáme... Pořád se tedy potýkáme s horším
zdravotním stavem, ale já věřím, že už to příští týden konečně bude lepší. Minimálně dvě hráčky by se měly uzdravit a s Corinou Ssuschkeovou i Solange Soaresovou zapracujeme na konsolidaci naší
výkonnosti. Náš herní projev nevypadal moc dobře...“
-redsvěřenkyně trenéra Čady ani
tentokrát nepodaly takový
výkon, s nímž by měly reálnou
šanci uspět v Istanbulu, kde již
za necelé dva týdny vstoupí do
bojů toliko očekávané Champions League.
Prostějovanky začaly čtvrteční
duel náporem a hned zkraje
střetnutí šly do vedení 6:1. Přerov sice ještě v úvodu setu snížil,
ale vinou zkažených servisů a
horší nahrávky povolily hostům
natáhnout vedení a za stavu 19:7
bral domácí kouč již druhý oddechový čas. Domácí hráčky
však pokračovaly v zajetých kolejích a utrpěly v prvním setu debakl 13:25 – 0:1. Jako politá živou vodou vstoupila domácí šestice do druhého dějství a díky
pestré hře vedly v technickém timeoutu 8:6. Hostující trenér Čada poslal do hry Kučerovou, kte-

rá hru Prostějova výrazně oživila a společně se skvěle hrající
Američankou Nnamaniovou se
postaraly o otočení stavu na
10:12 v jejich prospěch. Od tohoto stavu udržovaly hostující
hráčky mírné vedení a mířily neochvějně k zisku druhé sady. Po
výhře 25:21 se tak i stalo, což
znamenalo vedení 2:0 na sety
pro Prostějov. Ve třetím dějství
získal celek VK ještě pevnou palubovku pod nohama a derby
spělo k rychlému konci. Výborná podání domácích nadějí
Dřímalové s Goliášovou však
naprosto rozvrátila hostující
přihrávku a ztrátu nadšeně dohánějící Přerovanky dokonce
srovnaly stav. Vzápětí jim však
došel dech a závěrečná šňůra devíti bodů při servisu Valenteové
definitivně rozhodla. Přestože
následoval oddechový čas na
domácí straně, nedokázaly již
Prostějovská opora NNamani právě hráčky Přerova získat ani jeden
s úsměvem propálila přerovský bod a prohrály ve třetím setu
blok. Takových okamžiků bylo více a 16:25. Zápas tak skončil podle
derby tak vyhrál VK Modřanská.
předpokladů 3:0 ve prospěch hoFoto Jiří Vojzola
stujícího týmu.
-pk-

VK Modřanská dál jede, tentokrát byl sparingpartnerem Olymp
M. Čada: „Hra ale není ideální. Trápí nás také zranění...“
I nadále bez porážky procházejí extraligou volejbalistky Prostějova. Obhájkyně titulu za hodinu a jednu minutu (mimochodem stejného času potřebovaly i ke čtvrteční
výhře v Přerově! - pozn.red.)
zvítězily nad loňskými mistryněmi z Olympu Praha hladce 3:0 a připsaly si devátou
výhru za sebou. Vedení v tabulce si však díky vyššímu počtu odehraných zápasů
udržel Frýdek-Místek.
Při podání pražské Preslové
prohrával hanácký tým po za-

Pv 3:0 O
hájení zápasu 0:4 a 1:5 a když
servírovala Sládková, tak dokonce 3:10. Prostějovanky
snížily manko na čtyři body, ale
protože měly zejména příjmy
míčů často velmi neúspěšné a
Pražanky bojovaly bez respektu, dokázaly favoritky utkání
srovnat vedení soupeřek až na
16:16 a potom už poprvé vedly.
Do konce úvodního setu už pak
povolily Olympu pouze jediný
úspěšný míč - 17:25 a 1:0. Dru-

hý set zahájily hostující hráčky
dvěma těsnými vedeními, ale
následně se dostávaly domácí
volejbalistky do pětibodových
vedení. Pražanky ještě snížily
na 10:9 a 14:13, ale při podání
Nnamani znamenala série pěti
bodů uklidnění a na vítězství v
druhém setu servírovala Valen-

te. Druhý zářez na pažbě se zrodil po výhře 25:16 - 2:0. Hned
od začátku třetího dějství Prostějovanky vedly (3:0, 4:1, 5:2 a
6:3), ale hráčky Olympu ještě
vyrovnaly a parádní zásah libera Zoulové přinesl Pražankám
ještě poslední vedení 6:7. Nováková pak podávala na 10:7 a

po nádherné výměně míčů vedl
Prostějov 13:9. To už předváděly prostějovské hráčky bezchybný volejbal. Jeho výsledkem byl zisk třetí sady v poměru 25:14 a celkové vítězství v
poměru 3:0, které více jak tisícovka příznivců odměnila potleskem.
-pk-

HLASY TRENÉRŮ
Miroslav ČADA (VK Modřanská Prostějov): „Holky byly od začátku málo nažhavené a když se jim nedařilo, znervózněly. Bohužel
pořád nejsme v potřebné pohodě a herní konstelaci. Vázne nám především přihrávky, ale ani ostatní činnosti nejsou v pořádku. Trápí nás
zranění. Na tréninku mám sedm, osm hráček a to není ideální stav...
Ale zejména v útoku byl mezi týmy výrazný rozdíl a tak jsme vyhráli
bez ztráty setu.“
Stanislav MITÁČ (PVK Olymp Praha): „Nepovedlo se nám předchozí těžké utkání s Frýdkem-Místkem a zřejmě se z toho naše volejbalistky ještě zcela neotřepaly. Přesto jsme začali statečně, ale v prvním setu nás pak nachytaly servisy Bramborové v nedbalkách. Jeli
jsme do Prostějova předvést pěkný volejbal a uhrát nějaký set. To první se nám tu a tam dařilo, ale to druhé ne. Když se nám pak přestalo
dařit, chyběla rvavost. V zápasech s Prostějovem se učíme a budeme
učit, je ale třeba víc bojovat.“
-pk-

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 2. LIGY, SKUPINA „C“
13. a 14. kolo: TJ OP Prostějov - Frýdek-Místek „B“ 1:3 (22, -16, -15, 22) a 3:2 (-16, 16, -16, 17, 9), Břeclav - Svitavy 3:0 (23, 17, 18) a 3:1 (32, 20, 20, 21), Litovel - Křenovice 2:3 (16, -21, 17, -24, -11) a 0:3 (-16, -19, 25), Přerov „B“ - Lanškroun 3:1 (18, -22, 17, 21) a 3:0 (16, 15, 21), Šumperk
- Brno 0:3 (-13, -14 ,-19) a 0:3 (-17, -17, -13)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
Z
V P sety
míče
body
1. PVK Přerov „B“
14
12 2 39:13 1226:992 26
2. TJ Sokol Fr.-Místek „B“ 14
11 3 36:15 1191:1009 25
3. TJ Lokomotiva Břeclav 14
9 5 33:21 1247:1113 23
4. VO TJ Lanškroun
14
8 6 29:22 1141:1105 22
5. TJ OP Prostějov
14
7 7 26:28 1154:1184 21
6. TJ Svitavy
14
6 8 25:27 1141:1141 20
7. TJ Tatran Litovel
14
6 8 23:29 1071:1142 20
8. TJ Sokol Křenovice
14
6 8 25:32 1194:1247 20
9. TJ DDM Brno
14
5 9 23:31 1156:1212 19
10. TJ Šumperk
14
0 14
1:42 698:1074 14
Příští program
15. a 16. kolo, sobota 28. listopadu 2009: TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ - TJ
DDM Brno, TJ Svitavy -TJ Tatran Litovel, TJ OP Prostějov TJ Lokomotiva Břeclav (10:00 a 14:00 hodin), VSK VŠB Ostrava - TJ
Sokol Křenovice - PVK Přerov „B“, VO TJ Lanškroun - TJ Šumperk.
-pkZpravodajský a společenský týdeník. Vydavatel Haná Press, s.r.o., IČO 267 822 94. Šéfredaktor Bohumil Pácl. Adresa: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. Tel.: 582 333 433.
E-mail: vecernik@pv.cz, webové stránky: www.vecernikpv.cz . Tiskne Novotisk Olomouc, s.r.o. Distribuce R.E.T. Olomouc, soukromí prodejci. Příjem inzerce: Olomoucká 10,
Prostějov, tel./fax: 582 333 433. Registrováno pod č. 037090297. Materiály označené -in- jsou placenou inzercí.
“PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou.
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VOLEJBALOVÝ SERVIS
9. kolo: PVK Olymp Praha - TJ Sokol Frýdek-Místek 2:3 (17, -17, -17,
21, -6). Rozhodčí: Pejpal, Meruna. Čas: 116 minut. Diváků: 100 • TJ Mittal Ostrava -VC Slavia Praha 2:3 (-23, -18, 25, 23, -15). Rozhodčí: Antušák, Pecháček. Čas: 136 minut. Diváků: 135 • PVK Přerov VK Modřanská Prostějov 0:3 (-13, -21, -16). Rozhodčí: L. Grabovský,
Dočkal. Čas: 61 minut. Diváků: 150 • VK TU Liberec - VK Královo Pole
Brno 1:3 (-19, -19, 26, -14). Rozhodčí: Koldinská, Bydžovský. Čas: 98 minut. Diváků: 100 • Juniorky ČR - SK UP Olomouc 0:3 (-22, -15, -14). Rozhodčí: Krsek, Švejda. Čas: 73 minut. Diváků: 20 • TJ Sokol Šternberk volný los.
10. kolo: VK Modřanská Prostějov - PVK Olymp Praha 3:0 (17, 16, 14).
Rozhodčí: Rychlík, Činátl. Čas: 61 minut • TJ Sokol Frýdek-Místek - TJ
Sokol Šternberk 3:0 (22, 19, 18). Rozhodčí Trumpeš, Došlík. Čas: 72 minut. Diváků: 400 • VK Královo Pole Brno - TJ Mittal Ostrava 3:0 (16, 13,
15). Rozhodčí: Gall, Vojtíšek. Čas: 59 minut • SK UP Olomouc - VK TU
Liberec 3:2 (18, -22, -21, 22, 4). Rozhodčí: Kovář, Dočkal. Čas: 113 minut.
Diváků: 250 • PVK Přerov - VC Slavia Praha 2:3 (23, -12, 15, -24, -11).
Rozhodčí: Meruna, Krsek. Čas: 110 minut. Diváků: 150 • Juniorky ČR volný los.
Předehrávka 12. kola: TJ Mittal Ostrava - VK TU Liberec 3:0 (16, 20,
19). Rozhodčí: Dočkal, Došlík. Čas: 73 minut. Diváků: 215.
-pk9. kolo EXTRALIGY ŽEN

PVK Přerov - VK Modřanská Prostějov 0:3

1:01 hodiny
Grabovský a Dočkal
300
13:25
18 minut
21:25
22 minut
16:25
21 minut
Sestava Prostějova
Nováková
Bramborová
Tomášeková
Nnamani
Valente
Spalová
libero Tomanová
Střídala:
Kučerová.
Připraveny byly:
Töröková, Ssuschke, Soaresová
Trenérská dvojice:
Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

Čas:
Rozhodčí:
Diváků:
1. set:
2. set:
3. set:

10. kolo EXTRALIGY ŽEN

VK Modřanská Prostějov - PVK Olymp Praha 3:0

1:01 hodiny
Rychlík, Činátl
1150
25:17
21 minut
25:16
20 minut
25:14
20 minut
Sestava Prostějova
Nováková
Kučerová
Tomášeková
Nnamani
Valente
Spalová
libero Tomanová
Střídala:
Bramborová
Připraveny byly:
Töröková, Ssuschke, Soaresová
Trenérská dvojice:
Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

Čas:
Rozhodčí:
Diváků:
1. set:
2. set:
3. set:

TABULKA EXTRALIGY ČR
Z
1. TJ Sokol Frýdek-Místek 10
2. VK Modřanská Prostějov9
3. PVK Olymp Praha
9
4. SK UP Olomouc
9
5. TJ Mittal Ostrava
10
6. VK Královo Pole Brno
8
7. VC Slavia Praha
9
8. TJ Sokol Šternberk
9
9. SCM-ČVS-JUNIORKY 9
10. VK TU Liberec
11
11. PVK Přerov
9

V P
9 1
9 0
6 3
6 3
5 5
5 3
3 6
3 6
3 6
1 10
1 8

sety
27:10
27:2
22:12
20:15
19:21
17:12
14:22
14:22
12:22
10:30
10:24

míče body
864:766 19
721:468 18
747:699 15
770:714 15
837:894 15
658:586 13
745:804 12
737:829 12
698:797 12
811:951 12
708:788 10

KAM PŘÍŠTĚ
11. kolo, čtvrtek 26. listopadu 2009: SCM-ČVS-JUNIORKY - Liberec
(3:1 předehráno, v Brandýse n.L.), Ostrava - Olomouc, Přerov - Brno,
Olymp Praha - Slavia Praha, VK Modřanská Prostějov – TJ Sokol Šternberk (17:00 hodin), Frýdek-Místek volný los.
12. kolo, sobota 28. listopadu 2009: SCM-ČVS-JUNIORKY - FrýdekMístek (neděle 29.11., 16:00), Šternberk - Slavia Praha (neděle 29.11.,
14:00), Brno - Olymp Praha, Přerov - Olomouc, Ostrava - Liberec předehráno 3:0, VK Modřanská Prostějov volný los.

Chcete hrát volejbal? Přijďte!
VK Prostějov zve do svých řad mladé zájemkyně o hru pod
vysokou sítí. Děvčata, která by se chtěla naučit základům volejbalu a pokračovat v jeho hraní třeba až do dospělosti, 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 ZŠ Palackého každé pondělí
od 15.30 do 17.00 hodin, každé úterý od 15.30 do 17.00 hodin a každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin. Rády byste jednou uměly volejbal jako Solange Soaresová nebo Milada
Spalová? Tak přijďte, VK Prostějov vás rád přivítá!

BK PROSTĚJOV VE VÝSLEDCÍCH
Dokončení ze strany 22
EXTRALIGA JUNIORŮ „U18“
BK Prostějov - USK Praha 60:96 (24:28, 36:58, 49:81)
Střelci BK Pv: Slávik 16, Kaša 15, Lipový 12, Pavličík 7, Zacpal 6, Večerka
4.
Se silným soupeřem vydrželi mladí Orli držet krok jen v první čtvrtině. Poté
se projevila obrovská síla favorizovaného USK. Největší problémy dělala
podle slov trenéra Lovíka obrana rychlého protiútoku soupeře. USK Praha si
tak zaslouženě odvezl z Prostějova plný bodový zisk. „Na tento tým bychom
zřejmě nestačili ani v kompletní sestavě...,“ přiznal kouč juniorů BK Prostějov.
OBLASTNÍ PŘEBOR KADETŮ „U16“
LOKO Krnov „B“ - BK Prostějov „B“ 107:37 a 110:31
Prostějovská rezerva na svého soupeře jednoduše herně nestačila.
ŽÁKOVSKÁ LIGA „U14“
BK Prostějov - Vysočina neodehráno, soupeř nepřijel
BK Prostějov - Lions Jindřichův Hradec 89:41 (17:15, 40:22, 61:29)
Střelci BK Pv: Kořínek 32, Sehnal 15, Pekárek a Blaha po 10, Mlčoch 8, Goga a Nečas po 5, Menšík a Parobek po 2.
Soupeř z J.Hradce stačil na prostějovský tým pouze v první desetiminutovce. Od druhé části žáci Orlů zpřesnili obranu, naopak soupeř nebyl schopen
zabránit Kořínkovi ve skórování. Početná skupina diváků často odměňovala potleskem pěkné kombinační akce domácích hráčů.
ŽÁKOVSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽAČEK
TJ OP Prostějov - Valosun Brno 50:42 (5:14, 19:18, 36:27)
TJ OP Prostějov - Frisco Brno 65:59 (12:21, 25:34, 41:44)
V neděli hostoval na naší palubovce tým Frisco Sika Brno, záloha slavných
"Žabovřesk", jehož hráčky byly opět vyšší, váhová převaha zde nebyla tak
patrná. Po většinu zápasu domácí žačky prohrávaly, naše hráčky však bojovaly o každý centimetr plochy a to se nakonec vyplatilo.
OBLASTNÍ PŘEBOR NEJMLADŠÍCH MINIŽAČEK
TBS Přerov - TJ OP Prostějov 2:87 a 2:88

-pk-

23. listopadu 2009

Vyrovnané derby rozhodl závěr druhé třetiny
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HANÁCKÉ DERBY OBRAZEM

Padl vítězný gól z ofsajdu?!

HK Jestřábi Prostějov
- HC Zubr Přerov 0:1
(0:0, 0:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 40. Goiš (Osina, Halouska). Rozhodčí: Dědek Klein, Mlčoch. Vyloučení: 10:10,
navíc Novosad osobní trest 10 minut za nesportovní chování a Žajgla
(oba Pv) osobní trest 10 minut za
úder do oblasti hlavy a krku. Využití: 0:1. Diváků: 2811.
Sestavy týmů
HK Jestřábi Prostějov: Sedlář Kučírek, Jedlička, Bauer, Kolibár,
Doseděl, Paška, Sova - Novosad,
Stejskal, Duba - Piluša, Kavulič,
Žajgla - Hlouch, Rak, Zábranský Berčák, Bašnár, Brynecký. Trenéři:
Jaroslav Beck a Martin Dufek.
HC Zubr Přerov: Tihlář - Vlček,
Faltýnek, Halouska, Osina, Ferenc,
Novák, Řezníček - Ditrich, Sprušil,
Martinák - Kotásek, Hanák, Kočara
- Coufal, Kohút, Goiš - Kundrátek,
Venkrbec, Menšík. Trenéři: Lubomír Oslizlo a Lubomír Václavíček.
V utkání 17. kola východní skupiny
druhé hokejové ligy se na prostějovském zimním stadionu proti
sobě postavily dva týmy ze sousedství, domácí hokejisté HK Jestřábi
Prostějov a hostující HC Zubr Přerov. Jednalo se o druhé hanácké derby v sezoně, oba celky mají v poslední době dobré výsledky a podle
prestiže utkání se dala očekávat také
slušná návštěva, což potvrdil i pohled na zaplněné tribuny před zahajovacím hvizdem. Na truibunách se
nakonec sešlo téměř tři tisíce diváků, kteří tak vytvořili nejen rekord letošní sezony, ale postarali se i
o skvělou atmosféru. Dalo by se říct,
že to bylo hanácké derby, jak má být
ovšem s jedinou vadou - chyběly
mu branky... Před nažhavenými
příznivci se střelci prosadili pouze
jednou a to ještě k tomu podle všeho
při porušení pravidel! Vítězná branka přerovského Gloiše totiž nejspíš
neměla platit kvůli postavení mimo
hru... Sudí ji ale uznali a tak i v podruhé v hanáckém derby uspěl Přerov.
Domácí tým nastoupil do utkání již
bez útočníka Holuši, který zamířil
do Hodonína a brankáře Gleicha,
jenž se zase přemístil do prvoligového Havířova. Naopak novými
tvářemi Jestřábů byli zadák Sova
(střídavé starty z Komety Brno) a
forvard Brynecký (letos působil v
Havířově a naposledy v Šumperku). Přerovští Zubři nemohli k prestižnímu duelu přivést čtyři své hráče
- obránce Palu a útočníky Koláře,
Kupce a Žibritu.
Prostějovští hokejisté začali utkání
aktivně a už v první minutě měli velkou příležitost otevřít skore zápasu.

Úderná formace Duba, Novosad,
Stejskal se usadila v útočném pásmu a po čtyřiceti vteřinách Duba
objel hostující branku a třikrát zakončoval do betonu přerovského Tihláře, puk se poté dostal ke Stejskalovi do prostoru mezi kruhy, ale jeho
střela olízla jen pravou tyčku. Na
konci třetí minuty byl vyloučený
hostující Hanák za hákování a hráli
jsme přesilovou hru. Jestřábi drželi
Přerov pod tlakem, ale střela Duby
ani následná dorážka Kolibára
brankou neskončila. Domácí hráče
přibrzdilo několik oslabení, někdy
se rozhodčí uvolil vyloučit i hostujícího hráče. Ve 12. minutě se už
rýsovalo přečíslení Jestřábů 2 na 1,
ale přerovský Halouska stačil ještě
koncem hokejky podrazit našeho
hráče a tak následovala jen přesilová hra. V 17. minutě přišla první tutovka zápasu z prostějovské strany.
Piluša v nájezdu dva na jednoho
zvolil forhendový blafák, ale Tihlář
si prostor u levé tyčky pohlídal a puk
stačil vyrazit. V 18. minutě jsme

Ve druhé třetině jsme byli svědky
mnoha vyloučení, v naší přesilovce
se po dvou minutách
ocitl hostující Kohút sám před brankářem, ale domácí gólman si jeho
úmysl pohlídal. Po dalších dvou minutách udělali Jestřábi v obranném
pásmu kiks, puku se zmocnil napadající Kočara, ale naštěstí pro domácí vystřelil nepřesně. Hosty
přibrzdilo vyloučení Ference, v přesilovce sice Prostějovští dvakrát
střelou ohrozili hostujícího Tihláře,
ale ten si s oběma střelami poradil. V
čase 28:12 se prezentoval tvrdou
střelou od modré hostující Halouska, jeho střelu ale Sedlář semaforem
vykryl. Po přerušení došlo u branky
k menší potyčce, ze které si odnesl
dvě minuty za nedovolené bránění
přerovský Martinák. Počet hráčů na
ledě se ale po čtyřech sekundách vyrovnal, protože domácí Duba si šel
sednout na lavici hanby za vysokou
hůl. Z výhody se během dalších patnácti vteřin stala nevýhoda, protože
rozhodčí za stejný prohřešek vylou-

HLASY TRENÉRŮ:
Jaroslav BECK (HK Jestřábi Prostějov): „Byl to kvalitní dramatický hokej, pro nás ale se špatným koncem. Minulý týden se nám
povedlo hrát s dorostem 0:0 a já bych to i vyměnil! Nedá se ovšem
nic dělat, soupeř byl šťastnější. Budeme se snažit podávat takové a
ještě lepší výkony i v dalších zápasech a ono to přijde. Jedním z rozhodujících momentů byly neproměněné přesilovky. V těch našich
není četnost střel, překvapivost. Už se ale držíme ve třetině. Pro nás
bylo skoro lepší hrát proti pěti... A samotná inkasovaná branka? To
je z kapitol hokejového hororu. Hráč z trestné projede kolem dvou
našich obránců. Když dostanete takový gól, tak to s vámi zacvičí...
Oba noví hráči zahráli slušně. Přece jen není to lehké rychle se zapracovat. Brynecký nezklamal a mladíček Sova neudělal chybu. Atmosféra utkání byla parádní. Konečně hokejové prostředí!“
Lubomír OSLIZLO (HC ZUBR Přerov): „Z našeho pohledu se
to hodnotí dobře. Vezeme si odtud tři body, což je výborné. Věděli
jsme, že nás čeká těžké utkání. Prostějov se totiž v posledních zápasech zvedal a udělal několik změn. Hráli jsme dobře. Škoda, že jsme
nevyužili šance čtyři na tři a pět na tři ve druhé třetině. Gólman dobře zachytal, nedělali jsme chyby a nepustili jsme soupeře do tlaku.
Jak jsem viděl vítěznou trefu? Soupeř na Goiše zapomněl, perfektně
jej našel Osina nahrávkou z obranného pásma. Skočilo mu to a už
jsem myslel, že to nedojede. Nakonec se mu to však povedlo, z čehož máme všichni velkou radost. Atmosféra byla super, to se pak
klukům úplně jinak hraje. Myslím, že se i hokej musel líbit. Diváci
viděli hru nahoru dolů.“
-redhráli přesilovku za vyloučení hostujícího Ference, ale ta netrvala dlouho, neboť za dvacet vteřin po jejím
zahájení vyloučil arbitr domácího
Sovu za sekání a za další půlminutu
nás poslal dokonce do tří, když se
mu nelíbila vysoko zdvižená hůl
Kučírka. Hosté nás zamkli v
obranném pásmu, ale ani jedna ze
střel Coufala nemířila mezi tyče a
tak po klaksonu oznamujícím konec první dvacetiminutovky svítil
na tabuli bezbrankový stav.

čil Zábranského a bránili jsme se v
oslabení 4 proti 3. Hosté nám několikrát před naší brankou zle zatopili,
nejprve Vlček tvrdě pálil od modré,
Sedlář ale ukryl puk ve své výstroji.
Další závar před brankou zakončoval Osina, obránce Sova obětavě
padl do střely a vyrazil puk mimo ledovou plochu. Poté ještě napřáhl
Faltýnek, ale Sedlář zneškodnil jeho pokus lapačkou. Po oslabení měli dvě příležitosti Jestřábi, kdy nejprve v 31. minutě Kavulič jen těsně

minul branku Tihláře, když si sjel za
modrou a střílel přes bránce. Za
chvíli byl vyloučený hostující Kotásek a v přesilové hře přihrávku z
rohu od Zábranského nadvakrát dorážel před brankovištěm osamocený Rak, ale Tihlář puk udržel na
svých betonech. O dvacet sekund
později usedl na trestnou lavici hostující Kohút za podražení a hráli
jsme přesilovku 5 na 3. V ní domácí
borci hostující branku ostřelovali ze
všech pozic, ale puk se v brance neobjevil. Vzápětí hráli dvojnásobnou
přesilovku už potřetí v tomto utkání
Zubři a v ní nejprve Faltýnek jen
těsně minul od modré a poté Ditrich
dorážel do odkryté branky, ale taky
mimo tři tyče. V čase 37:41 byl poslaný na trestnou lavici hostující
Goiš a jeho vyloučení se Prostějovu
nakonec stalo osudným. Minutu
před koncem dostal dvě minuty za
úder do oblasti hlavy a krku domácí
Žajgla a hrálo se ve čtyřech. Vracející se Goiš z trestné lavice unikl pozornosti našich obránců, vybruslil si
šikovné za ně na útočnou modrou a
po pase z obranného pásma od Osiny si rázem sám najížděl na domácího gólmana, proti kterému
uspěl střelou mezi betony a 13 sekund před koncem druhé třetiny poslal hostující Přerov do vedení – 0:1.
Jak se později ukázalo ze záznamu,
branka padla z postavení mimo
hru....
A gól do šatny pravděpodobně negativně zacloumal s psychikou Jestřábů, kteří v úvodních deseti minutách závěrečné dvacetiminutovky
místo očekávaného náporu nedokázali nic vymyslet a ani pořádně
neohrozili hostujícího brankáře. Až
přesně po deseti odehraných minutách měl domácí Novosad na hokejce vyrovnání, když se snažil střelu od modré protlačit za hostujícího
gólmana, leč bez úspěchu. V 53. minutě se ocitl v obrovské šanci Piluša, před brankovištěm dvakrát dorážel do Tihlářova betonu, třetí dorážka se bohužel pro nás otřela o levou tyčku přerovské branky. Hlavní
rozhodčí asi s koncem druhé třetiny
vyčerpal svoje stanovené limity pro
počty vyloučených, protože v závěru utkání několik sporných zákroků
s klidem přehlédl. Hostující tým si
tak už závěrečné minuty pohlídal a
tak si po fotbalovém výsledku odvezl cenné tři body. A to i k radosti
velmi početného a hlasově dobře
vybaveného sektoru svých fanoušků.
V příštím, osmnáctém kole zajíždějí Jestřábi na proslulý stadion „Lapač“ do Vsetína, v sobotu pak přivítají ve svém stánku Břeclav. A to
bude veskrze důležitý souboj o únik
ze sestupového pásma! -pez, pk-

Frýdek-Místek, oblíbený to sok Jestřábů
I ve třetím vzájemném souboji této sezony uspěli Hanáci

HC Frýdek-Místek
- HK Jestřábi Prostějov 1:4
(0:2, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 44. Gebauer
(Pavlas, Kopáč) - 5. Stejskal (Doseděl), 11. Novosad (Stejskal), 43.
Piluša (Zábranský, Paška), 59.
Holuša (Kučírek). Rozhodčí: Kusý -Vengřín M., Záviský. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváků: 504.
Sestavy týmů:
Frýdek-Místek: Šrámek Vašíček, Pelikovský, Kudláček,
Novák, Lašek, Bavlšík, Babic Ledvoň, Kostelňák, Sluštík - Mocek, Pavlas, Martiník - Gelačák,
Gebauer, Sztefek - Kopáč, Zaoral, Maruna, Křesťan. Trenéři:
Michal Piskoř a Miroslav Kameník.
HK Jestřábi Prostějov: Sedlář Kučírek, Doseděl, Kolibár, Jedlička, Paška, Bauer, Spurný Hlouch, Žajgla, Holuša - Stejskal, Duba, Novosad - Piluša,
Rak, Kavulič - Berčák, Zábranský, Bašnár – Skácel. Trenéři: Jaroslav Beck a Martin Dufek.
FRÝDEK-MÍSTEK – Sváteční úterní podvečer ve FrýdkuMístku patřil utkání 16. kola
II. ligy mužů, skupiny Východ.
Domácí hokejisté přivítali na
svém ledě soupeře z Prostějova, přičemž oba protivníci se
střetli v této sezoně již potřetí.
A stejně jako v předchozích

dvou zápasech i tentokrát se z
tříbodového zisku radovali po
šedesáti minutách hráči z
Hané. Poslední duel v dresu
Jestřábů odehrál útočník Holuša, který se brankou z předposlední minuty rozloučil se
svými dosavadními spoluhráči
a zamířil za lukrativnější nabídkou do Hodonína.
Domácí hokejisté začali nebojácně a hned v úvodní minutě se
po střele Gelačáka z levé strany
kluziště rozezvučela tyčka hostující branky. Jako první se tak gólově radovali hosté. V 5. minutě
zpracoval Stejskal do jízdy puk
Dosedělovi a ten z ostrého úhlu
překonal domácího brankáře
Šrámka – 0:1. Domácí se poté
snažili o vyrovnání, jenže naráželi na skvěle chytajícího Sedláře. V 11. minutě převedli hráči
soupeře pěknou souhru, na jejichž konci stál Novosad, který
zakončoval do prázdné branky –
0:2. Svěřenci Michala Piskoře
dostali vzápětí možnost zkorigovat stav utkání v přesilové hře,
ale tu nevyužili. A jelikož při
stejném počtu hráčů na ledě byli
lepší Jestřábi, těšili se po prvním
dějství ze zaslouženého vedení.
Druhou třetinu začali domácí
náporem, kterému úspěšně odolával hostující Sedlář v brance.
Na druhé straně se nenudil ani
Lukáš Šrámek, který rovněž jako

jeho protějšek zneškodnil několik nepříjemných situací ve svém
brankovišti. Zlepšená hra Slezanu kýžené snížení nepřinesla a
jelikož se neprosadili ani hostující hráči, skončila druhá třetina
bezbrankovou remízou.
Rozhodnutí padlo na začátku třetího dějství. Domácí Lašek vyhodil nechtěně puk ze hřiště a zamířil tak na trestnou lavici za
zdržování hry. Přesilovku Jestřábi využili na konci 43. minuty,
když se prosadil k radosti hloučku prostějovských fanoušků Piluša – 0:3. Hosté se ještě nestačili ani doradovat a jiskřičku nadě-

je vykřesal přesnou ranou Gebauer – 1:3. V 53. minutě měli
domácí velkou příležitost na zkorigování nepříznivého skóre při
přesilovce 5 na 3. Trenér Piskoř
si vyžádal oddechový čas, při němž udělil svým svěřencům několik pokynů a rad, jenže kýžený
gól bohužel nepřišel. V závěru
utkání pak domácí zkusili ještě
své štěstí při hře bez brankáře, ale
chybnou přihrávku zachytil hostující Kučírek, který našel na
levém křídle rozjetého Holušu a
ten pečetil vítězství Prostějova
střelou do prázdné branky – 1:4.
-pk-

HLASY TRENÉRŮ:
Michal PISKOŘ (Frýdek-Místek): „Bohužel jsme odehráli utkání s Prostějovem, na který jsme se mohli bodově dotáhnout,
špatně. Soupeř dokázal vstřelit poměrně rychle dvě branky a svůj náskok si po celou dobu utkání hlídal. Velkou škodou bylo, že jsme ve
druhé třetině nedokázali využít náš tlak a vstřelit tak kontaktní branku, která by nás vrátila zpět do hry. V utkání se nám vytratila jednoduchost, kterou jsme v posledním zápase měli a vytěžili s ním maximum.“
Jaroslav BECK (HK Jestřábi Prostějov): „Do Frýdku-Místku
jsme jeli s jasným předsevzetím a cílem vyhrát. Byli jsme si vědomi,
že v případě neúspěchu by se na nás soupeř bodově dotáhnul a naše
situace by byla špatná. Proto jsme rádi, že jsme tady uspěli. Věřím,
že nás to odrazím k lepším výsledkům a postavení v tabulce. K samotnému utkání bych řekl, že jsme byli lepším mužstvem a vyhráli
jsme zcela po zásluze. Kontrolovali jsme hru prakticky od první do
poslední minuty.“
-pk-

PARÁDNÍ ATMOSFÉRA. Sobotní hanácké derby mezi Prostějovem a Přerovem přineslo skvělou
hokejovou kulisu. Prostějovský kotel se vytasil i s líbivým chorem... Foto: Zdeněk Pěnička

NA OSTŘÍ NOŽE. Prestižní zápasy dvou rivalů tradičně přinášejí řadu tvrdých soubojů, derby se rozhodně nehraje v rukavičkách. Tentokrát se však vše neslo v duchu fair-play a to až na výjimky kupodivu
i v hledišti... Foto: Zdeněk Pěnička

V LÁSCE SE NEMAJÍ! Tábory fanoušků obou klubů se léta letoucí rozhodně nebratřičkují, což bylo
evidentní i v sobotu na prostějovském zimním stadioně a v jeho okolí. Domácí kotel přichystal hostujícímu celku „originální“ pozdrav.... Foto: M. Vychodil

Výsledky 2. hokejové ligy - sk. Východ:
16. kolo: HC ZUBR Přerov - HC Uničov 5:2 (1:0, 3:1, 1:1). Branky a nahrávky: 4. Kotásek (Kočara), 25. Goiš (Kohút, Coufal), 37. Sprušil (Martinák), 37. Kočara (Osina), 55. Kohút (Coufal, Goiš) - 33. Frieb (Novotný), 52. Přikryl
(Holík) • VSK Technika Blansko - HC Břeclav 4:2 (2:2, 0:0, 2:0). Branky a nahrávky: 5. Hrůza (Rajnoha), 10. Fischer (Mifek), 41. Hrůza (Látal), 46. Fischer (Rajnoha) - 3. Prachař (Sedláček), 19. Klimovič (Čikl) • HC Frýdek-Místek - HK Jestřábi Prostějov 1:4 (0:2, 0:0, 1:2). Branky a nahrávky: 44. Gebauer (Pavlas, Kopáč) - 5. Stejskal (Doseděl), 11. Novosad (Stejskal), 43. Piluša (Zábranský, Paška), 59. Holuša (Kučírek) • TJ Gedos Nový Jičín - SHK Hodonín 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Branky a nahrávky: 7. Gulda (Tomášek), 9. Hruška (Chvostek, Pavlačka), 24. Skaloš, 29. Tomášek (Bacul, Hruška), 43. Sluštík (Macháček, Petružálek) - 40. Korotvička (Pokorný) • HC Slezan Opava - HC Bobři Valašské Meziříčí 4:5 po prodloužení (1:0, 2:1, 1:3 – 0:1). Branky a nahrávky: 14. Glabazňa (Tůma), 30. Grofek (Tichý, Měch), 31. Kocián (Polok), 54. Glabazňa (Měch, Grofek) - 27. Varga (Bokroš, Dvořák), 44. Sochorek, 51.
Růčka (Matějný, Dvořák P.), 51. Sochorek (Šebesta), 62. Šebesta (Růčka, Sochorek). VHK Vsetín – HC Orlová odloženo kvůli rozsáhlé marodce v týmu domácích. Náhradní termín: pondělí 23. listopadu.
17. kolo: HC Bobři Valašské Meziříčí -TJ Gedos Nový Jičín 9:4 (1:1, 5:0, 3:3). Branky a nahrávky: 5. Brunec
(Matějný, Dvořák P.), 21. Matějný (Bokroš, Dvořák P.), 25. Dvořák P. (Brunec, Matějný), 37. Vaněček (Šebesta, Růčka), 39. Brunec (Matějný, Dvořák P.), 40. Bokroš (Varga D., Mlynář), 43. Dvořák O. (Šebesta, Vaněček), 46. Vaněček,
60. Varga D. - 14. Pavlačka (Bacul, Šimo), 45. Pavlačka (Sluštík), 46. Macháček (Sluštík, Skaloš), 55. Sluštík (Macháček, Skaloš) • SHK Hodonín - HC Frýdek-Místek 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Branky a nahrávky: 36. Vaškovič (Hollý,
Haring), 48. Vaškovič (Haring), 52. Komárek - 13. Mocek (Novák) • HC Uničov - VHK Vsetín 4:5 (1:1, 2:3,1:0) po
samostatných nájezdech. Branky a nahrávky: 18. Novotný (Komínek, Handl), 29. Diviš (Novotný), 30. Holík (Diviš, Handl), 54. Frieb (Diviš, Drábek) - 16. Tesařík (Štraub), 26. Ševčík (Klabačka), 28. Štraub (Rajnoha, Ondráček),
39. Vaněk (Ašer), rozhodující nájezd Ševčík • HC Orlová - HC Břeclav 6:3 (3:0, 1:2, 2:1). Branky a nahrávky: 2. Rozum (Mintěl, Grygar), 7. Kotásek (Krisl, Studený), 12. Dušek (Potočný, Samiec), 40. Kraft (Kotásek), 44. Dušek (Samiec, Potočný), 60. Kraft (Rozum) - 29. Prachař (Gmela), 38. Karný (Jarušek), 52. Grmela • HK Jestřábi Prostějov
- HC ZUBR Přerov 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Branka a nahrávka: 39. Goiš (Osina, Halouska) • HC Slezan Opava – VSK
Technika Blansko 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Branky a nahrávky: 12. Glabazňa (Vitásek, Tichý), 35. Tichý (Měch), 43. Měch
(Tichý), 53. Tůma (Měch, Tichý).
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 17. KOLE:
1. HC Bobři Valašské Meziříčí
18
13
2
0
3
92:55
43
2. HC Orlová
17
10
3
2
2
78:47
38
3. SHK Hodonín
18
11
1
2
4
84:47
37
4. HC Zubr Přerov
18
11
2
0
5
58:40
37
5. HC Nový Jičín
18
8
3
1
6
62:58
31
6. VHK Vsetín
18
7
1
4
6
53:53
27
7. HC Slezan Opava
18
5
3
4
6
53:69
25
8. HC Uničov
18
5
1
3
9
60:77
20
9. VSK Technika Blansko
18
6
1;
0
11
46:73
20
10. HK Jestřábi Prostějov
18
4
2
2
10
46:56
18
11. HC Břeclav
19
4
1
2
12
43:71
16
12. HC Frýdek-Místek
18
3
1
1
13
43:72
12
PŘÍŠTÍ PROGRAM
Dohrávka 16. kola, pondělí 23. listopadu 2009, 17:30 hodin: VHK Vsetín – HC Orlová.
18. kolo, středa 25. listopadu 2009, 18:00 hodin: VHK Vsetín - HK Jestřábi Prostějov (17:30), VSK Technika Blansko - HC Orlová, HC Břeclav - HC Uničov, HC Zubr Přerov - SHK Hodonín, HC Frýdek-Místek - HC Bobři Valašské
Meziříčí, HC Nový Jičín - HC Slezan Opava.
19.kolo, sobota 28. listopadu 2009, 17:00 hodin: HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Zubr Přerov, SHK Hodonín VHK Vsetín, HC Uničov - HC Orlová, HC Nový Jičín - VSK Technika Blansko (18:00), HK Jestřábi Prostějov HC Břeclav (18:00), HC Slezan Opava - HC Frýdek-Místek (neděle 29.11., 17:00).
-pk-

