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Protizákonné radary?
ZLATÉ HOLKY! Město
se hodlá bránit...

Spanilá jízda dokonána! Ke třem splněným cílům v sezoně
2009 - 2010 (postup do
vyřazovacích bojů v
Lize mistryň, vítězství v
Česko-Slovenském poháru, triumf v Českém
poháru) přidal tým VK
Modřanská Prostějov i
čtvrtý, k němuž došel
málo vídaným a obdivuhodným způsobem.
Prostějovské volejbalistky totiž obhájily očekávaný mistrovský titul
naprosto
suverénně,
když domácí extraligou
propluly se vskutku nesmírnou lehkostí a vyhrály všech sedmatřicet
zápasů! Samotnou finálovou sérii play off
zvládly jak jinak než s grácií sobě
vlastní a o druhém titulu v řadě
rozhodly již ve středečním třetím
zápase na palubovce KP Brno.
Ihned poté vypukla v jejich řadách
obrovská „žlutomodrá„ euforie a
mohutné oslavy trvaly bezmála
dva dny! Šampaňské teklo proudem nejen na hřišti, ale především
v tenisovém areálu a také po pro-

stějovských diskotékových klubech... „Oslavy byly opravdu
bouřlivé. Ať získáte titul lehce,
nebo těžce, je to vždycky obrovská radost,„ řekla za všechny kapitánka Milada Spalová. „Ty
pocity jsou skvělé! Je to extrémně
úspěšná sezóna,„ shodovali se
všichni, kdo mají s prostějovským
volejbalem co do činění.

Chybět u toho nejen v Brně, ale i
při samotných mistrovských oslavách, nemohl ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník a tak vám na
sportovních stranách dnešního vydání přinášíme přímé zpravodajství
včetně
exkluzivních
rozhovorů a fotografií. A již brzy
čeká na volejbalové přívržence
malé překvapení...
-pk-

Prostějovská radnice v těchto dnech a týdnech řeší nebývalý
průšvih. Kontroloři z olomouckého krajského úřadu totiž už
potřetí zjistili, že naše město porušuje zákony při měření
rychlosti a také při následném trestání řidičů. Zatímco
mnoho šoférů si v Prostějově mne ruce, městu také hrozí, že
bude muset vracet obrovskou částku vybranou za pokuty.
Radnice se ale proti rozhodnutí krajských úředníků chystá
bránit, navíc se čeká na stanovisko ministerstva dopravy.
Jádrem celého sporu je podezření, že soukromá firma Czech
radar, od které má naše radnice pronajatých všech jedenáct radarů, zneužívá soukromá data přestupců. Radnice i zmíněná
firma však toto odmítají. Celou kauzu by tak mohla vyřešit kontrola ministerstva dopravy, která míří na základě podnětu Olomouckého kraje do Prostějova. "Je smutné, že představitelé
prostějovské radnice opakovaně a trvale nerespektují stanoviska
krajského úřadu ani ostatních institucí," uvedl médiím Jakub Ptačinský, tiskový mluvčí ministerstva dopravy.
Jenomže tato kauza má i druhou stranu mince. Doteď se žádný
z krajských úředníků ani dalších institucí nezabýval tím, že za
dobu působnosti stacionárních radarů se rapidně zvýšila bezpečnost na městských silnicích a počet přestupků poklesl někde
až o neuvěřitelných 90 procent. Navíc z celého humbuku okolo
radarů vyplývá, že v tomto státě se stále více chrání práva těch,
kteří sami porušují zákony, tedy v tomto případě dopravní předpisy. A toto opravdu chceme? Více o problémech s radary si přečtete příští týden, na druhé straně dnešního vydání otiskujeme
vyjádření firmy Czech radar.
-mikVzpoura.Řidiči v Prostějově nyní odmítají platit pokuty, navíc už kašlou na
dodržování předepsané rychlosti. Tohle jsme chtěli? To snad ne!

Oděvní podnik se bortí MISS POLICIE?
600!

Dalších 600 lidí
NA DLAŽBU!

Gigant v oděvnickém průmyslu jde pomalu ale jistě
ke dnu. Dávno pryč jsou
časy, kdy v Oděvním podniku v Prostějově pracovalo přes šest tisícovek lidí.
Minulý týden se sešli věřitelé této tradiční firmy, ale
nikdo z nich nepředložil
návrh
reorganizačního
plánu. O konkurzu tak
bude rozhodovat soud. A to
hodně rychle, mělo by se
tak stát v nejbližších dnech.

Co je právě teď nejhorší, je
skutečnost, že Oděvní podnik propustil další stovky
pracovníků. K 30. dubnu
odešlo z uzavřeného závodu
v Jeseníku 290 zaměstnanců, přes 300 jich bylo vyhozeno na dlažbu přímo z

prostějovského Oděvního
podniku. Ve firmě tak zůstává už pouhých devět stovek pracovníků, ovšem také
jejich budoucnost je značně
nejistá. Více informací o
tomto tématu přinášíme na
straně 2.
-mik-

Ne, Den s IZS...

Naším nejnovějším objevem, co se
krásy a šarmu týká, je velmi pohledná prostějovská policistka,
která na tradičním Dni s Integrovaným záchranným systémem v
pátek provázela děti výstavou výzbroje a výstroje Policie České republiky. No řekneme vám, od
takové policistky bychom se na ulici
nechali pokutovat imrvére... Co říkáte?
Více o pátečním dnu stráveným s
prostějovskými policisty, vojáky a
záchranáři se dočtete na straně 4
dnešního vydání.
-mik-

Čarodějnice se slétly na Prostějovsko
... a pak šup s nimi do OHNĚ
Předvečer prvního máje je tradičně spojen s překrásným zvykem pálením čarodějnic. Nejinak tomu bylo i letos, kdy
se na stovky míst celého bývalého
okresu slétly houfy čarodějnic. A ty se
vzápětí pálily všude, ve školkách, školách, hřištích a na loukách. Div, že hasiči zůstali v klidu. Reportáže z akcí,
které se konaly na mnoha místech Prostějovska přinášíme uvnitř tohoto vydání Večerníku.
-mik-

Více na str. 9

Dětem to slušelo. V čarodějnickém
převleku přišly i děti ze Speciální mateřské školy v Mozartově ulici.

3. května 2010

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Chytil hledaného

Po dvacáté hodině při kontrole
svěřeného úseku strážník okrskové služby zadržel na ulici
Belgická celostátně hledanou
osobu. Zmíněný šestadvacetiletý muž odpovídal popisu a při
ověření totožnosti se podezření
potvrdilo. Na dotyčného byl vydán příkaz k zatčení. Následně
byl převezen na služebnu Policie ČR.

Neznalost neomlouvá

V dopoledních hodinách bylo
přijato na linku 156 sdělení o pobíhajícím psovi na dětském hřišti mezi ulicí Žeranovská – Krokova. Autohlídkou na uvedeném místě byl zjištěn dvacetiletý mladík, jak zde venčí psa. Zvíře nebylo na vodítku a navíc v
blízkosti dětského hřiště je pohyb psů městskou vyhláškou zakázán. Jelikož zmíněný nebyl
schopen prokázat svoji totožnost, skončil na Policii ČR a poté mu strážníci udělili blokovou
pokutu.

Překvapení pro všechny

Po patnácté hodině bylo nahlášeno na linku 156 stání osobního vozidla bez SPZ na náměstí
T. G. Masaryka v prostorách kuželny. Vyslaná hlídka zjistila, že
se jedná o tablo jedné z prostějovských středních škol a tato
akce je řádně povolena. K protiprávnímu jednání tedy nedošlo.

Muž pochybil

Při dohledu na veřejný pořádek
strážník okrskové služby v blízkosti hlavního nádraží objevil
odstavený osobní vůz bez poznávacích značek. Následně vypátral provozovatele automobilu. Ten uložil registrační značky
vozidla do depozitu, ale auto odstavil na komunikaci. Tímto je
podezřelý ze zvláštního užívání
pozemní komunikace, jelikož
na silnici umístil věc, jenž neslouží k údržbě ani opravě.

Oděvní podnik dál pouští žilou
Oděvní podnik Prostějov se
přiblížil konkurzu. Nikdo z
věřitelů totiž nepředložil návrh reorganizačního plánu a
soud by tak o konkurzu měl
rozhodnout v nejbližších
dnech. Firma snížila počet
svých zaměstnanců o zhruba
600. K 30. dubnu dojde k
uzavření závodu Jeseník s
290 zaměstnanci, ostatních
třista pracovníků odejdou ke
stejnému datu z hlavního výrobního provozu v Prostějově. Zaměstnanci budou odcházet napříč všemi profesemi. Firma bude i nadále zaměstnávat zhruba 900 lidí, z
toho na mateřské dovolené je
280 žen.
"Management OP Prostějov
musel tímto rozhodnutím reagovat především na aktuální

ekonomický stav firmy, objem
zakázek a nedostatečné provozní financování. Nešlo jej
oddalovat, i když zatím nebylo
oznámeno usnesení o vyhlášení konkursu, které je pravděpodobné. Dalším čekáním by se
ještě více prohlubovala ztráta
hospodaření a snižovala majetková podstaty firmy. OP Prostějov vykázal za první čtvrtletí provozní ztrátu 104 milionů
korun. Kvůli tomu, že není zajištěno provozní financování,
má nyní vytížené kapacity pouze ze 30 procent. Z tohoto důvodu bude v prostějovském závodě výroba sestěhována do
jedné dílny, aby se co nejvíce
snížily provozní náklady. Výroba zde bude pokračovat. Po
předpokládaném usnesení soudu o řešení úpadku formou

konkursu, pak o dalším vývoji
podniku bude rozhodovat insolvenční správce a věřitelé,"
uvedl Karel Samec, mediální
zástupce Oděvního podniku.
Na hromadné propouštění z
Oděvího podniku okamžitě zareagoval prostějovský Úřad
práce. "Věřitelé Oděvního podniku odmítli reorganizaci a poslali jej 25. ledna do úpadku.
Očekávali jsme, že se za jejich
rozhodnutím skrývá atraktivní
kupec. Když ale krajský soud
povolil dne 5. března řešení
úpadku již dříve odmítnutou
reorganizací, věděli jsme, že je
to jen čekání na Godota. Protože ochrana zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele končí v tomto případě
30. dubna, bylo tím současně
známo i nejpravděpodobnější

Vyjádření společnosti Czech radar k mediálním útokům
Společnost CZECH RADAR,
a.s., která pronajímá mimo
jiné i Městu Prostějov stacionární radary, se opakovaně
stala terčem útoků některých
médií. Zveřejněné nepřesné či
přímo nepravdivé informace
proto chceme uvést na pravou
míru.
Celý projekt Bezpečná města
byl vytvořen a funguje v souladu
s platnou českou legislativou.
Měření provádí výhradně městská policie, která zajišťuje
všechny s tím související čin-

nosti. Veškeré zjištěné přestupky
pak řeší město samo. Veškerá
data jsou uchovávána na zabezpečených serverech, k nimž mají
přístup pouze k tomu pověření
pracovníci města. Nikdo ze zaměstnanců společnosti CZECH
RADAR nemá přístup k žádným ani osobním údajům přestupců. Společnost CR má ve
spolupráci roli výhradně technického správce zařízení. O přestupku tedy rozhoduje výlučně
správní orgán, který je vázán zákonnými mantinely, a jimi

přísně korigován ve svých kompetencích, když výše sankcí jsou
vymezeny konkrétní sazbou s
příslušným rozpětím.
Každé měřicí zařízení je certifikováno a má veškerá potřebná
povolení. Jakýkoliv zásah do
výstupu z měření je z technického hlediska vyloučen. Vlastní
měření probíhá automaticky, bez
zásahu lidského činitele. Celý
systém navíc dokumentuje přestupky v nepřetržité číselné řadě
a není tedy možné, aby k nim
bylo přistupováno rozdílně.

OBRAZEM

Zbloudilý srnec

Neobvyklá zpráva byla nahlášena po osmnácté hodině z nové
nemocnice. Do areálu vběhl
mladý srnec a zmateně pobíhal
podél plotu. Nemohl najít cestu
zpět do volné přírody. Strážníkům se podařilo srnečka nasměrovat k bráně a vyvést ho ven k
biokoridoru Hloučela.

Ukradený Superb

Před třetí hodinou ranní si povšimla autohlídka vozidla Audi,
jedoucího značnou rychlostí po
ulici Kojetínská směrem na Bedihošť. Audi vleklo za sebou na
tažném laně osobní vůz Škoda
Superb. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci
pronásledovali ujíždějící automobily. Ihned byla informována
Policie ČR. Vozidla jela po rovné vozovce natolik vysokou
rychlostí, že se hlídce následně
ztratila. Po několika minutách
bylo oznámeno s operačního
střediska Policie ČR, že vůz
Škoda Superb byl nalezen na komunikaci u Kelčic a jedná se o
odcizený vůz z Prostějova.

Prvomájové růže. I když nám letošní 1. máj začal deštivě, den se nakonec probral do slunečna a tak si nakonec mohli mnout ruce i představitelé sociální demokracie, kteří v Kolářových sadech uspořádali tradiční prvomájovou slavnost. Kromě kolotočů, hudebních
představení a dalších atrakcí nechyběl mezi Prostějovany ani kandidát ČSSD do Parlamentu České
republiky Pavel Holík. Rozdal desítky oranžových růží, většinou pochopitelně zástupcům toho krásnějšího pohlaví...
-mik-

Èerná kronika

rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.

Zmizely slunečníky

Straka v domě

Dosud neznámý pachatel vnikl
do prostor provozovny letní zahrádky kulturního domu v obci
Smržice, kde odcizil zde postavené tři kusy skládacích čtvercových slunečníků a dva kusy
jejich kovových stojanů. Svým
jednáním pachatel způsobil
škodu bezmála 24 000 korun.

Opilý a bez řidičáku

V pondělí byl hlídkou Obvodního oddělení Konice kontrolován řidič vozidla Fiat Uno.
Řidič při silniční kontrole hlídce nepředložil řidičský průkaz,
ostatní doklady potřebné pro
provoz a řízení motorového
vozidla hlídce předložil. Ze
strany Policie ČR bylo následně zjištěno, že podezřelý muž
není držitelem žádného řidičského oprávnění. Při kontrole
byla u řidiče ještě provedena
dechová zkouška na alkohol,
kdy mu byla naměřena hodnota 0,88 promile alkoholu.

Ohrožení pod vlivem
návykové látky

Dne 25.4.2010 v pozdních večerních hodinách byla hlídkou
Obvodního oddělení Prostějov v obci Výšovice kontrolována řidička (1983) z Prostějova, která řídila osobní motorové vozidlo Škoda Felicie. Řidička byla ze strany policistů
vyzvána k provedení dechové
zkoušky, kdy tato byla pozitivní s naměřenou hodnotou 2,31
promile alkoholu. Řidičce byl
na místě zadržen řidičský průkaz a další jízda s motorovými
vozidly zakázána. Za trestný
čin Ohrožení pod vlivem návykové látky ženě hrozí trest
odnětí svobody až na jeden

Systém umožňuje i provedení
zpětné kontroly.
Rozhodnutí, že se případem
bude zabývat Ministerstvo dopravy ČR a Úřad na ochranu
osobních údajů jednoznačně vítáme. Věříme, že ministerstvo
dopravy po prověření celého
systému shledá a potvrdí, že vše
funguje podle platné legislativy.
Nepředpokládáme ani, že něco
nezákonného zjistí Úřad pro
ochranu osobních údajů.
Anna Němcová, tisková mluvčí
společnosti Czech radar

POLICIE žádá o pomoc!

"Hodný" exekutor

Poněkud svízelnou situaci zažili
strážníci v odpoledních hodinách. Na linku 156 nahlásila recepční městské ubikace, že včerejší den někdo objednal ubytování a nyní přivezl a vysadil dvě
přestárlé osoby, které navíc mají
vážné zdravotní potíže. V žádném případě nejsou schopny se
sami o sebe postarat a z tohoto
důvodu nebyli a nebudou přijati.
Autohlídkou byli na místě zjištěni pánové ve věku 55 a 86 let. Jeden z nich měl otevřené krvácející bércové vředy a druhý byl
značně hubený a zesláblý. Následně vyšlo najevo, že u obou
proběhlo soudní vystěhování
bez náhrady. I přesto se exekutor
pokusil zajistit ubytování na
uvedené ubytovně. Vzhledem k
jejich špatnému zdravotnímu
stavu byla na místo přivolána sanitka. Lékařské ošetření a převoz do nemocnice muži ovšem
odmítli. Nakonec se muže povedlo umístit do Azylového domu.

datum konce zaměstnání většiny pracovníků," podotkl Vojtěch Pospíšil, ředitel Úřadu
práce v Prostějově.
Úřad práce vyšle 3. května do
Oděvního podniku několik týmů. Dvoučlenný tým poradců
poskytne základní informace o
právech a povinnostech uchazečů o zaměstnání a zodpoví
konkrétní dotazy. Desetičlenný
tým zprostředkovatelů bude
přijímat bývalé zaměstnance
do evidence úřadu práce. Pětičlenný tým referentek insolvence bude řešit žádosti o výplaty dlužných mezd. Nutnou
podmínkou hladkého průběhu
je včasné vyhotovení všech potvrzení mzdovou účtárnou
Oděvního podniku. Pro zvládnutí celé akce si úřad práce přiveze vlastní techniku. -mik-

Neznámý pachatel vnikl do
domku u železniční tratě v obci
Vrbátky, odkud odcizil 30 metrů měděného pleteného kabelu,
2 kusy regulačního ventilu na
kyslíkovou láhev, 2 kusy regulačního ventilu na plynovou láhev, 2 kusy autogenní pistole, 2
kusy řezáku, 1 kus dírového řezáku, 4 kusy úhlové brusky, 3
kusy prodlouženého měděného kabelu se zásuvkou a zástrčkou na 380V a 4 kusy svařovacích kabelů. Tímto svým jednáním pachatel způsobil škodu
bezmála 64 000 korun.

Úraz v Brodku

Ve středu v odpoledních hodinách v areálu firmy na ulici V
Pivovaře v Brodku u Prostějova prováděl dvaadvacetiletý
muž při práci na fréze čištění
hoblovací hlavy za použití
vzduchové pistole. Při tomto
strčil prsty levé ruky do hoblovací hlavy v pravé části stroje,
čímž došlo k amputaci malíku
a čtvrtého článku prstu levé ruky. V současné době věc šetří
kriminalisté jako trestný čin
ublížení na zdraví.

Úvěrový podvod

Z trestného činu úvěrového
podvodu obvinili policisté z
Oddělení hospodářské kriminality pětačtyřicetiletého muže, který docílil uzavření
smlouvy a poskytnutí úvěru na
koupi vozidla Daewoo Nubira
ve výši 97 000 korun, ačkoliv
uvedený automobil nezakoupil
a zakoupit nehodlal. Dále obviněný muž v provozovně společnosti na ulici Českobratrská
v Prostějově docílil uzavření
smlouvy na poskytnutí úvěru

Dne 13. dubna 2010 v 5.35 hodin řídil dosud nezjištěný
řidič nákladní motorové vozidlo se skříňovu nástavbou,
dosud nezjištěné tovární a registrační značky, pravděpodobně bílé barvy, po pozemní komunikaci III. třídy
ulice Kralická v Kralickém Háji ve směru od kruhového
objezdu v Prostějově na obec Kralice na Hané. Na rovném úseku při objíždění cyklisty jedoucího při pravém
okraji komunikace ve směru od kruhového objezdu v
Prostějově k ulici U Spalovny došlo k pádu cyklisty s
jízdním kolem. Dosud nezjištěný řidič nákladního vozidla na místě nezastavil a pokračoval dále směrem k
obci Kralice na Hané. Při nehodě došlo k poranění cyklisty a dále vznikla hmotná škoda na jeho kole. Zda
vznikla škoda na nákladním vozidle, nebylo zjištěno.
Dechová zkouška na zjištění přítomnosti alkoholu v
dechu byla provedena pouze u cyklisty, a to s negativním výsledkem. Cyklista byl z místa nehody převezen
vozidlem RZP do nemocnice v Prostějově k ošetření.
Míra zavinění na nehodě je předmětem dalšího šetření.
Tímto žádáme všechny občany, kteří by mohli přispět k
objasnění dané skutečnosti a pomoci při identifikaci řidiče či vozidla, nechť se obrátí na Skupinu dopravních
nehod Prostějov, tel.: 974 781 580 nebo telefonicky volají na linku 158.
-PČR-

opět na koupi výše uvedeného
vozidla, nyní ve výši 70 000
korun. Toto vozidlo opět nezakoupil ani zakoupit nehodlal a
při sjednávání úvěrové smlouvy uvedl nepravdivé údaje.

Lapka na stavbě

Dosud neznámý pachatel vnikl
do prostoru neobývané novostavby v obci Vrahovice, odkud odcizil 3 ks pákových vodovodních baterií. Celkově
svým jednáním pachatel způsobil škodu bezmála 39 000
korun.

Nadýchal 2,32 promile

Ráno byl v obci Olšany u Prostějova hlídkou Policie ČR
kontrolován pětatřicetiletý řidič osobního vozidla Škoda
Felicie. Řidič byl ze strany policistů vyzván k provedení dechové zkoušky, kdy mu byla
naměřena hodnota 2,32 promile alkoholu! Za trestný čin
ohrožení pod vlivem návykové
látky muži hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Okradený šofér

Ve středu v ranních hodinách
oznámil muž, že mu neznámý
pachatel z kabiny nezajištěného nákladního motorového vozidla Renault Master, odstaveného v obci Olšany u Prostějova, odcizil tašku s finanční hotovostí, dále osobní doklady a
pět platebních karet. Neznámý
pachatel způsobil oznamovateli škodu bezmála 26 000 korun.

Razie na řidiče

Ve středu od ranních hodin proběhla na teritoriu územního odboru Prostějov dopravně bezpečnostní akce, do níž bylo nasazeno celkem 40 policistů, z
toho 19 policistů pořádkové

služby a dopravního inspektorátu a 21 policistů (studentů) z
policejní školy v Holešově.
Bylo zjištěno celkem 38 přestupků, z nichž 35 bylo vyřešeno uložením pokuty v blokovém řízení v celkové částce 14
600 korun. Dále byli zadrženi
tři řidiči pod vlivem alkoholu, z
toho dva jsou podezřelí ze spáchání trestného činu.

Bral to ve velkém

Neznámý pachatel z objektu firmy v Žešově odcizil čtyři kusy
kolejových vozíků, pět kusů
elektromotorů, 200 ks plotových
trubek, 15 ks ocelových rour, dva
kusy převodovek nezjištěného
typu, kouřovod, tři kusy plechových příklopů od ventilace, kovový stojan na proložky a pět kusu kovových poklopů na kanalizaci. Neznámý pachatel tímto
svým jednáním způsobil škodu
bezmála 120 000 korun.

Vysál naftu

Dosud nezjištěný pachatel v
obci Březsko přijel vozidlem
přes pole od obce Ladín k místní farmě. V areálu farmy překonal uzamčené víčko palivové nádrže u tahacě Škoda ŠT
180, kde poté z nádrže odcizil
150 litrů motorové nafty. Následně bez použití násilí odcizil z palivové nádrže traktoru
Zetor 7011 celkem 80 litrů motorové nafty a z palivové nádrže traktoru Zetor 10145 taktéž
80 litrů motorové nafty. Celkem pachatel odcizil společnosti 310 litrů motorové nafty
a způsobil škodu bezmála 9
000 korun. Ve stejném areálu
odcizil neznámý pachatel bez
použití síly z palivové nádrže
stavebního stroje 75 litrů motorové nafty, čímž spůsobil jiné společnosti škodu ve výši 2
250 korun.

Vidìno - Slyšeno
Tlachy

Poněkud podivná diskuse se
vedla nad tím, zda bylo z bezpečnostního hlediska v pořádku,
že prezident, premiér a arcibiskup vyrazili poslední rozloučení
s polským prezidentským párem
do Krakova společně vlakem.
Spíš to byly hloupé tlachy, aby
řeč nestála a obstály výmluvy
těch, co svoji neúčast svedli na
uzavřený vzdušný prostor. Jakoby letadlem letěl každý papaláš
zvlášť. Holt, ale na něco se to
vždycky svést musí, aby to nevypadalo tak blbě! Když by ti
ostatní opravdu chtěli, zajisté by
je pánové vzali vlakem s sebou.
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jsou časy, když na podzim byl
proti dnešku benál málem o pětku levnější, než teď. To se to jezdilo, to se to šmejdilo. Ne že by
se teď jezdilo míň, ale podle návalu u stojanů se dá vcelku
snadno odhadnout, kde v Prostějově a možná na Prostějovsku vůbec, je krmení nejlevnější. Skoro dvě kačky rozdílu je
docela dost.

Parkování

Poněkud kuriózní pohled skýtal
zaparkovaný nákupní vozík na
jednom superobchodním parkovišti. Těžko říct, zda plnil nějaký
nejasný účel střežení prostoru
nebo prostě a jednoduše někdo
vyložil nákup do auta a odjel,
každopádně řidiči uctivě kroužili kol a kolem a nikoho nenapadChvála krize
lo vozík vzít na nákup a místo
„Kdepak, nebylo jak za krize,“ něj výhodně zaparkovat. Určitě
komentoval řidič pohled na ce- v něm ještě zbyla i mince v zámduli s cenami benzínu. Ty tam ku…
-MiH-

Proč volit PAVLA HOLÍKA?
Alena Rašková,
místostarostka
Prostějova (na
snímku):
Jde o člověka,
který než něco vypustí z úst, tak o
tom hodně přemýšlí. Pavel Holík
je seriózní člověk,
pečlivý, poctivý a
je to vynikající
lékař s hlubokými
znalostmi medicíny. Je to člověk, na kterého je absolutní spoleh, člověk, jenž je vždy a za
každých okolností v pohodové
náladě. A osobně se mi navíc na
něm líbí, jak se vždy vyjadřuje o
své manželce. Když ty dva pak

vidíte ve městě,
jak se po dvacetiletém manželství
drží za ruce... A to
je také to, co o
Pavlu Holíkovi
mnohé napovídá!

Ing. Bedřich Grulich, generální ředitel
DT
–
Výhybkárna a
strojírna, a.s., Prostějov: Z osobní zkušenosti znám
Pavla Holíka nejen jako politika,
ale také jako člověka, který má
profesionální a zároveň lidský přístup. Vím, že se na něj mohu vždy
spolehnout, protože je to slušný
člověk.

Vyloupil poštu v Drahanech
Policie v těchto dnech pátrá po
lupiči, který ve středu odpoledne se zbraní v ruce přepadl
poštu v Drahanech.
"Kolem půl čtvrté odpoledne došlo
ze strany neznámého pachatele k
přepadení pobočky České pošty v
obci Drahany. Pachatel vstoupil do
místnosti pošty maskován slunečními brýlemi a čepicí, vytáhl střelnou zbraň a namířil ji na pracovnici
pošty. Požadoval po ní vydání finanční hotovosti. Třiačtyřicetiletá
žena z obavy, aby pachatel proti ní
nepoužil zbraň, vydala mu z pokladny částku ve výši 33 500
korun. Neznámý lupič pak ihned
utekl," sdělil Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.

Policie intenzivně pátrá po mladíkovi a disponuje jeho popisem. Jedná se o muže ve věku
20 až 30 let, výšky 170 cm,
drobné postavy, na očích měl
velké sluneční brýle, černé
dlouhé vlasy (může se jednat o
paruku), na hlavě měl kšiltovku,
oblečen byl do tmavěmodré mikiny, maskáčových kalhot nezjištěné barvy, na nohou měl
tenisky nezjištěné barvy. "Tímto
žádáme občany, kteří by mohli
přispět k objasnění dané skutečnosti a odhalení pachatele tohoto trestného činu, nechť se
obrátí na nejbližší služebnu Policie ČR nebo telefonicky volají
na linku 158," dodal mluvčí policie.
-mik-

Patálie s opilým šoférem
V úterý ve večerních hodinách
prováděla hlídka konických
policistů dopravní akci. Když
chtěl jeden ze členů policejní
hlídky zkontrolovat přijíždějící
osobní motorové vozidlo Seat
Toledo, které jelo ve směru od
obce Konice na obec Budětsko,
řidič tohoto vozidla zastavil. Jenomže po chvíli se s autem otočil a odjel zpět směrem na
Konici.
"Hlídce přišlo toto jednání muže
podezřelé a rozhodla se vozidlo
zastavit za pomocí služebního
vozidla. Vozidlo Seat po chvíli
zastavilo a z místa řidiče vystoupil muž, který se snažil od vozidla
odejít. Policisté řidiče vyzvali k

předložení dokladů, ten to však
neudělal a vůbec se s hlídkou odmítal bavit. Odmítl i dechovou
zkoušku. Řidič byl tedy předveden na Obvodní oddělení v Konici ke zjištění totožnosti. V
podezřelém byl zjištěn osmapadesátiletý muž. Po zjištění totožnosti byl opětovně vyzván k
provedení dechové zkoušky na
alkohol, které se již podrobil. Naměřená hodnota činila 2,42 promile alkoholu. Za trestný čin
ohrožení pod vlivem návykové
látky muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti," sdělil
nám Petr Weisgärber, mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-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
Jiřina Buchtová 1927 Prostějov
Jaroslav Štěpánek 1936 Skřípov
Ludmila Hirschová 1922 Prostějov
Marie Hrubá 1938 Drahany
Vlasta Spurníková 1921 Prostějov
JUDr. Ladislav Vavrouch 1925 Prostějov
Vojtěška Jurková 1926 Prostějov

mezi námi...
Marie Vránová 1931 Hruška
Vojtěch Weber 1934 Brodek u Prostějova
František Vybíral 1948 Přemyslovice
Anna Švejdová 1921 Prostějov
Jiřina Bistrá 1949 Plumlov
Marie Klusáková 1915 Prostějov
Jiří Sedlák 1971 Boskovice

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 3. května 2010
Ludmila Mračková 1934 Ivaň 10.00 Obřadní síň Prostějov
Zdena Piňosová 1951 Seloutky 10.40 Obřadní síň Prostějov
Jan Zlatníček 1936 Hamry 11.20 Obřadní síň Prostějov
Středa 5. května 2010
Jarmila Frébortová 1939 Krasice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Helena Krchňáková 1924 Klenovice 12.40 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 6. května 2010
Jiřina Vařeková 1927 Prostějov 11.00 kostel P+P Prostějov
Pátek 7. května 2010
Bohumil Klos 1935 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Rudolf Švancer 1939 Domamyslice 12.40 Obřadní síň Prostějov
Karel Huběnka 1946 Čechy pod Kosířem 13.20 Obřadní síň Prostějov

3. května 2010

Policii ČR posílil
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V Prostějově se sešlo 250 pedagogů z celého kraje

nový tiskový mluvčí
Nedávno jsme vás informovali
o změně na postu tiskové mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Alenu Nedělníkovou odcházející na mateřskou dovolenou
tehdy vystřídala Eva Čeplová,
kterou jsme představili i ve-

řejnosti. Po několika měsících
dochází v této funkci ale k
další změně, tentokrát dočasné a vynucené vlivem odchodu Evy Čeplové na
studijní dovolenou. Pár měsíců jí tak bude zastupovat pě-

tadvacetiletý praporčík Petr
Weisgärber.
Zastupující tiskový mluvčí Petr
Weisgärber (na snímku) vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve
Zlíně - fakultu managementu a
ekonomiky. Po studiu nastoupil k
policii, nejprve sloužil na Obvodním oddělení Prostějov 1 a poté
vyhrál výběrové řízení na místo
inspektora na Obvodním oddělení Policie ČR v Plumlově. "Byl
jsem nyní jmenován, abych zastoupil Evu Čeplovou, která se
bude připravovat na dokončení
vysokoškolského studia. Je to pro
mě velká změna od běžné policejní práce. Vím, že nová funkce
neznamená pouze styk s novináři
a dalšími médii, ale také prevenci,
která je realizována na celém
území prostějovského územního
odboru. V poslední době se soustřeďujeme také na různé besedy
a preventivní přednášky dětem a
důchodcům. Tedy lidem, kteří
jsou nejvíce ohrožení trestnou
činností nejrůznějších pachatelů.
Tato práce mě určitě bude bavit a
těším se na ni," uvedl pro Večerník Petr Weisgärber.
-mik-

V přednáškovém sále Hotelu
Tennis Club v areálu TK Plus
Prostějov byl ve čtvrtek 29.
dubna úvodní konferencí odstartován projekt s názvem Další vzdělávání pro pracovníky
škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v oblasti Integrovaného záchranného systému, který je realizován v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop-

Tři muži jsou hledáni policií
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po dalších třech
osobách. Strážci zákona žádají
veřejnost o pomoc. Pokud jste
hledané osoby někdo zahlédl,
ozvěte se prosím policistům.
L U D Ě K
KŘUPKA se
narodil 26. srpna 1978 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v ulici
J. Krezy číslo 1
ve Smržicích. Na hledaného vydal Městský soud v Brně příkaz k
zatčení pro trestný čin zanedbání
povinné výživy. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 30 do 32 let,
měří v rozmezí od 170 do 180
centimetrů, má hubenou postavu,

Pohledem shora
Pohledem shora

velké obloukovité obočí a hnědé
krátké vlasy.
MIROSLAV
MENŠÍK se
narodil 29.
května 1978 a
trvalé bydliště
má hlášeno v
obci Želeč číslo 51 v okrese Prostějov. Na hledaného vydal Městský soud v
Brně příkaz k zatčení pro trestný
čin krádeže. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 31 do 35 let, měří 175
centimetrů a má vyholené vlasy.
JIŘÍ KOLÁČEK se narodil 5.
května 1961 a trvalé bydliště má
hlášeno na Masarykově náměstí
číslo 27 v Konici. Na hledaného
vydal Okresní soud v Prostějově

příkaz k zatčení
pro trestný čin
krádeže. Jeho
zdánlivé stáří je
v rozmezí od 49
do 50 let, měří
175 centimetrů,
má střední postavu, strnulé tělo,
modré oči, plavé blond vlasy a
nosí knír.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo na Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

JUSTIČNÍ MEJLKA

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
e to taková podivná věc. Mladá žena mi vyprávěla o tom, jak se ze dne na den stala delikventkou, aniž by cokoliv provedla. Jak se ale zdá, není vždy podmínkou se dopustit nějaké špatnosti, podle toho se nejspíš tak docela pokaždé netrestá. Obdržela soudní rozhodnutí, že z důvodu neuhrazení pojistné platby v řádu
stokorun jí byla vyměřena náhrada přesahující 7 tisíc korun. Samozřejmě v první
chvíli znejistěla, že možná něco přehlédla nebo opomněla, i když si byla jistá, že s uvedenou pojišťovnou
neměla nikdy nic společného. Jenomže jak to chodí, může se stát, že společnost jednoduše přejde na jiného vlastníka, ani o tom nikdo neví. Ale je ve slušné společnosti alespoň zvykem to klientům oznámit. Navíc nikdy ani nedostala nějakou výzvu, že by měla částku uhradit. Šla tedy přímo na soud zkusit přijít věci
na kloub. Z předložených podkladů k rozhodnutí však jediné, co se s ní ztotožňovalo, bylo uvedené jméno. Veškeré další indicie a nacionále mohly patřit komukoliv jinému, jen ne jí. I přesto někdo na soudu
rozhodl, že je vinna. Proč? Jaké přesvědčení a důkazy ho k tomu vedly? Nebo si tím snad jenom ulehčoval práci a metodou pokusu a omylu rozhodoval v přesvědčení, že se nakonec podaří najít tu pravou? A
jak je tedy možné, že ačkoliv je na podkladech od pojišťovny uvedena jiná adresa, došlo soudní rozhodnutí na adresu její? Jak k této adrese kdo přišel a když už si dal tu práci a vyhledal ji, tak proč nevzal i na
vědomí, že posledních 20 let trvalé bydliště nezměnila? Spravedlnost je sice slepá, ale zřejmě leckdy i zaslepená. Zaslepená svojí domnělou neomylností a nedotknutelností. Sice všechno mluví v prospěch obhajoby oné ženy, nicméně nikdo jí nenahradí čas a vynaložené úsilí k obraně. Ale jak si někdo s právním
vzděláním může něco takového vůbec dovolit?

J

nost a je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem ČR.
Konference se účastnili představitelé Olomouckého kraje v čele
s náměstkem hejtmana Pavlem
Sekaninou, představitelé města
Prostějov v čele se starostou Janem Tesařem a dále všichni ti,
kteří budou projekt kokrétně realizovat, tedy členové IZS Olomouckého kraje Jan Weinberg,

Petr Ošlejšek, Václav Hrubý a
pedagogové prostějovské Střední
zdravotnické školy v čele s ředitelkou Ivanou Hemerkovou.
"Konference se účastnilo celkem
padesát rokujících, kteří se seznámili s náplní projektu. Konkrétně ho představili vedoucí metodik první pomoci Jan Weinberg
a po něm lektor hasičů Petr Ošlejšek a Václav Hrubý, vedoucí
metodik hasičů. Cílem projektu

je proškolit pedagogy ve výukových modulech, tedy poskytnutí
první pomoci a ochrana člověka
za mimořádných událostí, následně by učitelé měli získané poznatky zakomponovat do témat v
ŠVP, na jejichž podkladech budou pak moduly evaluovány, zařazeny do běžné výuky škol a
praktické zkušenosti učitelů předávány žákům," uvedla Ivana
Hemerková.
Právě část praktické první pomoci budou realizovat pedagogové
prostějovské „zdravky„, kteří
mají již dobrou průpravu ze školení prostějovských složek IZS.
Jak dále Ivana Hemerková řekla,
budou vypracovány studijní materiály ve formě skript, prezentací
a podobně, které pomohou vzdělávajícím se pedagogům a samozřejmostí budou praktické ukázky první pomoci. Na závěr ředitelka dodala, že nastane období
pilné práce, jelikož přítomní ředitelé škol Olomouckého kraje projevili o projekt velký zájem, ale
ona osobně se jí rozhodně nebojí
a věří, že pro všechny zúčastněné
přinese mnoho nových zkušeností.
-redNa konferenci pedagogů přednášel i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Sekanina.

BUM do traktoru

Předjíždět jenom když máte
absolutní jistotu! Tímto heslem se měl řídit šofér, který to
se svým náklaďákem napral
do traktoru s přívěsem.
"V úterý v odpoledních hodinách jel čtyřicetiletý řidič s traktorem Ford s fekálním přívěsem
po silnice ve směru z Určic do
Prostějova. Začal najíždět vlevo
mimo komunikaci na polní cestu
v době, kdy byl předjížděn jedenatřicetiletým řidičem nákladního vozidla značky Fiat. Došlo
ke střetu a hmotné škodě na nákladním vozidle a fekálním
přívěsu. Zda došlo ke hmotné
škodě na traktoru, nebylo doposud zjištěno. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidiče nákladního auta, který byl
převezen rychlou záchrannou
službou do nemocnice. Na místě
dále zasahovali hasiči, protože
došlo k úniku pohonných hmot z
vozidla. Dechová zkouška u řidičů byla negativní," informoval
nás o nehodě Petr Weisgärber,
tiskový mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Míra zavinění dopravní nehody je i nadále v šetření Skupiny dopravních nehod
Policie ČR.
-mik-
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Složky IZS se ukázaly veřejnosti
Den s Integrovaným záchranným systémem je každoročně velmi kvalitně
uspořádanou akcí, která navíc budí obrovský zájem mezi veřejností. Stejně tak tomu bylo i v pátek, kdy Den s
IZS v areálu Hasičského
záchranného sboru ve Wolkerově ulici navštívily stovky lidí, především z řad školní mládeže.
Všechny složky systému se zde
představily ukázkami ze své
činnosti. Mnohé z nich byly velice atraktivní, takže není divu,

že děti byly v neustálém údivu s
očima navrch hlavy. Kromě vystavené techniky a všemožného
zařízení jednotlivých složek
IZS mohli návštěvníci akce sledovat záchranu lidského života
při dopravní nehodě, kdy naprostou sehranost prokázali lékaři rychlé záchranné služby a
hasiči. Policisté představili dětem svého čtyřnohého pomocníka, který si okamžitě dokázal
poradit s utíkajícím lupičem.
Jeho ostré zuby zaťaté do ruky
"chmatáka" vzbuzovaly hrůzu i
nadšení zároveň. Vojenská poli-

cie zaujala především chlapce
výstavkou zbraní, městským
strážníkům zase nadšené obecenstvo aplaudovalo po ukázkách bojových umění. Celé
páteční dopoledne bylo vyplněno dalšími atrakcemi, při nichž
si veřejnost mohla udělat obrázek o tom, co práce jednotlivých složek Integrovaného
záchranného systému města
obnáší.
-mikGřaf! Policejní pes se právě zakousl do ruky prchajícího zloděje. Děti řičely nadšením.

Jsou sehraní. Při záchraně řidiče v nabouraném autě musí spolupráce lékařů s hasiči
klapat jako hodinky.

Jenom vystřelit. Hlavně kluci měli oči navrch hlavy při výstavce zbraní.

Chlapce za záchranu života ocenil i hejtman
Martin Palma vyhrál anketu
Olomouckého kraje Dětský čin
Hejtman Olomouckého kraje
Martin Tesařík ocenil minulý
týden školáka z Držovic Martina
Palmu za jeho záchranu dětského
života. Martin v létě loňského roku vytáhl ze dna bazénu v prostějovském aquaparku topící se pětileté dítě, čímž mu na poslední

chvíli zachránil život. Za svůj hrdinský čin byl odměněn vedením
prostějovské radnice, poté v Praze získal cenu od olympijského
výboru a nyní se stal i vítězem
ankety Dětský čin roku Olomouckého kraje za rok 2009.
-vevi-

Slavnostní chvíle.Hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík blahopřeje Martinu Palmovi i jeho mamince k vítězství v anketě Dětský čin
roku 2009.

Jak rozetnout uzel problémů se záškoláctvím?

Nepříčetná matka zfackovala učitelku na ZŠ Palackého
Záškoláctví a problémy ve škole, vzrůstající agresivitu žáků a
chabou spolupráci s rodiči problémových dětí chce řešit společnost Člověk v tísni o.p.s. v
těsnější spolupráci se školami,
obecními a městskými úřady a
institucemi, které se touto problematikou zabývají.
Prostějovská pobočka Člověk v
tísni již zorganizovala první takové setkání učitelů, vychovatelů, zástupců odboru školství a sociálních věcí městského úřadu,
pedagogicko-psychologické poradny, krajské koordinátorky rodinného poradenství a dalších dotčených osob. Toto pracovní setkání mělo informativní charakter
na téma záškoláctví.
„V určitých časových intervalech,

pravděpodobně dvou měsíců, budou navazovat další setkání. Naším cílem je společná intenzívní
komunikace s ostatními institucemi a řešení problémů ve školách.
Chceme být prostředníkem mezi
školou a rodinou, protože v tom
spatřujeme často velký problém.
Chceme se společně zamyslet nad
tím, co lze udělat, jak ven z toho
kruhu,„ zdůvodnil snahu společnosti Člověk v tísni Jaroslav Šotola – koordinátor lokálního rozvoje v oblasti vzdělávání.
Problémy se záškoláctvím jsou
vesměs všude stejné a netýkají se
jen romských dětí. Školáci nechodí do školy, mají vysokou absenci. Rodiče je většinou omlouvají,
že jsou nemocní, přesto děti běhají povenku, do školy však nejdou.

Komunikace s rodinou je většinou nulová, rodiče nespolupracují a záškoláctví svých dětí podporují.
„Jsem ředitelkou základní školy
už sedm let a za tu dobu se nic nezměnilo. Nevidím žádné zlepšení. Energie vložená do výchovy
problémových dětí přichází vniveč. Nemůžeme žáky ani rodinu
nijak postihnout, chybí jim pocit
zodpovědnosti a povinnosti vzdělání,„ uvedla ředitelka ZŠ Dobromilice a s jejím názorem souhlasila naprostá většina kantorů.
Problémy dětí ze sociálně vyloučeného prostředí jsou velmi
vážné, nechodí do mateřské školy, takže nemají často ani základní hygienické návyky.
„Někde se musí ten uzel roze-

tnout, rodiče přece mají ze zákona
povinnost posílat děti do školy,
komunikovat se školou a úřady.
Pokud tomu tak není, pak nevidím
jinou cestu než represi formou pokutování takového jednání, což
zákon umožňuje,„ uvedl ředitel
ZŠ Palackého Jiří Pospíšil a dodal,
že nejdřív přece dítě musí vychovat rodina, pak se může vzdělávat.
Podle něj se všechny problémy s
chováním žáků hází na školu, ale
škola má děti naučit číst, psát a počítat. Jako odstrašující uvedl
případ, který se na ZŠ Palackého
stal před několika dny.
"Třídní učitelka si pozvala na pohovor matku jednoho z problémových žáků. Řešila s ní jeho absenci
a neplnění školních povinností.
Matka se rozzuřila a kantorku

zfackovala. Bylo to v kabinetě
beze svědků, ale ještě půl hodiny
poté měla učitelka otisk ruky na
tváři. Ihned jsme volali policii, ale
přijeli až za tři čtvrtě hodiny, nic neřešili, jen sepsali zápis,„ konstatoval ředitel Pospíšil. Nebyl to zdaleka ojedinělý případ, učitelé se bojí
vzrůstající agresivity rodičů.
"Právě proto chceme být prostředníkem mezi rodinami a školou. Represe je na místě, ale musí
ji doplnit podpora,„ vyjádřil se zástupce společnosti Člověk v tísni
Jaroslav Šotola.
Na další setkání proto budou pozváni právníci a pediatři a společně se budou snažit stanovit limity, podle kterých pak budou učitelé v případě záškoláctví postupovat.
-jp-

Ve středu se v nemocnici dozvíte, jak moc je důležitá hygiena rukou
Správná hygiena rukou je
nejjednodušší a nejlevnější
způsob, jak zamezit přenosu
infekcí a různých nemocí.
Nejen proto se Nemocnice
Prostějov, která je členem
skupiny AGEL, připojí pod
záštitou Světové zdravotnické organizace k akci s názvem "Zachraňte životy myjte své ruce".
Své zaměstnance, pacienty, ale
hlavně veřejnost bude ve středu
5. května od 9.00 do 12.00 hodin informovat ve vstupní hale
nemocnice o důležitosti dodržování správné hygieny rukou. Obdobné akce se 5. května
zúčastní víc jak 10 tisíc nemocnic na pěti kontinentech světa.
Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že v kterémkoliv okamžiku trpí víc než 1,4 milionu
lidí na celém světě nákazami
získanými v nemocnici. "Dodržování doporučených opatření v oblasti hygieny rukou
má své nezastupitelné místo v
oblasti zabránění vzniku a šíře-

ní nozokomiálních infekcí.
Cílem akce je vysvětlovat zdravým lidem, pacientům i zdravotníkům, že správné mytí rukou zabrání přenosu například
žloutenky, chřipky či průjmového onemocnění, která
právě v těchto dnech trápí Prostějovsko," vysvětluje primář
centrálních operačních sálů a
centrální sterilizace MUDr. Jiří
Šťastný.
Středeční akce je určena pro
veřejnost, mobilní pacienty i
zdravotníky. V přízemí nemocnice bude umístěn propagační
stánek firmy Bode, která se
specializuje na výrobu dezinfekčních prostředků. Její zaměstnanci společně se zdravotními sestřičkami z centrálních
operačních sálů budou rozdávat dotazníky, letáky a odpovídat na dotazy všech kolemjdoucích. "Při příležitosti Dne
hygieny rukou bude v naší nemocnici probíhat nejen praktický nácvik správné hygieny, ale
také kontrola správné dezin-

fekce rukou pod UV lampou,"
doplňuje MUDr. Šťastný s tím,
že ačkoliv nám mytí rukou připadá jako rutinní záležitost, je
třeba tomuto tématu věnovat
velkou pozornost.
S organizací celé akce budou
pomáhat studentky Střední
zdravotnické školy v Prostějově, které přímo ve vstupní hale nemocnice budou pacienty
informovat o důležitosti hygieny a dezinfekce rukou a pomáhat při vyplňování jednoduchého anonymního dotazníku s touto problematikou.
Cesty přenosu nozokomiálních
infekcí jsou pestré a uskutečňují se mnoha způsoby. Zdrojem
nákazy může být personál, pacient nebo nemocniční návštěvy. "Přibližně 30 % těchto infekcí může být příznivě
ovlivněno prevencí. Zejména
zdravotníci by měli dodržovat
pět momentů pro správnou hygienu rukou a dezinfikovat si
ruce před každým kontaktem s
pacientem, před aseptickým

výkonem, po expozici tělesnými tekutinami pacienta, po
kontaktu a ošetření pacienta i

po kontaktu s okolím pacienta,
například nemocničním lůžkem," uzavírá primář. -red-

Přijďte. Ve středu vám odborníci v prostějovské nemocnici vysvětlí, jak
je důležité si správně mýt ruce.
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TEL. 582 344 130, 3. - 9. 5. 2010 ASTRONOMICKÝ
TÝDEN:
Večerní přednáška „LITERÁRNÍ TOULKY VESMÍREM“ se koná ve čtvrtek 6. 5. v 18. 00 hodin. Mj. Jules Verne, Karel Čapek, Jan Kepler a vesmír v jejich
dílech. Přednáší ing. Rostislav Rajchl, Hvězdárna Uherský Brod.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy s výjimkou čtvrtka každý večer ve 21. 30 hodin.
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za
bezmračné oblohy koná každý den v 15. 00 hodin.
Od pondělí do pátku v 10. 30, 13. 30 a v 15. 30 hodin pohádka „HVĚZDNÝ SEN“.
V neděli 9. 5. ve 14. 00 hodin SOUTĚŽ PRO DĚTI
„VÝZKUM PLANET“.
Výstavy „STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU“ a „Z
DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“ jsou přístupné na začátku výše zmíněných pozorování.

3. května 2010
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Den dětí se blíží. Příští týden
vypukne VELKÁ SOUTĚŽ!
nově otevřenou institucí pro
hlídání, ale i vzdělávání dětí
MOJE ŠKOLIČKA, kterou
najdete v prostorách ZŠ Dr.
Horáka. Právě tyto firmy
věnovaly zajímavé ceny.
Zápolit se bude například o
poukazy na příměstský jazykový tábor v hodnotě
2500 korun či týdenní pobyt
v mojí školičce s výukou
hudební výchovy, plavání a
keramiky v celkové hodVELKOU DĚTSKOU notě 1250 korun a vybranou
SOUTĚŽ, v níž můžete vy- hračku v hodnotě 1000 kohrát řadu atraktivních a run!
hodnotných cen.
Čekají na vás
nejrůznější kvízy
s jazykovými či
vědomostními
otázkami, doplňovačky pro
chytré hlavičky,
logické i vtipné
hádanky, omalovánky a další výtvarné možnosti.
A začínáme již
za týden!
„Velkou dětskou
soutěž“ připravil
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
pro všechny děti
základních škol
ve spolupráci se
třemi partnery jazykovou školou ANGLIČTINA PRO DĚTI
PROSTĚJOV na
Žižkově náměstí,
s
prodejnou
„HRAČKY U
FILIPA“, sídlící
v prostějovské
ulici Újezd a
Holky a kluci, pozor! Už
za necelý měsíc nastane
velký den, kterým si
všichni připomínáme vaši
existenci. Ano, na mysli
skutečně máme „Mezinárodní den dětí“, který
se slaví každoročně 1.
června. Letos jsme pro
vás k jeho příležitosti připravili jedno speciální
překvapení -

Politiku chci

uzdravit

SLUŠNOSTÍ
Lídra kandidátky TOP09 v Olomouckém
kraji do blížících se parlamentních voleb
Jitku Chalánkovou jsme požádali o krátký
rozhovor.
Jak vysvětlíte podstatu
volebního programu
strany TOP09?
Program strany TOP09
vychází z předpokladu,
že musíme okamžitě
změnit důležité zákony
tak, abychom zastavili
hrozivý a stále stoupající státní dluh. Beze
změn zákonů, reformy zdravotnictví, sociální
oblasti a důchodů (především pro budoucí důchodce) to nepůjde. Samozřejmostí je boj proti korupci na všech úrovních. To nebude jednoduché. Podívejme se třeba jen na veřejné
zakázky. Kde podle vás platí, že zadávací podmínky jsou transparentní, veřejně dostupné a
přiměřené účelu?
Chcete zvyšovat daně těm, kteří podnikají?
Daně a odvody podnikatelům a živnostníkům
zvyšovat nechceme a ani nebudeme! Vážíme
si všech, kteří vytvářejí pracovní místa, kteří
pracují sami jako „OSVČ“ a nejdou si na úřad
práce pro podporu. Toto říkám s vědomím obtížnosti vyrovnání se s krizí a toho, jak dopadá
na každého z nás.
Je váš program vůbec sociální?
Program TOP09 je hluboce sociální. Ctí
například solidaritu s vážně nemocnými,
kteří budou léčeni bez jakýchkoli dodatečných úhrad (doplatků) a za cenu spoluúčasti všech, kteří jsou zapojeni do systému. Předpokládáme, že členové rodiny budou zodpovědni. Nejen za svou osobu, ale
jeden za druhého. Stejně tak budou rodiče
podporováni při výchově dětí a děti budou
zpětně přispívat na důchody a péči o své
rodiče.
Čím chcete uzdravit politiku?
Vidím kolem sebe, že lidé se po desetiletích
učí spolu zase mluvit. Snad se podaří, že politický konkurent nebude vnímán jako nepřítel,
kterého je třeba vždy a všude urážet a nejlépe
zlikvidovat. Politiku chci uzdravit slušností.
Slušnost není slabost! Je nejvyšší čas, aby si
slušnost našla cestu i do parlamentu. Pojďme
to zkusit!
-red-

Celá soutěž bude obsahovat
hned čtyři kola a soutěžit
můžete jak v dlouhodobém
pojetí po celý květen, tak i
samostatně v jednotlivých
dílech. Přesná pravidla a
podmínky soutěže najdete v
příštím vydání našeho týdeníku, který je garantem celého podniku. Právě za týden,
tj. 10. května také celá „Velká dětská soutěž“ vypukne
prvním kláním.
Takže DĚTI, nezapomeňte
si zajistit již příští číslo Večerníku, bude o co hrát! -red-

Jazyková škola ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV Evy Šmídové
pořádá v červenci anglický
divadelní příměstský tábor.
Škola je součástí certifikovaného a profesionálního
týmu výukových center a
učitelů vyškolených metodou HELEN DORON
EARLY ENGLISH, působících po celém světě. Metoda Helen Doron Early
English je jedinečnou,
snadnou a přirozenou metodou, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce dítěte.
Příměstský tábor bude pro-

bíhat od 12. do 16. července. Program bude zaměřen
na přípravu divadelního
představení v angličtině,
děti se dále naučí být „letními cestovateli,“ na závěr
získají certifikát letních
průvodců. „Výuka bude
probíhat hravou a zábavnou formou, pojedeme do
ZOO a s představením se
zúčastníme středověkého
večera ve Smetanových sadech,“ uvedla Eva Šmídová. Tábor má kapacitu 12 –
15 dětí, takže každému bude zabezpečen individuální
přístup.
Pro zájemce o výuku ang-

ličtiny dětí od nejútlejšího věku připomínáme,
že od dnešního dne jsou
otevřené zápisy do kurzů
pro děti od 1 - 14 let a je
možné se přihlásit na
ukázkovou hodinu na
www.anglictinaprodetipr
ostejov.cz, osobně na Žižkově nám 11 (1. patro) v
Prostějově, nebo telefonicky na 607 282 048.
Od příštího čísla přineseme
ve spolupráci s jazykovou
školou Evy Šmídové soutěž o poukaz na příměstský
divadelní tábor v hodnotě
2.500,- Kč!
Čtěte PV Večerník!

3. května 2010
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Oznámení o přerušení
Policisté se setkali s občany ze stacionáře dodávky
elektrické energie
V úterý v dopoledních hodinách
proběhlo setkání občanů z denního stacionáře v ulici Pod Kosířem společně s policisty Preventivně informační skupiny a
Skupiny kynologických činností
Policie ČR Prostějov. Setkání se
uskutečnilo v parku Hloučela v
Prostějově.
"Policisté ze skupiny kynologických činností zde občanům ze stacionáře teoreticky vysvětlili obsah
náplně své činnosti u policie a v
druhé fázi následovaly rovněž i
praktické ukázky policistů společně s jejich psími kolegy. Akce se
zúčastnilo celkem 16 osob ze stacionáře ve společném doprovodu zaměstnanců tohoto sociálního zařízení," informoval Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
V konečné fázi občané ze stacionáře poděkovali policistům za
příjemně strávené dopoledne a s
projevem přání dalšího možného
setkání se v parku Hloučela všichni
přítomní rozloučili.
-mikPřátelé. Klienti sociálního ústavu se
se čtyřnohým policejním pomocníkem
brzy skamarádili.

Strážníci zase upozorňovali seniory na nebezpečí
Ani strážníci Městské policie v
Prostějově nezůstali v preventivní činnosti minulý týden pozadu za svými kolegy ze státní
policie. Ve středu 28. dubna v
odpoledních hodinách proběhla
beseda z cyklu "Nevědět se nevyplácí" v domě s pečovatelskou službou na ulici Polišenského.
"Ve společenské místnosti

se sešlo jednadvacet tamnějších rá na ně číhají prostřednictvím nejobyvatel. Přítomné jsme seznámi- různějších podvodníků a zloděli se zásadami bezpečného cho- jíčků. Na závěr setkání všichni sevání, stavem kriminality v našem nioři obdrželi informační letáček,"
městě a nechyběla ani videoukáz- uvedla Jana Adámková z Městské
ka s názvem Nebezpečný věk. Ta- policie v Prostějově.
-mikto nahrávka
blíže představuje úskalí v životě
seniorů, kte- Nemocnice Prostějov od čtvrtka zrušila zákaz návštěv

Prevence. Přednášku strážníků o nebezpečí ze
strany různých podvodníků poslouchali senioři
velice pozorně.

Lidé získají více informací o mozkové příhodě
na Dnech otevřených dveří v prostějovské nemocnici
Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí ve
vyspělých zemích. V České republice ročně postihne víc než 18 tisíc
lidí. I proto se Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny
AGEL, připojila k celorepublikové akci „30 dnů pro prevenci a
léčbu
cévních
mozkových
příhod.„
Cílem kampaně je zvýšit informovanost veřejnosti o problematice cévních mozkových příhod a také upozornit na možnosti prevence a nutnost včasného zahájení léčby tohoto
onemocnění. Zájemci, kteří se budou o nemoci chtít dozvědět více,
mohou přijít na Dny otevřených
dveří, které nemocnice pořádá ve
dnech 12. a 26. května.
"Ve Dnech otevřených dveří mohou

návštěvníci od 12.00 do 13.00 hodin
v zasedací místnosti budovy stravovacího provozu nemocnice podstoupit řadu zajímavých vyšetření. Zdarma si budou moci nechat změřit hladinu cukru a tuku v krvi, krevní tlak
a také výšku a váhu, ze kterých se
stanovuje BMI - body mass index,"
říká lékařská ředitelka prostějovské
nemocnice MUDr. Marie Marsová.
Už dávno neplatí, že cévní mozková
příhoda postihuje zejména starší lidi. Za posledních deset let se objevují případy cévních mozkových
příhod i u lidí okolo 40 let. "Jak
snížit rizika vzniku cévních mozkových příhod pomocí včasné léčby a
vhodné výživy si lidé dozvědí právě
na Dnech otevřených dveří," vysvětluje primář neurologického oddělení
prostějovské nemocnice MUDr. Jan

Bartoušek, který bude o rizikových
faktorech a možnostech preventivní
léčby v zasedací místnosti stravovacího provozu od 13.00 do 15.00 hodin pro veřejnost přednášet. "V květnu vystoupí také MUDr. Stanislava
Králová z cévní ambulance s přednáškou o ultrazvukovém vyšetření
karotických tepen, na které se budou
moci zájemci rovnou objednat," doplňuje lékařská ředitelka.
Po přednáškách bude pro zájemce
zajištěna na oddělení neurologie
prezentace přístrojové techniky
EEG a EMG vyšetření, včetně magnetického stimulátoru. "V edukační
místnosti budou připraveny nutriční
terapeutky, které poradí v otázkách
správných stravovacích návyků a životosprávy," uzavírá MUDr. Marsová.
-red-

Proč volit Moravany?
Politická strana Moravané, jak sám
rozšířený název napovídá, je politickým subjektem, který hodlá podobně jako všechna ostatní uskupení usilovat o přízeň občanů a prosazení společenských změn, která pokládá za důležitá. Toto mají všechny
politické subjekty společné, ale každý chce něco jiného a je jen na
občanovi, komu projeví důvěru.
Kdo jsou to tedy ti Moravané a proč by
to měli být právě oni? Už samotný
název strany něco napoví, minimálně,
že Moravané asi budou pro Moravu.
Ale co dál, co to vůbec znamená být
pro Moravu a potřebujeme vůbec nějakou Moravu k životu? Není Morava
jen něco z historie a úsilí o její obnovu
je zbytečné mrhání sil a času? Pro nás
„aktivistické„ Moravany je odpověď
jasná: NENÍ a je na nás, abychom
přesvědčili i ostatní Moravany, obyvatele Moravy, že tomu tak skutečně je.
Což v dnešní uspěchané době není nic
lehkého; každý z nás má své osobní
starosti – rodinu, práci, zdraví… tak na
co se ještě zabývat něčím tak nehmatatelným, jako je Morava? Něčím, z čeho neplyne žádný okamžitý viditelný
osobní prospěch? Dnes lidi především
zajímá, zda budou platit poplatky ve
zdravotnictví, jak velké budou daně či
kolik dostanou od státu na sociálních
dávkách a podobně. To jsou věci určitě
důležité, ale kvalitu života ovlivňují i
jiné okolnosti. Třeba dobře fungující
veřejná správa, její blízkost občanovi a
toky veřejných financí. A toto jsou
věci, ve kterých se strana Moravané
zásadně odlišuje od všech ostatních
politických stran.

Současný systém, který tady nastavily
pravé a levé polistopadové vlády, považujeme za nefunkční, nákladný a nepřehledný. Ustavili jsme velmi silnou
centrální vládu, dokonce dvoukomorový centrální parlament a 13 malých
krajských zastupitelstev, bez větších
pravomocí, daňových příjmů a běžnému člověku zcela vzdálených. K tomu
jsme zrušili pro výkon státní správy
dobře fungující okresní úřady a nahradili je podivným a nepřehledným systémem pověřených obcí. Podle nás je
všechno toto špatně. Obce se mají
věnovat svým záležitostem, tedy samosprávě a ne za stát vykonávat státní
správu, tak jak to je běžné ve většině civilizovaných zemí. Pro výkon státní
správy se nejvíce osvědčil systém
okresních úřadů. A potřebujeme 13
krajských úřadů a zastupitelstev? Nestačily by jen dvě tradiční spolkové
země Čechy a Morava (ČR je jedinou
evropskou zemí, která nerespektuje
své tradiční historické regiony) a dva
spolkové sněmy a k tomu případně
hlavní město Praha se zvláštním statusem jako má Berlín či Vídeň? A k tomu
malá centrální vláda a jednokomorový
centrální parlament? Ze zbytečného
senátu by mohly vzniknout dva zemské sněmy. Ruku v ruce s přesunem
pravomocí by samozřejmě měl jít i
přesun financí, tedy rozpočtového
určení daní. Nejvíce daní by mělo zůstat na obcích a na úrovni zemí a jen nejnutnější minimum by mělo odcházet
do centra, tedy Prahy (tzv. rakouský
model) – u nás je to přesně naopak. A
skoncovat se musí i s nespravedlivým
systémem přerozdělování peněz ob-

cím: čím menší město či obec, tím
méně obec na jednoho svého obyvatele dostane z centra. Jediným výsledkem tohoto centrálně-byrokratického
politického systému, který vládne tomuto státu, je rozevírání nůžek (tedy
ekonomické propasti) mezi Prahou a
ostatními regiony. Čím dále od centra,
tím hůře. Praha se tak stala podle statistik Evropského statistického úřadu
pátým nejbohatším regionem Evropské unie (dnes již bohatším než např. i
Paříž), druhým nejbohatším regionem
u nás jsou samozřejmě střední Čechy a
všechny moravské regiony jsou až na
konci tabulky pomyslného bohatství.
Pokud vyjádříme čísly životní úroveň
poměrem HDP vůči evropskému
průměru, je na tom nejlépe Praha se
162 % (průměru EU), pak Čechy bez
Prahy 86% a nejhůře Morava s 65%. Je
jen otázkou, jak dlouho se my Moravané ještě necháme dobrovolně
okrádat a dál budeme chudnout, než
pochopíme, že jediná cesta k nápravě
je vzít svůj osud do vlastních rukou,
změnit současný systém a obnovit naše moravské orgány. Bohatství „matičky„ Prahy budujeme už dost dlouho,
je načase se začít starat i sami o sebe!
Ale to neuděláme, pokud nadále budeme myslet v umělém pravolevém rozdělení společnosti (přežitek 19. století)
a podléhat falešným mobilizacím pro
30 korun u lékaře, které pak často končí koaliční spoluprácí, jako například
poslední krajské volby. Myslete globálně, jednejte lokálně a chtějte svou
moravskou samosprávu!
Martin Pekáček, DiS,
Politická strana Moravané

Zákaz návštěv byl odvolán

na neurologickém oddělení a interně A. Kvůli přetrvávajícímu výskytu průjmovitého onemocnění platil
na těchto odděleních prostějovské nemocnice okamžitý zákaz návštěv od úterý 27. dubna. Od čtvrtka jsou
však návštěvy opět povoleny. "K tomuto kroku jsme
se rozhodli, neboť jsme na odděleních zaznamenali
ústup průjmovitých onemocnění. Dalšímu šíření nemoci jsme díky přísnému dodržování hygienicko-epidemiologických režimů zabránili," vysvětluje lékařská ředitelka MUDr. Marie Marsová.
-red-

Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Nezamyslice
Dne: 5. 5. 2010 od 8:30 do 14:00
hod. - vypnutá oblast: část obce
Nezamyslice od č. RD 239 po sokolovnu /mimo ZS, č. 12 a 373/
dále č. 247 až č. 51 + 58.
Obec: Křemenec
Dne: 17. 5. 2010 od 7:30 do
10:15 hod. - vypnutá oblast: část
obce Křemenec sm. Konice od č.
1 po č. 66 s bočními ulicemi s
koncovými čísly 70, 35, 68, 69.
Dne: 17. 5. 2010 od 10:30 do
13:15 hod. - vypnutá oblast: část
obce Křemenec od č. 36 celé
Trávníky.
Obec: Mostkovice chaty
Dne: 17. 5. 2010 od 7:30 do
10:15 hod. - vypnutá oblast:
Mostkovice chatová oblast vymezená chatami: 1031, 1025,
1011, 1080, 675, 634, 625, 648.
Dne: 17. 5. 2010 od 10:30 do
13:15 hod. - vypnutá oblast: část
obce Mostkovice chaty kolem
Letního kina omezené čísly 1132,
834, 1135, 1145.
Obec: Klenovice
Dne: 17. 5.2010od 8:00 do 14:00
hod. - vypnutá oblast: oboustranně RD podél hl. komunikace
směr Čelčice od č. 102 a 264 po č.
238 a 216 (mimo lokalitu novostaveb RD) a oboustranně celá ul.
Zakostelí od č. 195 a 293 po č. 31
a 25 včetně 284, 285, 286, 287,
309 nov. RD, 278 a 279.
Dne: 17. 5. 2010 od 7:30 do
13:30 hod. - vypnutá oblast: pravá strana ul. k Ivani s č. domů
101, 161, 168, 236, 237, 253 a
257.
Obec: Prostějov - Krasice
Dne: 17. 5.2010od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: jednostranně část ul. Západní od č. 2 po
č. 54.
Obec: Otaslavice
Dne: 19. 5. 2010 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Otaslavice: od. Brodku od

č. 58 po č. 123, a dále po č. 146
/mimo školu/
Obec: Ladín
Dne: 19. 5. 2010 od 10:30 do
13:15 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Ladín
Obec: Ohrozim chaty, Mostkovice chaty
Dne: 19. 5. 2010 od 10:30 do
13:15 hod. - vypnutá oblast: chaty v okolí Čubernice na k.ú.
Ohrozim a Mostkovice, vodojem, hotel, po chatu s č. 1109,
827, 980, 1037, 1043, 982, občerstvení, č. 30, (Farmak), č. 49, č.
80, 107.
Obec: Laškov
Dne: 21. 5. 2010 od 9:00 do
11:15 hod. - vypnutá oblast: část
obce Laškov od č. 23 po č. 5, budova OÚ, celá část za kostelem
včetně školy, a od č. 14 po č. 119.
Dne: 21. 5. 2010 od 11:30 do
14:15 hod. - vypnutá oblast: část
obce Laškov celý spodní konec
od č. 39 po č. 92 a č. 50.
Obec: Konice
Dne: 21. 5. 2010 od 7:15 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Konice celé sídliště s ul. Komenského, Zahradní, Radošovec, ul. Sportovní, Vápenice,
Kružíkova, Husova od č. 288 sm.
Jesenec dále ul. Jiráskova po viadukt vč. nádraží ČD, mimo č. 359
a 591, dále celé areály fa. KOVO,
OP. Quilting.
Obec: Plumlov
Dne: 21. 5 .2010 od 7:30 do
10:15 hod. - vypnutá oblast: část
obce Plumlov s ulicemi: Ohrozimská od Hlavního náměstí po č.
294 a 328, celé sídliště Cvrčelka
včetně chat, Hlavní nám. od č. 31
po č. po č. 35, ul. Boskovická od
č. 36 po č. 395.
Dne: 21. 5. 2010 od 10:30 do
13:15 hod. - vypnutá oblast: část
obce Plumlov celý Vinohrádek,
VLS. vodárna ve fa. Agrop,
ČOV, ul. Lesnická, sportovní
areál, Boskovická od č. 46 po konec obce č. 13- hřbitov./ mimo
velkoodběratelů ZD a OMR
pneuservis/
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Den s ředitelem záchranky a kandidátem do Parlamentu ČR
24 hodin NONSTOP
s Pavlem Holíkem

Kandidát do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky za ČSSD
na Prostějovsku Pavel Holík si rozhodně nemůže na nedostatek práce
stěžovat. Je ředitelem Zdravotnické
záchranné služby v Prostějově, radním
a zastupitelem Olomouckého kraje,
radním a zastupitelem města Prostějova, působí v komisích obou samosprávných orgánů. Řekli byste, že funkcí
je to až až.
Jenomže Pavel Holík, jak on sám říká, je
v první řadě lékař. Často si bere dvanáctihodinové služby na záchrance, vypomáhá také na ambulanci v prostějovské
nemocnici. Jeho den je tak doslova a do
písmene nabitý k prasknutí. A jeden z takových dnů Pavla Holíka se snažil zmapovat i Prostějovský Večerník. Naše redakce strávila s kandidátem do Poslanecké sněmovny nonstop 24 hodin.

A fofrem! První ostrý výjezd během
noční služby, ve Vrbátkách právě potřebuje pomoc pořezaný mladík.

Opravdu je to jak kdy. Například v pátek
a v sobotu máme výjezdů více v noci jak
přes den, v jiné dny je to přesně naopak.
Ale také to není vždy pravidlem. Početnost našich nočních výjezdů o víkendech
je dána spoustou zábav, diskoték a po-

Čtvrtek 18.45

Pracovní směna, na kterou jsme se zaměřili, začala Pavlu Holíkovi ve čtvrtek
večer v 19.00 hodin. V tento okamžik nastupoval na noční službu na záchrance.
Po administrativním převzetí služby od
předchozí směny jsme Pavla Holíka požádali o krátký rozhovor. V oranžové uni-

noc vyjížděla sanitka těsně před koncem
směny k ženě, kterou postihla srdeční slabost.

Pátek 7.00

Pavel Holík předává službu další, denní
směně. Ale jestli si myslíte, že po osprchování nasedl do auta a odjel domů spát,
tak to byste se spletli. "Právě si vařím silnou kávu a za pár desítek minut odjíždím
do Olomouce. Koná se tam totiž zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje. Počítám, že tak ještě čtyři nebo pět káv do
sebe hrknu," prozradil s úsměvem Pavel
Holík.

Pátek 9.00

V Olomouci se Pavel Holík účastní schůze klubu ČSSD, který bezprostředně před
jednáním krajského zastupitelstva řeší
aktuální změny programu schůze.

Pátek 10.00

Chvíle klidu. Pokud nejsou záchranáři v akci, tráví volné chvíle většinou společně.
Ani na chvíli se ovšem nehnou od vysílačky.

Čtvrtek 18.45 hodin. Ředitel
záchranky Pavel Holík právě přichází
na noční službu.
formě a s nezbytnou vysílačkou neustále
v dosahu nám potvrdil, že pro něho není
noční služba ničím výjimečným. "Samozřejmě, noční směna je pro každého pracujícího člověka něčím jiným než směna
denní. Jde ale o zvyk a já jsem si za těch
dvacet let práce u záchranné služby zvyknul už dostatečně," řekl na úvod Pavel
Holík. Vzápětí jsme se dozvěděli, jak taková noční služba na naší záchrance pro-

bíhá. "My pracujeme ve dvanáctihodinových směnách, takže naše skupina končí
v sedm hodin ráno. Jedná se o ostrou službu. Jasně, neznamená to, že bychom se
nemohli natáhnout na gauč, pokud nejsme zrovna na výjezdu k případu. Ale v
žádném případě nesmíme usnout, protože při vyhlášení ostrého výjezdu musíme
být do minuty v sanitce a odjet na místo
určení. Takže usnutí natvrdo a neprobudit
se tak na vysílačku vůbec nepřipadá v
úvahu. Tedy pokud se natáhneme, tak jenom s knížkou či novinami v ruce. Já
osobně to často řeším tak, že v rámci odpočinku vyřídím při noční službě spoustu
administrativní agendy, kterou mám jako
ředitel záchranky na starosti," uvedl Pavel Holík.
I po dvou desítkách let u záchranky má její ředitel při nočních směnách jemné mrazení v zádech. "Při denní směně jsou u nás
v práci všichni. To znamená, že všechny
potřebné posty jsou plně obsazeny, stejně
jako v nemocnici, ve které je
na všech odděleních plno lékařů. V noci jde ale o lékařskou
službu, při které není plný provoz. A přitom musí být zajištěna plná lékařská péče stejně jako přes den. A za druhé, v noci
když vyjedeme k případu, je to
úplně jiné než v denních hodinách. Ve dne nám vždycky někdo pomůže, někdo nám při-

Začíná jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Na začátku dlouhohodinového jednacího maratonu v zasedacím

Dobrý den! Jsou první slova Pavla Holíka při prezenci před jednám krajského zastupitelstva v Olomouci.
sále na Hynaisově ulici je na stole krajského radního Pavla Holíka další kafe
(dnes už třetí) a několikasetstránkový fascikl materiálů k projednání. Série diskuzí
a hlasování se postupně prokousává programem…

Pátek 15.30

Po skončení jednání krajského zastupitelMaraton. Začíná schůze krajských zastva míří Pavel Holík z Olomouce do Něstupitelů, krajský radní Pavel Holík
mčic nad Hanou. Tady se od 16.00 hodin
vedle náměstkyně hejtmana Olomouckého účastní slavnostního otevření revitalizokraje Yvony Kubjátové.
vaného centra města v Němčicích nad
Hanou spolu s dalšími celebritami regionu a kraje v čele se starostkou Němčic nad
Hanou Ivanou Dvořákovou a hejtmanem
Olomouckého kraje Martinem Tesaříkem.
"Rozsáhlé úpravy Palackého i Komenského náměstí, které byly zahájeny v únoru loňského roku, přišly na 27 milionů korun, víc než 85 procent pokryla dotace z
Regionálního operačního programu.
Podle projektu bylo zrekonstruováno veřejné osvětlení, chodníky s výměnou dlažby za zámkovou, vybudovány nové
vjezdy k jednotlivým budovám z drobných žulových kostek a parkovací plochy," vysvětluje nám Pavel Holík.
Celkové úpravy náměstí samozřejmě zahrnuly i revitalizaci zeleně, a prostor byl
vybaven mobiliářem – lavičkami a odpadkovými koši. Novou tvář náměstí dotvoří kašna jako vodní prvek a venkovní
galerie. Díky evropským dotacím mění
Němčice nad Hanou postupně svou tvář,
od roku 2006 proběhla revitalizace už v
řadě lokalit města.

Pro Prostějovsko. Chvíle mezi jednáním krajských zastupitelů - Pavel
Pátek 18.30
Pavel Holík odjíždí z Němčic nad Hanou
Holík a náměstek hejtmana Alois Mačák diskutují v předsálí o aktualizaci
plánu investičních akcí kraje na rok 2010, které se týkají také prostějovské nemoc- domů do Prostějova. Po 24 hodinách, kdy
byl na nohou, si dává rychlou večeři, stihnice.
ne se ještě jako každý den podívat na telejde otevřít dveře od domu, ve dobných akcí. Samozřejmě hlavní roli při vizní noviny a pak rovnou do postele.
kterém je těžce nemocná oso- tom hraje alkohol a s ním spojené nebez- „Zítra mě čeká další služba, tak se musím
pořádně vyspat,“ loučí se s námi Pavel
ba, při nehodách nám nabídne pečí," řekl Pavel Holík.
-mik-, -bp-, -jppomoc několik dalších řidičů a Při našem mapování noční služby na pro- Holík.
podobně. V noci jsme na po- stějovské záchrance jsme byli svědkem
dobné věci ale úplně sami a celkem čtyř ostrých výjezdů sanitky s
také se očekává, že si sami i rychlou pomocí. Ještě večer záchranáři
pomůžeme. A to i v těch přípa- spěchali do Vrbátek, kde se dožadoval
dech, kdy vyjíždíme k na- pomoci mladík s řeznou ránou na těle.
hlášeným problémům s opi- "Jednalo se o prostor takzvaných romlými osobami a podobně. Není ských kolonek, ve kterých nám mladík
to nic lehkého a skutečně jde tvrdil, že si řezné rány, a nebyla pouze
kolikrát o hodně divoké zále- jedna, způsobil sám při pádu ze židle,
žitosti. Proto i dnes mívám z když umýval okno. Bůhví ale, jak to bylo.
nočních služeb hodně adrena- Chlapíka jsme ošetřili na místě, převoz do
linu v krvi," přiznává Pavel nemocnice nebyl nutný," komentoval
Holík.
tento případ Pavel Holík. Následovalo
Jak dále ředitel prostějovské ošetření muže při úrazu ruky a další
záchranky dodal, je jen těžké výjezd byl hlášen časně ráno, kdy v bytě Na jihu okresu. Snímek z pátečního
dokladovat, zda záchranáři ležela v bezvědomí osoba. "Jednalo se o odpoledne, v Němčicích se slavnostně
mají více práce přes den nebo nedokrvenost mozku, takže jsme ji stabi- otvírá opravené centrum Němčic nad Hanou,
při noční službě. "To opravdu lizovali a převezli urychleně do nemocni- zleva senátorka Božena Sekaninová, Pavel
nejde takto charakterizovat. ce," dodal Pavel Holík. Naposledy v onu Holík a starostka Němčic Ivana Dvořáková.
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Policisté provedli razii na alkohol v okolí Plumlova Čarodějnice a ježibaby vymetly všechny kouty Prostějovska Hanáci si zazpívali u cimbálu pod žudrem
Ve středu ve večerních hodinách byla v rámci působnosti
Obvodního oddělení Policie ČR
Plumlov provedena dopravně -

bezpečnostní akce zaměřená na
dodržování ustanovení zákona
o provozu na pozemních komunikacích ze strany řidičů, ze-

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V OTASLAVICÍCH

Oslavte státní svátek „Den vítězství“ ve sportovním duchu

8. května si všichni připomínáme,
že naše vlast byla osvobozená z
drápů fašistické mašinérie a český
národ se znovu stal svobodným.
Letos připadá 8. květen na sobotu.
Přijďte společně oslavit tento svátek ve sportovním duchu. TJ
Sokol Otaslavice u příležitosti výročí 100 let založení své organizace
zve všechny příznivce volejbalu na
turnaj, který se uskuteční 8. května
na volejbalovém hřišti v Otaslavi-

8-9

cích. Proti sobě nastoupí 8 amatérských družstev z okresu Prostějov.
V 8.00 hodin proběhne zahájení
turnaje p. Radimem Fialou a rozlosováním družstev, poté v 9.00
hodin začne první zápas. Předpokládaný čas vyhlášení výsledků a
ocenění družstev je v 16.00 hodin.
Občerstvení po dobu turnaje zajištěno. Srdečně Vás zve TJ Sokol
Otaslavice a poslanec Parlamentu
ČR Radim Fiala.
-red-

Nejdříve řidiči. Jedna z policejních hlídek zastavovala šoféry těsně před
Žárovicemi.

jména na dodržování zákazu
požívání alkoholických nápojů
a jiných návykových látek. Ale
nejenom to. Také v Plumlově a
okolí se policisté zaměřili na
kontrolu barů a restaurací, zda
tady obsluha nenalévá alkohol
mladistvým osobám.
"Policejní akce byla ve druhé části zaměřena na dodržování ustanovení zákona o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o
změně souvisejících zákonů, se
zaměřením na podávání alkoholických nápojů osobám mladším
18 let v restauračních zařízeních v
Plumlově a okolních obcích. Akce
se zúčastnili policisté z Obvodního oddělení Plumlov, policista z
Preventivně informační skupiny
Policie ČR Prostějov a policista
skupiny kynologických činností
Policie ČR Prostějov. V rámci této
bezpečnostní akce policisté zkontrolovali 65 motorových vozidel,
kdy byly zjištěny celkem tři přestupky, které byly vyřešeny v blokovém řízení. Dále byly provedeny kontroly v 11 restauračních zařízeních, při kterých byl zjištěn jeden přestupek. Ten byl vyřešen
rovněž uložením pokuty v blokovém řízení," informoval Večerník
Petr Weisgärber, tiskový mluvčí A pak hospody. V Plumlově a okolí zkontrolovali policisté jedenáct restauPolicie ČR v Prostějově. -mik- račních zařízení.

Na Předině uctí bohoslužbou památku padlých hrdinů
V sobotu 8. května se uskuteční
na kopci Předina u Dobrochova
Smírná bohoslužba za nevinné
válečné oběti a zachování míru
na celém světě. Mše svatá pod širým nebem nedaleko hrobu
padlých hrdinů začíná ve 14 hodin.
Slavnostní bohoslužby se zúčastní
představitelé církve a okolních
měst a obcí, hudební doprovod obstará známá hanácká kapela Vřesovanka.
Kopec vypínající se nad obcí Dob-

rochov je považován za geografický střed Moravy, což dokladuje
kamenná mohyla z roku 1822
sloužící jako zeměměřičský bod.
Kopci Předina dominuje věž středovlnného vysílače Dobrochov.
První Smírná bohoslužba za nevinné oběti II.světové války byla
sloužena v roce 1995 u příležitosti
50. výročí osvobození z iniciativy
P. Jana Jiříčka. Letos si účastníci
mše svaté připomenou pod nebeským baldachýnem již 65.výročí
konce války.
-jp-

Poslední dubnový podvečer se
slétaly čarodějnice na všechna
místa prostějovského regionu –
na návrší i do dolíků, do obcí i
měst. Téměř všude se stal tento
prastarý zvyk vítání jara ještě z
dob pohanství oblíbenou zábavou dětí i dospělých.
Malé i velké čarodějnice, ježibaby, čarodějové a černokněžníci se
slétali v hojném počtu i letos ke
svým pověstným rejům a s přicházejícím soumrakem Filipojakubské noci vzplanuly na mnoha
místech vatry, kde shořely čarodějnice jako symbol zla a odcházející zimy. Snad ve všech obcích
Prostějovska připravily místní
spolky pestrý odpolední program
pro děti a večerní posezení pod
noční oblohou pro dospělé.
Ve Vrbátkách se letos sešly čarodějnice a ježibaby potřetí.
Sportovní areál v Dubanech
doslova praskal ve švech, což
svědčilo o popularitě této akce.
V režii místní TJ Sokol a s podporou obecního úřadu se odehrávaly soutěže a hry pro malé
za sladkou odměnu, dospělákům zavoněl plný kouzelný
kotel pravého čarodějnického
gulášku. Nechyběly ani čarodějnické špekáčky opékané na
ohni potírané speciálním lektvarem, který zaručuje věčné
mládí. Za soumraku vyrazil ze
sportovního areálu předlouhý
had lampionového průvodu,
který se provlnil vesnicí a dorazil zpět na sportoviště, kde
již byla připravena k zapálení
velká hranice. Na jejím vrcholku vévodila nejstrašnější čaro-

dějnice. Jitka Chalánková, která je želízkem v ohni TOP 09
pro volby do poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji,
hranici zapálila a odstartovala
tak všeobecné veselí – čarodějnice shořela a vysoko plápolající oheň ochránil dobré lidi a
jejich obydlí v Dubanech, Vrbátkách i Štětovicích před reji
zlých sil.
мPálení čarodějnic se tady ujalo a
stalo se jednou z největších společenských akcí, na kterou se po
dlouhé zimě všichni těší. V neděli měla další pokračování, tentokrát hasiči ve Vrbátkách postavili
májku. Jsou to tradice našich
předků, ale ani dnes nepostrádají
svůj smysl,„ shodli se pořadatelé.
Na Plumlovský zámek se slétají
čarodějnice od nepaměti, tak jak
bylo toto magické místo jejich
útočištěm v dobách dávno minulých, tak je tomu i v posledních
dvanácti letech. Tradice ožila a s
ní i kulturní a společenský život v
Plumlově. Díky příhodnému počasí sem letos zamířily stovky návštěvníků a zvědavců, jakýže bude ten letošní sabat čarodějnic na
Plumlově.
мPřipravili jsme opět pestrý
program. Začínaly nejmenší
děti s Čarodějnou školkou, následovala pohádka Ježibabí trápení, vystoupili šermíři a skupina ohnivců se svou ohňovou
show,„ vypíchl některá z řady
vystoupení Marek Otruba z pořádajícího Spolku plumlovských nadšenců. A nebylo to
zdaleka všechno, pro děti byl
připraven soutěžní strašidelný

Už potřinácté se sešli členové
Hanáckého souboru Kosíř z
Kostelce na Hané se svými přáteli a kamárády u cimbálu. Posezení při cimbálové muzice Dubina připadlo již tradičně na poslední dubnový den.
Místem, kde se milovníci folklóru a dobré muziky pravidelně a
vždy ve stejný den scházejí, je
žudr v Bílovicích. Nejpěknější
žudr na Hané dýchá dvousetletou historií. Má kouzlo minulosti, přesto pulsuje současným životem.
„Posezení pod žudrem při cimbálu jsme začínali jen v rámci souboru jako takové příjemné společné
setkání u vínka, pěkné muziky a
společného zpívání. Pak jsme přizvali kamarády z jiných souborů,
pravidelně sem jezdí například z
Kojetína. A teď přijde každý, kdo
má chuť si poslechnout a zazpívat
krásné moravské lidové písničky,
popít vínečko a popovídat si po

Rej čarodějnic v Dubanech ukončily plameny hranice, kterou zapálila lídryně
TOP 09 v Olomouckém kraji Jitka Chalánková z Prostějova.
čtyřboj, ve sklepení pod Kamenným sálem čekala malé i
velké nebojsy zákoutí plná upírů, strašidel a kostlivců a nakonec vzplála hranice s čarodějnicí na skále, kde stával původní
plumlovský hrad. Nechyběl ani
čarodějnický jarmark se všemi

možnými i nemožnými ježibabími rekvizitami, čarodějnými
lektvary a pochoutkami. Všechno tajemné se nakonec rozplynulo v příjemných melodiích
skupiny Novios, takže Filipojakubská noc končila v pohodě a
poklidu.
-jp-

Hasiči slavili svátek svatého Floriána
Archívní foto – Smírnou bohoslužbu na Předině slouží duchovní v mobilním svatostánku pod širým nebem.

lena vyznamenání a čestná uznání jako ocenění jejich obětavé
práce, za dlouholetou činnost ve
sboru a za mimořádné činy,” uvedl Vladimír Kyselák.
Dobrovolní hasiči jsou nedílnou
součástí Integrovaného záchranného systému ČR, dnes a denně
jsou připravení zasáhnout nejen v
případě požáru, ale i při živelných
pohromách jako jsou povodně
nebo vichřice, při ekologických
haváriích, dopravních nehodách,
pátrání po pohřešovaných osobách i jiných mimořádných událostech. V neposlední řadě jsou
strůjci společenského života v
obcích.
-jp-

O prvním májovém dnu uctili
hasiči z Němčicka svátek svého patrona svatého Floriána.
Ve slavnostním průvodu prošli městem desítky dobrovolníků ve slavnostních uniformách, aby položili květy u památného kříže s reliéfem svého patrona.
Hasiči místní i z okolních sborů
se sešli dopoledne u kostela sv.
Máří Magdalény, kde oslavy zahájilo požehnání duchovního
správce němčické farnosti P. Tomáše Strogana. Pak společně prošli průvodem ulicemi města k památníku sv. Floriánka.
„Při příležitosti svátku patrona
hasičů byla vybraným členům
sboru dobrovolných hasičů udě-

sousedsku s dobrými lidmi naladěnými na stejnou notu,„ vysvětlil
Bohumil Dostál.
Posezení pod žudrem se protáhne
až přes půlnoc a to je okamžik, kdy

nastane prvomájová líbačka pod
rozkvetlou ratolestí. To se Hanáci
pěkně tuží, aby jejich tanečnice a
partnerky byly po celý rok pěkně
svěží a neusychaly.
-jp-

Cimbálová muzika Dubina – to je nevyčerpatelný zdroj lidových písní.

OBRAZEM
Také v Seloutkách se rozhořela obrovská
vatra na Špičákově skále.
Malé i velké čarodějnice, střapaté a
nosaté, na košťatech i na trakaři,
zamířily v průvodu na návrší nad
vesnicí, kde prováděly své čarodějné
reje. Vysoko naskládaná hranice
pak vzplála a hučící plameny spálily všechno zlo.
-jp-

Hasiči Němčice nad Hanou – archívní foto.

Stromořadí pod plumlovským kostelem oživily mladé stromky
Svátek Dne Země a 65. výročí osvobození Československa uctil Okrašlovací spolek
města Prostějova výsadbou
sedmi mladých stromků v
parčíku pod kostelem v
Plumlově. K této příležitosti
byly k výsadbě vybrány lípy,

což je symbol české státnosti
a svobody.
Poprvé ve své novodobé historii
rozšířil Okrašlovací spolek města Prostějova své pole působnosti mimo území města. Stromořadí pod plumlovským kostelem,
které se v posledních letech po-

stupně omlazuje, však bylo jedinečnou příležitostí, jak podpořit
město Plumlov v aktivitách směřujících ke zlepšení životního
prostředí a rozšíření zeleně.
„Město Plumlov prochází v posledních letech rozsáhlou proměnou. V rámci zlepšování životního prostředí se po celkové
revitalizaci změnila tvář náměstí, vysazujeme zeleň na veřejných prostranstvích. Po dokončené kanalizaci máme připravené projekty na opravy místních
komunikací, s čímž souvisí i revitalizace dalších lokalit ve měs-

tě včetně výsadby zeleně,„ objasnil záměry města starosta
Adolf Sušeň.
Mladé stromky a jejich výsadbu
zajistila pod odborným dohledem pana Jankůje společnost
.A.S.A. TS Prostějov s přispěním Zahradnického centra Marciánová z Kostelce na Hané.
Svou účastí ozdobily akt výsadby lip dámy z prostějovského
Kloboukového klubu.
-jp-

Milada Sokolová z prostějovského
okrašlovacího spolku a starosta
Adolf Sušeň opentlili mladé lípy
trikolórou.

SLEVY STARŠÍCH
MODELŮ KOL
AŽ 30%
U KOL 4-EVER
POJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ NA
1. ROK ZDARMA
SLEVY
NA CYKLISTICKÉ
OBLEČENÍ, PRODEJ NA
SPLÁTKY A BONUSOVÉ
KARTY
*servis *doplňky * součástky * prodej

Karel Sochor

SATELITY,
POČÍTAČE

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ
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

Prodej, montáž, servis

AKCE
KE KAŽDÉMU
KOLU MRX
DÁREK

rychle, levně
LORD computer s.r.o.
Poděbradovo nám.2a
796 01 Prostějov
tel. 773 123 004,
582 331 412
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Vítejte na světě

Kristýna Jurdová

Valerie Novotná

Eliška Balážová

24. 4. 2010, 48 cm/2,55 kg
Kostelec na Hané

24. 4. 2010, 50 cm/3,00 kg
Dolany

26. 4. 2010, 47 cm/3,15 kg
Prostějov

Natálie Křemenská

Denis Hubáček

Eliška Kadlecová

25. 4. 2010, 50 cm/3,70 kg
Protivanov

26. 4. 2010, 53 cm/3,70 kg
Mostkovice

28. 4. 2010, 50 cm/3,20 kg
Prostějov

Jakub Černý

Tomáš Fidranský

Adrian Střítecký

25. 4. 2010, 51 cm/3,00 kg
Prostějov

25. 4. 2010, 51 cm/3,60 kg
Prostějov

26. 4. 2010, 54 cm/4,00 kg
Olomouc

Dominik Háva

Josef “Pepíno” Tuček

Vojtěch Hrazdil

27. 4. 2010, 53 cm/4,00 kg
Vřesovice

27. 4. 2010, 52 cm/3,50 kg
Určice

27. 4. 2010, 52 cm/3,75 kg
Kostelec na Hané

služba V (18)
Ukradené diamanty
Zátoka vášní (7)
Novashopping
Áčko
Konec vysílání

05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Trojčátka (25/26)
06.35 - Včelka Mája (51/104)
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Experiment
07.50 - Francie s ozvěnou
08.10 - Dvaasedmdesát jmen
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.20 - Čétéčko
11.40 - Za školu
12.05 - Nevzdávej to
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Start do kosmu
13.35 - Angličtina
pro nejmenší (21/40)
13.45 - Moudronos
14.00 - Sbohem, ptáčku!
15.30 - Vancouver
16.00 - Život na pobřeží (9/10)
16.45 - Jak (se) dobře...
16.50 - Dobrodružství vědy
17.20 - Tajemné dítě
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - We Are the World
19.10 - Běla Kolářová
19.40 - Film o filmu
Krev zmizelého
20.00 -Tajemství mrtvých
20.50 - Neznámí hrdinové
21.20 - Mistr a Markétka
22.10 - Krásný ztráty
22.50 - Terra musica
23.20 - Film point
23.50 - Bigbít (15/42)
00.50 - Vzkaz Jiřího Kosty
01.05 - Knižní svět
01.20 - Čtenářský deník...
01.35 - Retro
02.00 - Základy (4/17)
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Dobrodružství
Olivera Twista I (22)
06:55- Frasier IV (19)
07:20- Mňam aneb Prima
vařečka
08:10- Chůva k pohledání IV
08:55- M*A*S*H (192)
09:30- Právo a pořádek IV (17)
10:30- To je vražda, napsala VII
11:30- Případ pro Sam I (6)
12:35- M*A*S*H (193)
13:05- Deník zasloužilé
matky III (16)
13:35- Čarodějky VI (23)
14:35- JAG III (16)
15:40- Big Ben IV (4)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:25- Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání IV
20:00- Zázraky života (7)
21:20- Jak se staví sen
22:20- Sběratelé kostí II (13)
23:20- Ochrana svědků II (14)
00:15- Wolffův revír I (9)
01:10- Volejte Věštce

23:55
01:30
01:55
02:15
02:55
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05:00
Novashopping
05:59 Snídaně s Novou
08:35 Stefanie V (10)
09:35 Navždy mladý
11:25 Tescoma s chutí
11:50 Komisař Rex II (15)
12:45 Las Vegas: Kasino II (2)
13:40 Hvězdná brána III (1)
14:40 4400 IV (1)
15:35 Krok za krokem IV (12)
16:05 Vražedná čísla IV (4)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VII (8)
18:30 Ulice (1743, 1744)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
zahradě 2 (189)
21:20 Kriminálka New York
22:15 112
22:50 Zákon a pořádek
23:45 Vzali roha
01:30 Novashopping
01:50 Rady ptáka Loskutáka
02:20 Horoskopičiny
03:15 Áčko
04:15 Zorro: Meč a růže (28)
05:00 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Kruté moře
11.05 - Lístky vytržené
z památníku
11.50 - Jak (se) dobře
digitálně naladit
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery VI
14.15 - SoudkyněAmy IV (5/24)
15.10 - Kostičky
15.20 - Zábavná škola
15.35 - Věda je zábava (24/26)
16.00 - Tykadlo
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat (18/28)
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 - Živé srdce Evropy:
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Letecké katastrofy III.
20.55 - Přísně tajné vraždy
21.10 - Všechnopárty
22.00 - Vajont - šílenství mužů
23.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.00 - Sex ve městě IV (4/18)
00.30 - McLeodovy dcery VI
01.15 - Vltava v obrazech
01.35 - Divadlo žije!
02.00 - Terra musica
02.25 - Crescendo
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý

Støeda

09.40 - Mýty a fakta historie
10.25 - Vzkaz Jiřího Kosty
10.45 - 168 hodin
11.10 - Československý filmový
týdeník (779/2379)
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.50 - Evropský manuál
15.05 - Jak (se) dobře digitálně
naladit
15.15 - Vltava v obrazech
(66/86)
15.35 - Svět zázraků:
Obrázky z cest (4/6)
16.05 - Leonardo da Vinci:
Poslední večeře
16.55 - Výtvarnické konfese
17.20 - Ondřejova filmová škola
17.35 - Partnerské vztahy
aneb Návod na přežití
18.00 - Televizní
klub neslyšících
18.30 - Babylon
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Game Page
19.30 - Alright? Alright! (8/10)
19.45 - Real Chinese (8/10)
20.00 - Cartouche
22.00 - Sbohem český koutku
22.30 - Kontexty
23.20 - Q
23.50 - Richard III.
02.30 - Dobré ráno

05:59 Snídaně
s Novou
08:35 Stefanie V (11)
09:35 Molly
11:05 Tescoma s chutí
11:20 Lenssen & spol.
11:50 Komisař Rex III (1)
12:50 Las Vegas: Kasino II
13:45 Hvězdná brána III (2)
14:40 4400 IV (2)
15:35 Krok za krokem
16:05 Vražedná čísla IV (5)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Zákon a pořádek
18:30 Ulice (1745, 1746)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Comeback
20:45 Dva a půl
chlapa VI (18)
21:10 Dr. House VI (1)
22:05 Vizita (10)
22:45 Místo, odkud není
00:45 Kriminálka Miami (13)
01:30 Novashopping
01:50 Mr.GS
02:20 Tabu
03:35 Unesený (2)
04:15 Zorro: Meč a růže (29)
05:00 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Druhý dech (13/13)
10.15 - Dům plný písniček
10.55 - Komedie s růžemi
11.20 - O poklad Anežky
České
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery VI
14.15 - Soudkyně Amy IV
15.00 - Ilustrované fejetony
Ludvíka
15.15 - Zábavná škola
15.25 - Malé velké hry
a události (3/10)
15.45 - Hrůzostrašný dějepis
16.10 - Moudronos
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Otázky Václava
Moravce Speciál
22.30 - Taggart
23.20 - Losování Sportky
05.00 - Objektiv
a Šance
05.30 - Správy STV 23.25 - Ubohý pan Kufalt (2/2)
06.00 - Trojčátka
00.55 - Losování Šťastných
06.25 - Včelka Mája (52/104)
deset a Šance milion
06.45 - Záhady Toma Wizarda
01.00 - Sex ve městě IV (5/18)
07.00 - Kluci v akci
01.30 - McLeodovy dcery VI
07.25 - Angličtina pro nejmenší 02.15 - Přísně tajné vraždy
07.35 - Zábavná škola:
02.30 - Leonardo da Vinci
Kapitolky o havěti (5/10) 03.20 - Chcete mě?
07.45 - Malé velké hry
03.35 - Dobrodružství vědy
a události (2/10)
a techniky
08.10 - Černobílé návraty
04.00 - Pocestný do sedmého
08.30 - Panorama
nebe
09.10 - Kosmopolis
04.30 - Události v regionech

06:15
- Teleshopping
06:25- Dobrodružství
Olivera Twista I (23)
06:55- Frasier IV (20)
07:20- Mňam aneb Prima
vařečka
08:10- Chůva k pohledání IV
08:55- M*A*S*H (193)
09:30- Právo a pořádek IV (18)
10:30- To je vražda, napsala VII
11:35- Případ pro Sam I (7)
12:35- M*A*S*H (194)
13:10- Deník zasloužilé matky
13:40- Zoufalé manželky III (1)
14:35- JAG III (17)
15:40- Big Ben IV (5)
17:40- Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:25- Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání V (1)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Ano, šéfe!
22:20- Jak chutná úspěch
22:30- Na doživotí II (21)
23:30- Myšlenky zločince III
00:25- Wolffův revír I (10)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (118)
04:30- S Italem v kuchyni
05:10- Autosalon
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Ètvrtek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Srdce v zajetí
10.40 - Krásné jho
11.20 - Pletky paní Operetky
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery VI
14.15 - Soudkyně Amy IV
15.00 - Divnopis
15.10 - Willy Fog
na cestě kolem
světa (18/26)
15.35 - Byla jednou jedna
planeta (18/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Kamarád Timmy
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Nevzdávej to
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Minuta v muzeu
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Případy detektiva
Murdocha I (13/13)
20.50 - Kriminální policie
21.50 - Máte slovo
22.40 - Na stopě
05.00 - Koncert pro
23.05 - Taggart
Divadlo
23.50 - Losování Šťastných
na Provázku
deset a Šance milion
05.30 - Správy STV
23.55 - Sex ve městě IV (6/18)
06.00 - Čaroděj ze země Oz
00.25 - McLeodovy dcery VI
06.20 - Včelka Mája (53/104) 01.10 - Bylo nás pět a padesát
06.45 - Pat a Mat (18/28)
01.35 - Amerikáni
06.55 - Návštěva v ZOO
02.30 - Zatopené osudy (3/13)
07.00 - Chalupa je hra
02.50 - Hledání ztraceného
07.25 - Alright? Alright! (8/10)
času
03.10 - Hledám práci
07.40 - Real Chinese (8/10)
03.30 - Rodina a já
07.55 - Výtvarnické konfese
03.50 - Toulky s Ladislavem
08.30 - Panorama
Smoljakem (5/7)
09.10 - Dětská záchranka
04.05 - Kultura v regionech
09.30 - Babylon
04.30 - Události v regionech
09.55 - Tajemství mrtvých
10.45 - Svět zázraků
11.10 - Osudové okamžiky
11.35 - AZ-kvíz
05:59 Snídaně
12.00 - Kluci v akci
s Novou
12.25 - Černé ovce
08:35 Stefanie V (12)
12.40 - Reportéři ČT
09:35 Bublifuk
13.20 - Kde peníze pomáhají 11:25 Tescoma s chutí
13.30 - Věříš si?
11:45 Komisař Rex III (2)
13.55 - Záhady Toma Wizarda 12:45 Las Vegas: Kasino II
14.10 - Věda je zábava (24/26) 13:40 Hvězdná brána III (3)
14.35 - Tykadlo
14:40 4400 IV (3)
14.55 - Chcete mě?
15:35 Krok
15.10 - Letadlová
za krokem IV (14)
loď Enterprise
16:05 Vražedná čísla IV (6)
17:00 Odpolední Televizní
16.05 - Cyklisté a chodci
noviny
16.20 - Bojová umění
Sportovní noviny
16.45 - Silverville (4/6)
Odpolední Počasí
17.15 - Diagnóza
17:35 Zákon a pořádek:
17.35 - Poprvé aneb ...
Zločinné úmysly
18.20 - Květnové povstání
18:30 Ulice (1747, 1748)
v Praze
19:30 Televizní noviny
18.30 - Hledám práci
Sportovní noviny
18.55 - Zprávy v českém
Počasí
znakovém jazyce
20:00 Ordinace v růžové
19.05 - Musicblok
zahradě 2 (190)
19.30 - We Are the World
21:20 Kriminálka Las Vegas
19.45 - FK Baumit Jablonec
22:15 Stahovák
- FK Teplice
22:50 Drsnej Shaft
22.05 - Dokumentární klub
00:40 Kriminálka Miami
23.40 - Grbavica
01:25 Novashopping
01.10 - Q
01:45 Vizita (10)
01.40 - Černobílé návraty
02:15 Rady ptáka Loskutáka
01.55 - Kulturní magacín
03:35 Unesený (3)
na jedno použití
04:15 Zorro: Meč a růže (30)
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping

06:15
- Teleshopping
06:25- Dobrodružství
Olivera Twista I (24)
06:55- Frasier IV (21)
07:20- Mňam aneb Prima
vařečka
08:10- Chůva k pohledání V
08:55- M*A*S*H (194)
09:30- Právo a pořádek IV
10:30- To je vražda, napsala
11:35- Případ pro Sam I (8)
12:35- M*A*S*H (195)
13:10- Deník zasloužilé matky
13:40- Zoufalé manželky III
14:35- JAG III (18)
15:40- Big Ben IV (6)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:25- Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání V
20:00- Přešlapy II (9)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Džungle rtěnek II (11)
23:25- Sběratelé kostí II (14)
00:25- Hledá se táta a máma
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (119)
04:35- TOP STAR magazín
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Sobota

06:15
- Teleshopping
06:25- Dobrodružství
Olivera Twista I (25)
06:55- Frasier IV (22)
07:20- Mňam aneb Prima
vařečka
08:10- Chůva k pohledání V
08:55- M*A*S*H (195)
09:30- Právo a pořádek IV
10:30- To je vražda, napsala
11:35- Případ pro Sam I (9)
12:35- M*A*S*H (196)
13:10- Deník zasloužilé matky
13:40- Zoufalé manželky III
14:40- JAG III (19)
15:45- Láska nepomíjí
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:25- Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání V
20:00- TOP STAR:
Helena Růžičková
21:20- Hledá se táta a máma
22:25- Chirurgové V (12)
23:25- Stopy
01:10- Volejte Věštce
02:55- Výklad snů
03:55- Na čem záleží (120)
04:20- Na čem záleží (121)
04:45- Receptář prima nápadů

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Lekár umierajúceho
času (3/5)
10.15 - Jak (se) dobře digitálně
naladit
10.20 - Chcete je?
10.30 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery VI
14.15 - Soudkyně Amy IV
15.00 - Kde peníze pomáhají
15.05 - Franklin (26/52)
15.25 - Dětská hlídka (2/13)
15.55 - Ovečka Shaun II
16.00 - Garfield a přátelé
16.25 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Bílé ovce
18.40 - Jak to vidí děti
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 - Bylo nás pět (4/6)
21.05 - 13. komnata Romana
Šebrleho
21.35 - Uvolněte se, prosím
22.20 - Californication
22.50 - Losování Euromiliony
22.55 - Navždy má
00.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.55 - McLeodovy dcery VI
01.40 - Všechnopárty
02.20 - Musicblok
02.50 - Mladí v partě (4/12)
03.25 - Máte slovo
04.10 - Na pomoc životu
- ulcerózní
04.30 - Události v regionech

06:15
- Teleshopping
06:25- Dobrodružství Olivera
Twista I (26)
06:55- Frasier IV (23)
07:20- Mňam aneb Prima
vařečka
08:10- Chůva k pohledání V
08:55- M*A*S*H (196)
09:30- Právo a pořádek IV
10:30- To je vražda, napsala
11:35- Případ pro Sam I (10)
12:35- M*A*S*H (197)
13:10- Deník zasloužilé
matky III (20)
13:40- Zoufalé manželky III
14:40- JAG III (20)
15:45- Mraky nad mořem
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:25- Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání V
20:00- Julie Lescautová V (1)
22:15- Šakal
00:45- Šílená pečovatelka
02:40- Volejte Věštce
04:20- Na čem záleží (122)
04:45- Nikdo není dokonalý

05.00 - Sama doma
05.55 - Raníček
s Dádou
06.10 - Šikulové
06.25 - Sezame, pojď
si hrát (34/78)
06.50 - Garfield
a přátelé II (23/26)
07.15 - Dětská hlídka (2/13)
07.40 - Hurá, škola!
07.55 - Lenny, zázračný pes
09.15 - Ovečka Shaun II
09.20 - Zprávičky
09.35 - Drátařík
a hruška moudrosti
10.30 - Lovec dinosaurů
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.30 - Devatero řemesel
12.55 - Usmívej se, lásko má
13.45 - Anna Franková (2/2)
15.25 - Robin Hood (19/26)
16.10 - Profesionálové
17.00 - Kde peníze pomáhají
17.05 - Dobrodružství
rabína Jákoba
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
05.00 - Cyklisté
19.50 - Předpověď počasí
a chodci (5/13) 20.00 - My jsme to nevzdali
05.15 - Ondřejova
21.35 - Je třeba zabít Sekala
filmová škola 23.30 - Losování Šťastných
05.30 - Správy STV
05.00 - Kytice
deset a Šance milion
06.00 - Čaroděj
z Uherskobrodska
23.35 - Vražda ve vnitrozemí
ze země Oz (3/52)
05.30 - Správy
06.20 - Včelka Mája (55/104) 01.10 - 13. komnata
STV
Romana Šebrleho
06.45 - Já a moje rodina
06.00 - Čaroděj
01.35 - Pošta pro tebe
07.00 - Nevzdávej to
ze země Oz (2/52)
02.30 - Všechnopárty
07.25 - Tisíc let české
06.20 - Včelka Mája (54/104)
myslivosti
03.10 - Folklorika
06.45 - Moudronos
07.50 - Soukromá muzea
07.05 - Pod pokličkou
03.35 - Na cestě
08.00 - Sardinie aneb 13
07.30 - Po stopách
po Queenslandu
božských šlápot
07.45 - We Are the World
04.00 - Za obzorem (17/26)
08.20
Počesku
07.50 - Diagnóza
04.20 - Koncert ze
08.30 - Panorama
08.10 - Cyklisté
Zlatého salónku
09.10 - Na stopě
a chodci (5/13)
09.35 - Kriminální policie
08.30 - Panorama
aneb na jménech nezáleží
09.10 - Vancouver 10.40 - Sbohem český koutku
ostrov a město
11.10 - Osudové
09.40 - Letecké katastrofy III.
11.35 - AZ-kvíz
(10.35 - Na plovárně
05:59
12.00 - Pod pokličkou
s Leo Pavlátem
Snídaně
12.25 - Černé ovce
06:05Admirál
11.00 - Neznámí hrdinové
s
Novou
12.40 - Medúza
11.35 - AZ-kvíz
Bublina útočí
08:35 Stefanie V (13)
13.20 - Šikulové
12.00 - Chalupa je hra
06:30 Bolek a Lolek (19)
09:35 Záhadná žena: Hra
13.35 - Hrůzostrašný
12.25 - Černé ovce
06:45 Roary: Závodní auto
11:10 Tescoma s chutí
dějepis (18/26)
12.40 - Střípky času
07:15 Spongebob
14.00 - Bylo nás pět a padesát
11:20 Lenssen & spol.
13.00 - Poprvé aneb
v kalhotách (88)
14.25 - Sportovci světa
střípky ze života
11:50 Komisař Rex III (3)
07:40 Vteřiny před
15.20 - We Are the World
13.45 - O líné Pepině,
12:50 Las Vegas: Kasino II
katastrofou
Vojtovi
13:45 Hvězdná brána III (4) 15.30 - Království divočiny
08:35 Občanské judo
15.55
Deset
století
14.45 - Bludiště
14:40 4400 IV (4)
09:15 Rady ptáka Loskutáka
architektury
15.20 - Toulavá kamera
15:35 Krok za krokem IV
16.15 - Experiment
10:10 Za humny je drak
15.50 - Evropa dnes
16:05 Vražedná čísla IV (7)
16.40 - Rodina a já
16.20 - Prizma
12:00 Volejte Novu
17:00 Odpolední Televizní 17.00 - Člověk z ráje
16.40 - Tisíc let české
12:35 Přednosta stanice
noviny
17.25 - Historické
myslivosti
14:05 Smějeme se s
Sportovní noviny
minipříběhy a kuriozity
17.10 - Soukromá muzea
Petrem Rychlým
Odpolední Počasí
17.40 - Chcete mě?
17.20 - Sardinie aneb 13
14:25 ...a zase ta Lucie!
17:35
Zákon
a
pořádek:
17.55
Romové
v
Evropě
božských šlápot (5/13)
16:15 Smrt krásných srnců
Zločinné úmysly VII 18.25 - Kosmopolis
17.40 - Nezapomínání
17:55 Babicovy dobroty
18.55 - Zprávy v českém
18.25 - POKR
18:30 Ulice (1749, 1750)
18:30 Koření
znakovém jazyce
18.55 - Zprávy v českém
19:30 Televizní noviny
19.05 - Magazín Ligy mistrů 19:30 Televizní noviny
znakovém jazyce
Sportovní noviny
19.30 - Hledám práci
19.05 - Medúza
Sportovní noviny
Počasí
20.00 - MS v hokeji
19.45 - Počesku
Počasí
20:00 Duch
2010 Německo
20.00 - Zabíjení po česku
20:00 Dannyho parťáci 3
22:30 Hartova válka
22.40 - Bigbít (16/42)
21.00 - Historie.cs
22:30 Kill Bill
00:50 Vražda v lepší
23.45 - Mladí v partě (4/12)
21.55 - Velká iluze
00:35 Hovory o sexu
společnosti
00.20 - Gorodok
23.50 - Evropský manuál
02:05 Novashopping
02:35 Novashopping
00.40 - Evropané
00.05 - Posezení
02:25 Volejte Novu
02:55 Stahovák
01.40 - Posezení
s Janem Burianem
02:55 Áčko
03:40 Unesený (4)
s Janem Burianem
00.45 - Zítra
03:50 Zorro: Meč a růže (32)
04:25 Zorro: Meč a růže (31) 02.20 - Pohlednice ze Soho
02.15 - Film o filmu Pouta
02.30 - Dobré ráno
04:35 Novashopping
05:05 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
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05.00 -Experiment
05.25 Výtvarnické
konfese
05.50 - Tisíc let
české myslivosti
06.20 - Správy STV
06.40 - Diagnóza
07.00 - Partnerské vztahy
aneb Návod na přežití
07.20 - Bojová umění
aneb Jednota
07.50 - Panorama
08.30 - J. Suk: Praga
08.55 - Náš venkov
09.15 - Folklorika
09.35 - Putování za písničkou
10.05 - Hledání
ztraceného času
10.25 - Proces H - den osmý
11.20 - Game Page
11.45 - Medúza
12.25 - Simpsonovi XIX
12.45 - Sabotáž
13.10 - Generace electro
a tecktonik
13.55 - Království divočiny:
Mořští savci(10/10)
14.20 - Ilustrované fejetony
Ludvíka Vaculíka
14.30 - Zasvěcení: Obláti
15.00 - Zatopené osudy
15.20 - O češtině
15.35 - Film o filmu
Krev zmizelého
15.50 - Noční jestřáb
16.15 - Hokejista
sezony O2 extraligy
17.00 - Gambrinus liga
20.00 - Rozmarné léto
22.15 - Divadlo žije!
22.40 - Třistatřicettři
23.35 - Hotel Insomnia
01.05 - Sešli se...
02.10 - Na Kloboučku
02.50 - ČT Live Žalman & spol.
03.45 - Banánové rybičky
04.15 - Grotesky

06:20- Mňam
aneb Prima
vařečka
06:50- Dobrodružství
Toma a Jerryho
07:15- Pokémon: Diamant
a perla (45)
07:40- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:55- Fresh Prince VI (11)
08:25- Chůva k pohledání V
08:55- Autosalon
09:55- M*A*S*H (197)
10:25- M*A*S*H (198)
10:55- Knight Rider I (12)
12:20- To je vražda, napsala
13:30- Sůl nad zlato
15:20- Hrátky s čertem
17:10- Poslušně hlásím
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Chůva
k pohledání V (5)
20:00- Smím prosit?
22:20- Miami Vice
01:10- Ledová planeta
02:55- Volejte Věštce
04:35- Miláčci
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20:00
21:20
21:50
22:20
23:15
00:10
00:55

17:30
18:05
19:00
19:30

05:45
06:00
06:30
06:55
07:20
08:00
09:00
11:00
11:55
13:30
16:00
17:00

05:30
Dobrodružství
Antje a jejích přátel
Bolek a Lolek (20)
Admirál Bublina útočí
Baby Looney Tunes
Spongebob v kalhotách
Babicovy dobroty
Koření
Holka na zabití
O zvířatech a lidech (6)
Hop - a je tu lidoop
Velká cena Španělska
Táta XXXL
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Občanské judo
Rady ptáka Loskutáka
Hospoda (44)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Pojišťovna štěstí V (10)
Střepiny
Mr.GS
Zvíře (9)
Policejní odznak (9)
Kriminálka Miami (15)
Novashopping

05.00 - Evropský
manuál
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Trojčátka (2/26)
06.25 - Roste, kvete,
zelená se (3/6)
06.50 - Hurá, škola!
07.05 - Raníček s Dádou
07.20 - Kamarád
Timmy (18/26)
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.25 - Objektiv
10.50 - Hříchy pro pátera
Knoxe (1/10)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Anička s lískovými
oříšky
14.30 - Kaleidoskop
15.00 - Byl jednou jeden dům
16.15 - Retro
16.45 - Čétéčko
17.05 - Sváteční slovo
17.10 - Horákovi (6/13)
18.05 - Pan Tau (19/33)
18.35 - Na cestě za Aimee
z Bay of Plenty
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 - Krev zmizelého
22.10 - EXPOminuty 2010
22.25 - 168 hodin
22.55 - Komisař De Luca (1/4)
00.50 - Losování Sportky
a Šance
00.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
01.00 - Nárazové vlny (2/6)
01.55 - Uvolněte se, prosím
02.35 - Babylon
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.00 - Retro
05.25 - Zasvěcení:
Obláti
05.50 - V zajetí
Terpsichory
06.50 - Správy STV
07.20 - Romové v Evropě
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Třistatřicettři
09.40 - Čtenářský deník...
Edgar Dutka
09.55 - Knižní svět
10.10 - Za obzorem (18/26)
10.30 - Film 2010
11.00 - Chcete je?
11.05 - Svět umění:
Bruce Willis
12.00 - Podezření
13.00 - Raport
14.05 - Deset století
architektury
14.20 - Satelity
15.10 - Život na
pobřeží (10/10)
16.00 - MS v hokeji 2010
Německo
18.45 - Film o filmu
Kuky se vrací
19.00 - Kalamity Jane
19.30 - Simpsonovi
XIX (19/20)
20.00 - MS v hokeji 2010
Německo
22.45 - Člověk bestie
00.20 - Generace electro
a tecktonik
01.00 - Čétéčko
01.20 - Bylo nás pět a padesát
01.45 - Lebka
02.45 - Svět umění:
Bruce Willis
03.35 - Krásný ztráty
04.15 - Brno Open 2010

06:15- Mňam
aneb Prima
vařečka
06:45- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:10- Pokémon:
Diamant a perla (46)
07:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Fresh Prince VI (12)
08:15- Svět ve válce (13)
09:25- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (199)
10:25- M*A*S*H (200)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:55- Robin Hood Na cestě ke slávě
13:20- Wolffův revír VIII (10)
14:20- Anděl na horách
16:00- Vraždy v Midsomeru X
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání V
20:00- Robin Hood Cesta ke slávě
21:50- Robin Hood - Rozcestí
22:20- Anatomie lži I (10)
23:15- Spiknutí -ST01:50- Svět 2010
02:20- Volejte Věštce
04:00- Svět ve válce (13)
04:50- Nikdo není dokonalý

01:15 Ponecháni napospas 2:
Bojovníci trýzně
02:50 Střepiny
03:15 Áčko
04:15 Zorro: Meč a růže (33)
05:00 Novashopping
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20:00
21:20
22:10
23:05

17:35
18:30
19:30

08:35
09:35
11:20
11:25
11:55
12:50
13:45
14:45
15:40
16:05
17:00

05:59 Snídaně
s Novou
Stefanie V (9)
Ohnivá řeka
Tescoma s chutí
Lenssen & spol.
Komisař Rex II (14)
Las Vegas: Kasino II (1)
Hvězdná brána II (22)
4400 III (13)
Krok za krokem IV (11)
Vražedná čísla IV (3)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Zákon a pořádek
Ulice (1741, 1742)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Kriminálka Anděl
Víkend
Mentalista I (23)
Námořní vyšetřovací

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Náměstíčko (9/10)
09.55 - Kalamity Jane
10.30 - Příště u Vás
11.05 - Životní cyklus
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery VI
14.15 - Soudkyně Amy IV
15.00 - Rodina a já
15.20 - We Are the World
15.30 - Věříš si?
16.00 - Záhady Toma Wizarda
16.10 - Já a moje rodina
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 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Hříšní lidé Města
pražského (4/13)
20.45 - Na cestě
po Queenslandu
21.15 - Reportéři ČT
21.55 - Ďáblové v oblacích
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Politické spektrum
00.30 - Californication (10/12)
01.00 - McLeodovy dcery VI
01.45 - Kaleidoskop
02.10 - Náš venkov
02.30 - Sváteční slovo
02.35 - Cesty víry:
Radost a naděje
02.55 - Křesťanský magazín
03.10 - Z metropole
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

TV program
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Proč volit PAVLA HOLÍKA?
Božena Sekaninová, senátorka za Prostějovsko (na snímku): Pavla
Holíka znám téměř deset
let, znám jeho práci.
Denně se setkává s lidmi
v různých situacích a v
různém prostředí ve snaze pomoci v těch nejtěžších chvílích. Má zkušenosti z komunální politiky a vždy se snaží věnovat lidem, které zastupuje. Nechci privatizaci nemocnic, nechci privatizaci zdravotních pojišťoven, proto moje volba je
Pavel Holík. Volte svého
záchranáře.
MUDr. Petr Stavěl, lékař
ZZS Prostějov: Pavel Holík
je především velmi pracovitý
člověk, pro něhož je na prvním místě zájem o spokoje-

nost lidí kolem něj, jak pacientů, tak zaměstnanců záchranky. Vážím si ho jako profesionála, který svou práci odvádí s
naprosto plným nasazením
bez ohledu na svůj volný čas.
-bp-
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Čarodějnické rejdění se líbilo především dětem
Poslední dubnový den, a obzvlášť noc na první máj, je
neodmyslitelně spjat s čarodějnicemi. Prastarý zvyk
vítání jara ještě z dob pohanství se zachoval dodnes a stal
se oblíbenou zábavou téměř
všude. Malé i velké čarodějnice a ježibaby, čarodějové a
černokněžníci se slétali i letos
ke svým pověstným rejům a
za soumraku nadcházející
Filipojakubské noci vzplanuly na mnoha místech velké
ohně.
Čarodějnické rejdění si ale
užívaly i bez ohně ve školách,
v dětském oddělení knihovny i
jiných zařízeních pro volný čas
dětí.
V zahradě Mateřského centra
Cipísek ve Dvořákově ulici se
rojily čarodějnice při „Čarodějnickém víceboji.„ Dopoledne plné speciálních her a soutěží jako je třeba prolézání pa-

vučinou, metení koštětem, lovení čarodějnické havěti nebo
chůze na muřích nohách bylo
kouzelné pro děti i jejich rodiče.
„Čarodějnice patří k nejoblíbenějším akcím, které mateřské centrum pro děti a rodiče
připravuje. Je tady přes padesátka děti a stejný počet rodičů
a prarodičů. Máme z toho radost,„ shodly se spokojené koordinátorky MC Jitka Zapletalová a Markéta Skládalová.
Také sousední zahrada Mateřské školy ve Dvořákově ulici
byla plná čarodějnic. Za nosaté
a střapaté příšerky se převlékli
caparti i učitelky. Sladkostmi
se nešetřilo, ty si zasloužily děti za skvělé výkony při sportovních a dovednostních soutěžích. Přesto jim víc chutnaly

brambory na loupačku jako
pravá čarodějnická svačinka.
V dětském oddělení knihovny
uspořádali čarodějnické odpoledne plné her, soutěží, počteníčka a zábavy. Knihovnice
Jarmila Šmucrová a Lída Coufalová napekly dětem čarovné
perníkové medaile a dobroty
na zakousnutí. Vyvrcholením
čarodějnického sletu bylo vyhodnocení nejlepších masek.
„V knihovně je to už dlouholetá tradice. Přijdou malí i větší
čtenáři, ale i maminky s dětmi,
které ještě samy nečtou. Pro ty
máme po ruce vždy nějakou
pohádku na předčítání,„ prozradily knihovnice, které se samy s chutí přestrojily za čarodějnice a svými košťaty vymetly všechny kouty knihovny.
-jp-

Čarodějnice přilétly do knihovny samozřejmě na vlastním koštěti, ale jízdě
na mašince neodolaly.

Noc kostelů proběhne také v Prostějově
Dne 28. května 2010 proběhne v Prostějově akce pod názvem Noc kostelů, která je
určena nejširší veřejnosti.
Cílem je otevřít kostely a kaple všem lidem, ať už jsou
věřící či nikoliv. Kulturní
programy, prohlídky běžně
nepřístupných míst a atmosféra noci dávají příležitost prožít neopakovatelný
zážitek. Během Noci kostelů
budou otevřeny všechny kostely a kaple v Prostějově. Nabízené programy pak budou
pro všechny návštěvníky
zdarma.
Noc kostelů je pozváním
všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování
krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. Svým způsobem je to
také možnost nezávazného
přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Noc kostelů bude
prezentovat kostely jako důle-

žitou součást společenského
života obyvatel s poukazem na
jejich kulturní hodnotu.
A na co se mohou návštěvníci
těšit? Zpřístupněny budou kostely Povýšení sv. Kříže, Sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Jana Nepomuckého (Milosrdných), kaple sv. Anny v
Drozdovicích, kaple sv. Andělů
Strážných na Mánesově ulici,

Celé Česko čte dětem - školákům
ve Vrahovicích četl Pavel Drmola
Pohádkové princezny Šípková Růženka,
Popelka, Sněhurka, Liběna a Růžička přišly potěšit mladší školáky ze Základní školy Majakovského ve Vrahovicích. Pět pohádek, pět princezen, jedna krásnější než
druhá. Přicupitaly pěkně v doprovodu pana krále a každá chtěla, aby vyprávěl dětem právě ten její pohádkový příběh.
Volba nakonec padla na Šípkovou Růženku,
a tak pan král zalistoval ve Špalíčku pohádek
Františka Hrubína a dětem pohodlně usazeným v židličkách i rozloženým na poduškách na zemi ve školní knihovně šípkovou
pohádku přečetl. Role krále a předčitatele se
ujal prostějovský místostarosta a jeden z patronů školy Pavel Drmola. Za své doslova
dramatické vystoupení by prý získal od školáčků jedničku s hvězdičkou, a tak mu alespoň zazpívaly pohádkovou písničku a slíbily namalovat obrázky. Pan král Pavel Drmola pak na oplátku pozval školáky do obřadní síně ve svém hradě s vysokou věží na prostějovském náměstí.
„Naše škola se letos poprvé zapojila do celostátní kampaně Celé Česko čte dětem, jejímž cílem je jednak podpořit vztah rodičů k
dítěti a jednak napomáhá při výchově, rozvíjí jazyk, paměť a představivost dítěte. Předčítat dítěti pouhých dvacet minut denně je
tím nejlepším, co mohou rodiče pro budoucnost svých dětí udělat,„ vysvětlila smysl ředitelka Vlasta Ambrožová.
Děti z vrahovické školy teď dostávají pravidelné čtenářské porce od svých učitelů v
rámci vyučování, od vychovatelek v družině
i od zajímavých osobností. Jednou z nich byla i pohádková babička Olga Svobodová,
bývalá kantorka, a děti ji pak naoplátku přišly předčítat do domova pro seniory.
„Děti jsou dnes hodně závislé na počítačích
a televizi, rodiče s nimi stále méně mluví a
ještě méně čtou. A to je chyba,„ shodli se
Vlasta Ambrožová a Pavel Drmola.
Do projektu Celé Česko čte dětem se již zapojily stovky institucí, školy, knihovny, mateřská centra, zájmové organizace, a také
významné osobnosti jako nejčtenější český
spisovatel Michal Viewegh, textař Michal
Horáček, zpěvačka Aneta Langerová a další.
-jpMístostarosta a
člen Rady školy
Pavel Drmola se
mávnutím kouzelného proutku
proměnil na krále a
přečetl školáčkům
pohádku o Šípkové
Růžence.

Husův sbor a Sbor Českých
bratří. Lidé mimo bohatého
kulturního programu jako jsou
např. koncerty a recitace uvidí i
běžně nepřístupné prostory, např. varhanní kůry, sakristie a
klášterní zahrady. Od 19.00 hodin do půlnoci budou například
v kostele Povýšení sv. Kříže v
hodinových intervalech probíhat komentované prohlídky.
Provázet budou studentky
Střední odborné školy podnikání a obchodu. Oblečeny budou v dobových kostýmech a
návštěvníky zavedou i na kůr
kostela, kde bude pro ně připraveno překvapení.
První Noc kostelů proběhla v
roce 2005 ve Vídni. Během čtyř
let se spontánně rozšířila do
celého Rakouska. V roce 2009
Noc kostelů „překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely a
modlitebny v Plzeňském, Jihomoravském, Středočeském kraji a Vysočině. Po úspěšném

1. ročníku, při kterém bylo v
kostelech, klášterech a modlitebnách zaznamenáno na 90
000 návštěvnických vstupů, se
návštěvníkům otevřou další
kostely a modlitebny po celé
České republice. Spolu s katolickou církví se jí účastní kře-

sťanské církve, které jsou členy
Ekumenické rady církví ČR.
Mezi prvními přihlášenými byly i prostějovské římskokatolické farnosti a Husův sbor.
Nad prostějovskou Nocí kostelů pak převzal záštitu starosta
města Ing. Jan Tesař.
-red-

Kultura & zábava

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV.
Pá + so DISCO 80“ – 90“.
Vstup free. www.clubzatisi.cz
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v
Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k
zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Lidická 86,
Prostějov – areál staré nemocnice LAZARIÁNSKÝ SERVIS, zabezpečuje pro tělesně postižené občany a seniory zapůjčení pomůcek: polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, pevná a pojízdná WC křesla, pevná a pojízdná
chodítka, sedačky do vany, francouzské hole. Půjčování zajištěno po telefonické domluvě: pí. V. Zapletalová
776 054 299.
Program MC Cipísek
Rodinná olympiáda - sportovní dopoledne pro celou rodinu, sobota 22.5. od
9.30 na hřišti ZŠ Jana Železného, sídliště Svobody. Jak se připravit na
vstup do Mateřské školy? Cyklus besed pro rodiče s dětmi, které nastupují
do MŠ,vždy v úterý 18.5. a 25.5. 8.30
- 10.00 MC sídliště Svobody, rezervace míst v MC, běžný provoz v tyto dny
je až od 10 hod. Bezpečný domov s miminkem, beseda pro maminky s miminky nejen o tom, jak předcházet
úrazům v domácnosti,ve středu 19.5.
od 13.30 v MC Dvořákova. Kuličkiáda, soutěže ve cvrnkání, házení i
koulení kuliček pro rodiče s dětmi, ve
středu 12.5. od 9.30 na zahradě MC
Dvořákova, obě pracoviště uzavřena.
Kurz předporodní přípravy a těhotenské cvičení, informace na www.ivana
pavlikova.cz, www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz, tel.
602 364 874, 602 364 868.
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Léto v bradavicích - Prázdninová
škola Čar a kouzel -7. Ročník zážitkové hry v přírodě - staří i noví kamarádi, noční dobrodružství, romantická
cesta vlakem v území zakázaného lesa. 6 dnů zábava, pohyb + tvoření,
koupání – bazén, dřevěný srub. Ubytování a strava-penzion pohoda Šubířov. I. turnus: 11. - 16. července 2010
6 - 9 let, II. turnus: 18. - 23. července
2010 9 -11 let, III. turnus: 25. - 30. července 2010 11 -14 let. Kapacita omezená - pro rezervaci záloha: 1.000 Kč.
Sportcentrum-DDM, Vápenice 9,
Prostějov, tel. 582 344 125 mkoudelkova@sportcentrumddm.cz,
www.sportcentrumddm.cz
BONSAI KLUB HANÁ při ZO 1
ČZS Prostějov zahajuje činnost.
Pěstitelé bonsají i zájemci o tuto činnost mohou využít poradenské služby
každou 2. středu v měsíci v době 16.30
- 17.30 hod. v klubovně ČZS, Daliborka 3, Prostějov. Kontakt: p. Růžičková 606 339 258.
Zámek Plumlov – Obrazy.
Výstava - Lilian AMANN
v 1. poschodí zámku Plumlov.
Akce potrvá do 25. června 2010.
ZO SPCCH Prostějov, Kostelecká
17, pořádá v roce 2010, pro své členy
i širokou veřejnost, tyto zájezdy: květen: Žuráň, Stará pošta, zámek
Slavkov u Brna, Mohyla Míru. - červen: Ivančice - Expozice Vl. Menšíka
a Alf. Muchy, Technické muzeum v
Brně. - září: Pivovar Černá hora a
Centrum Sladovna, prohlídka hradu
Špilberk. - říjen: zájezd do Polského
Těšína. Přihlášky na zájezdy a podrobné informace přijímá a podává p.
A. Hořava každé úterý od 9.00 hod 11.00 hod v kanceláři ZO SPCCH,
Kostelecká 17, Prostějov, dveře č.
109.
Český svaz chovatelů Držovice pořádá ve dnech 8. a 9. 5. 2010 tradiční

KUPÓN č. 18
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

výstavu drobného zvířectva v areálu hřiště v Držovicích. Občerstvení
je zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
Obecní úřad Držovice prosí čtenáře,
kteří znají potomky padlých občanů
Držovic z 1. i 2. světové války, zapsaných na pomníku u místní kaple na ul.
SNP v obci Držovice nebo jsou sami
jejich potomky, aby podali informace
na telefon Obecního úřadu Držovice –
582 333 398. Děkujeme již nyní za pomoc při přípravě květnového pietního
aktu.
Okresní výbor Svazu postižených
civilizačními chorobami v Prostějově, pořádá ve dnech 19. - 26.června
2010 rekondiční pobyt pro nemocné kardio a respiro. Přihlásit se
mohou i nečleni SPCCH. Rekondice
se koná v Beskydech na Horní Bečvě
v hotelu Cherry ve dnech 19. - 26.
června. Cena pobytu s plnou penzí je
2.150 Kč. Doprava vlastní nebo možnost využití výhodného autobusového spojení z Prostějova až k hotelu.
Předběžné přihlášky a podrobnější informace na mobilu 739 513 405, p.
Pařízek.
PODĚKOVÁNÍ
MĚSTU PROSTĚJOV
Okresní výbor Svazu postižených civilizačními chorobami v Prostějově
děkuje touto cestou Městu Prostějov, za poskytnutí veřejné finanční
podpory ve výši 10.000 Kč na rok
2010. Finanční prostředky budou využity pro činnost OV SPCCH. V
žádném případě nebudou použity na
finanční odměny nebo občerstvení.
Budou sloužit ke zkvalitnění práce organizace a tím i k vytváření lepších
podmínek pro vnitřně zdravotně postižené spoluobčany.
Mgr.Vladimír Pařízek,
předseda OV SPCCH Prostějov
Česká křesťanská akademie, pobočka
v Prostějově spolu s Církví československou husitskou pořádá besedu na
téma: „Problematika smrti a
umírání“. Přednáší: MUDr. Marie
MACKOVÁ, konzultantka v brněnském hospicu, přednáší na Masarykově univerzitě v Brně. Kdy: ve středu

12. května 2010, v 17.00 hodin v přednáškovém sálku Církve československé husitské, Demelova 1, v Prostějově (za Priorem). Srdečně zvou pořadatelé.
Český svaz ochránců přírody –
EKOCENTRUM IRIS: Pondělí 3.
května od 16.00 do 18.00 hod. Keramika – jarní motivy – Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 76, PV.
Podnik v krizovém období
Okresní hospodářská komora v Prostějově ve spolupráci se společností
OMEGA, spol. s r.o. pořádají ve středu dne 5. května 2010 od 10 hodin v
Národním domě v červeném salonku
workshop na téma „Podnik v krizovém období“, který je určený pro
majitele a jednatele firem všech velikostí. Přednáší Ing. arch. Vladimír Erben a Ing. Jindřich Sedláček. Náplň
workshopu: -podnik v období hospodářské krize, - jednotlivé krizové faktory a možnosti řešení, - ozdravění
podniku, - likvidace podniku, - příprava na insolventní řízení, - a na závěr
pro úspěšné – nákup a prodej funkčních firem. Akce je pro účastníky
zdarma, je však nutná registrace před
datem konání v kanceláři OHK, Lidická 6, tel.č. 582 332 721, 582 332
489, email: ohkpv@ohkpv.cz
Koncert ke dni matek Zdislavy
KRAUSOVÉ – OTRUBOVÉ se koná v neděli 9. května v 15.00 hod. ve
Vysokém zámku v Plumlově (zpěv a
klavír). Vstupné dobrovolné. Zve klubové zařízení Plumlov.
BONSAI KLUB HANÁ při ČZS
Prostějov pořádá 1. jarní výstavu
KVETOUCÍ BONSAJE.
KDE: klubovna zahrádkářů, Daliborka 3. KDY: 7. - 9.5. 2010 od 9.00 –
17.00 hodin. Vstupné dobrovolné,
školy zdarma. Poradenská služba zajištěna. Srdečně zvou pěstitelé.
Myslivecká společnost v Kostelci na
Hané pořádá tradiční střelecký
závod ve střelbě na asfaltové terče.
Závod se koná 8. května 2010 od
10.00 hod. na střelnici za Romží. Pro
účastníky závodu budou připraveny

zajímavé ceny, pro všechny bohaté
občerstvení, zajímavá podívaná a připravena bude i bohatá tombola.
NÁRODNÍ DŮM Prostějov – grafika, keramika, design PETR ŠOBR.
Výstava potrvá do 23. června 2010.
Galerie U Hanáka, Školní 24, Prostějov: František ODEHNAL – „MINIATURY“. Vernisáž v pátek 21.
května v 17.00 hod. Výstava potrvá do
9.6.2010. Otevřeno: po – 14.00 –
16.00, st – 15.00 – 17.00, pá – 16.00 –
18.00 hod.
Galerie U Hanáka, Školní 24, Prostějov: FOTOKLUB PROSTĚJOV
si Vás dovoluje pozvat na večer poezie
žáků LDO ZUŠ V. Ambrose, tedy DS
- BOMBIČKY VÁM RECITUJÍ - v
podání Michael Lužný, Kristýna Strašáková, Veronika Jiříčková, Karolína
Vejmělková, Johana Kučerová, Vendula Burgrová, Klára Walachová a
Dominika Vdolečková jako ozvěny
WP. Které se uskuteční dne 24. května
od 18.00 hod. Otevřeno: po – 14.00 –
16.00, st – 15.00 – 17.00, pá – 16.00 –
18.00 hod.
TWISTED TRUTH DECIDE. MACERACE MIVEDANTAL, ANÁLNÍ VÝTOK, ECETERA – dne 21.
května 2010 od 20.00 hod.klubApollo 13, Prostějov. Na akci v prodeji trička a mikiny.
Přednáška - Zveme vás na společné
zamyšlení nad otázkami a záhadami
života. Přednášející biotronik Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné i
ústní dotazy posluchačů. Vstupné je
dobrovolné. Neděle 9.5. v 9.00 hod.,
Společenský dům, Komenského 6.
Zámecká vinárna Prostějov, sobota
8. května 2010 - DJ OZZY ÓČKO
PÁRTY. Start 21.00 hod.
SPORTCENTRUM – DDM Prostějov pořádá ve dnech 3. a 4.6.2010
PROSTĚJOVSJKÝ VELETRH
ZÁBAVY – prezentaci volnočasových aktivit v Prostějově a okolí. 8:30
– 17:30 hod. Kde: zimní stadion a přilehlé prostory (vstup vchodem do ve-

Správná odpověď z č. 16: Na snímku je areál nové nemocnice. Vylosovaným výhercem se
stává Ludmila Zapletalová, Pěnčín 164. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt
na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 11. května 2010,
15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno
výherce zveřejníme v pondělí 17. května 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje
firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37, TEL: 582 346 300

PRODEJ
NEPŘERUŠEN!
POHODLNÉ PARKOVÁNÍ

lodromu). Zveme k účasti všechny,
kteří pracují s dětmi a pro děti. Prezentace je možná formou reklamních
stánků, soutěží, her a pódiových vystoupení. Zájemci, kontaktujte: Sportcentrum – DDM Prostějov, Mgr. Tereza Zajíčková 582 332 297, 737 069
621, Jan Zatloukal 582 332 296.
TANEČNÍ VÍKENDOVKA - 14. 16.5.2010 v Kozově u Bouzova. 9 lekcí zumby, MTV Dance a bodyformu.
Ubytování v hotelu vč. snídaně. Přihlášky a info ve Fit klubu Linie na
Újezdě 3. Tel.: 608 881 704.
PROHLÍDKY KOSTELA
POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
8. května 2010 proběhnou tradiční
prohlídky kostela Povýšení sv. Kříže,
které organizují studentky Střední odborné školy podnikání a obchodu.
Provádět budou farním a děkanským
kostelem Povýšení sv. Kříže, kaplí
Nejsvětější Trojice a dle počasí rajským dvorem s pozůstatky původní
křížové chodby bývalého augustiniánského kláštera, který byl založen
Petrem z Kravař roku 1391. Barokně
přestavěný gotický chrám ukrývá
umělecké skvosty z renesance, baroka, ale také z počátku 20. století, např.
výtvarná díla Františka Bílka, Jana
Köhlera, Pantaleona Jaroslava Majora
a Zdenky Vorlové Vlčkové. Sraz
zájemců o prohlídku je u vchodu do
kostela ve 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00
hod. Z organizačních důvodů a také
pro zachování kvality prohlídky se
provádí ve skupinách s maximálním
počtem 25 účastníků. Pro ty je také
připraveno hudební překvapení.
divadlo point

Divadlo Point

Od pondělí 3. května:
Literární workshop
FANTASTIC WOLKER
Středa 5. května:
17.00 Tomáš Vincenec
Místopis prostějovských hostinců
a spolkových domů - Čítárna Městské
knihovny Prostějov
Čtvrtek 6. května:
19.00 Slavnostní zahájení přehlídky
Zámek pointu 2010 - POINT
19.15 Kabaret Divadla Point a Pointík
- POINT
Pátek 7. května: MAJÁLES
11.00 Seřazení masek - ZÁMEK
11.30 Průvod masek - ZÁMEK
12.00 Prezentace kandidátů na krále
Majálesu - ZÁMEK
13.00 – 22.00 Sto chutí, Dyskutabyll,
Dj Malda, Dava.Exe a další ZÁMEK - Průřez současnou hudební
scénou Prostějova
Sobota 8. května:
11.00 Cestovní kancelář Bejvávalo
aneb pověsti pro štěstí - POINT
14.00 Zámecká zábavná pouť ZÁMEK
15.00 IMPROLIGAjunior - ZÁMEK
16.00 Koncert kapely Bujabéza ZÁMEK
17.00 Elektrická puma - DIVADLO
POINT (Olomoucká 25)
18.00 Koncert kapely Fůze kněze ZÁMEK
19.00 IMPROLIGA finále junior +
profi - ZÁMEK
20.00 Wolker Forever - ZÁMEK
21.00 Poslední Sen Olleho Johanssona - ZÁMEK
23.00 CHILL with KAOLINS DJs
(Carl King + Oli_N) - ZÁMEK
Neděle 9. května:
11.00 Mikulášovy patálie - DIVADLO POINT

Kino Metro 70
Pondělí 3. května:
17.30 Nezapomeň na mě
Americký romantický film
20.00 Pevné pouto
Americké drama
Úterý 4. května:
17.30 Nezapomeň na mě
20.00 Pevné pouto
Středa 5. května:
17.30 Nezapomeň na mě
20.00 Pevné pouto
Čtvrtek 6. května:
17.30 Doktor od Jezera hrochů
Česká filmová komedie
20.00 Doktor od Jezera hrochů
Pátek 7. května:
17.30 Doktor od Jezera hrochů
20.00 Doktor od Jezera hrochů
Sobota 8. května:
17.30 Doktor od Jezera hrochů
20.00 Doktor od Jezera hrochů
Neděle 9. května:
17.30 Doktor od Jezera hrochů
20.00 Doktor od Jezera hrochů
Kinoklub
DUHADUHA
kinoklub
Úterý 4. května:
20.00 Smlouva s vrahem
Koprodukční film
Pátek 7. a sobota 8. května:
17.30 Kniha přežití
Americký akční film
20.00 Kniha přežití
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 5. května:
13.00 VESMÍRNÍ OPIČÁCI
Pátek 7. května:
20.00 VLKODLAK
Kulturní
klub DUHA
kulturní
klub

DUHA

Středa 5. května:
16.30 Čchi kung s Ing. Rudolfem Sosíkem - Kurz léčebných cviků
Čtvrtek 6. května:
9.20 a 10.30 Vítání nových občánků
(obřadní síň radnice)
Sobota 8. května:
17.00 Výstava - POCTA PROF.
ZDEŇKU SKLENÁŘOVI (jeho
žáci). Výstava potrvá do 2. června
Městské
divadlo divadlo
Městské
Středa 5. května:
19.00 MILÁČEK
Městské divadlo M. Boleslav
Čtvrtek 6. května:
10.00 DĚTI DĚTEM
Komponovaný pořad žáků
ZUŠ pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ
Pátek 7. května:
19.00 V DÁLKÁCH ZTRACENÝ
RADKA FIŠAROVÁ
a TOMÁŠ SAVKA
Společný koncert s DECHOVÝM
ORCHESTREM ZUŠ V. AMBROSE
Apollo
13
Apollo
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Pátek 7. května:
21.00 ELECTRIX b-day editon
Sobota 8. května:
19.00 ROCK IN APOLLO
Simetrix
Simetrix
Pátek 7. května:
DJ Martin Čapka
Sobota 8. května:
DJ Iceman
DJ
TARABAS
DJ
TARABAS
Pátek 7. května:
Kostelec na Hané ( PAPAJAM)

Berani - 21.3.-20.4. Lidé po vašem boku si šuškají něco tajného a
bude se to týkat právě vás. Stanete se terčem pomluv, které holt budete muset vyvrátit. Nedá vám to moc práce, nejste žádní dacani.
Býci - 21.4.-21.5. Můžete si být jisti, že se vám konečně podaří dotáhnout určité problémy do úspěšného konce. Hlavní roli při tom budou hrát peníze, které získáte díky své pracovitosti. Pozor ovšem na
závist.
Blíženci - 22.5.-21.6. Vaše laxnost se vám vymstí. Ve spoustě věcí
jste nerozhodní a trvá vám nehorázně dlouho, než se k něčemu rozhodnete. Přijdete tak o spoustu výhodných kšeftů.
Raci - 22.6.-22.7. Pozor, ať na nejdůležitější schůzku tohoto týdne
nepřijdete se zpožděním. I pár minut by vás mohlo mrzet. Pokud
však nic nepodceníte a navíc budete dobře připraveni, můžete zbohatnout.
Lvi - 23.7.-23.8. Určitě si můžete v klidu odpočinout, v práci vám nic
neuteče. Naopak v soukromí se budete muset nějakou chvíli notně
ohánět, abyste dohnali všechno, co jste minulý týden zameškali.
Panny - 24.8.-23.9. Nedávejte najevo, že v těchto dnech nemáte
náladu něco řešit. Tvařte se neutrálně, možná se několik důležitých
věcí vyřeší i bez vašeho přičinění. V nejhorším požádejte o pomoc.
Váhy - 24.9.-23.10. V tomto týdnu vás pořádně naštvou potomci.
Buďte na to připraveni, protože půjde skutečně o pořádnou ránu.
Budete muset podstoupit návštěvu školy. Bezdětní prožijí krásný
týden.
Štíři - 24.10.-22.11. Měli byste nabídnout pomoc kamarádovi, který nebude ve své kůži. Určitě ho něco trápí a musíte zjistit, co. Jakákoliv pomoc se vám vrátí, protože i vy se dostanete do menších
problémů.
Střelci - 23.11.-21.12. Jste prostě dítě Štěstěny! Týden zahájíte výhrou ve Sportce, pokračovat budete novou známostí a o víkendu vás
pak čeká noc plná vášně i romantiky. Co si přát více?
Kozorohové - 22.12.-20.1. Nesmíte dávat na rady od lidí, kteří s
vámi už jednou v minulosti pořádně vypekli. Jste natolik inteligentní, že si dokážete poradit sami, nemusíte do svých problémů vtahovat jiné.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Už na začátku týdne si připíšete neobvyklý
úspěch, který jste rozhodně neočekávali. Nesmíte ale usnout na vavřínech, neboť to by vás vzápětí mohlo hodit zpátky do šedivého
průměru.
Ryby - 20.2.-20.3. Čeká vás hádka s partnerem. Důvodem bude žárlivost, ke které jste nedávno zavdali příčinu. Nevěra, a ještě k tomu
s člověkem jiné národnosti, to se rozhodně nevyplácí.

Di

3. května 2010

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

Plumlovská 96 , Prostějov
TEL: 605 247 968 , 603 533 860
www. h y p o - r e a l i t y . c z

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Výběr z nabídky:
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REAL
SPEKTRUM
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
Tel.: 582 334 010-1, 582 332 782
777 710 280-3, byty 777 710 282
e-mail: realspektrum@rspv.cz
Po - Pá 8 00 - 17 00 hod

NOVINKA!
realityarea@volny.cz

BYTY – pronájem
PROSTĚJOVSKO
Byt
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV

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

Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,Resslova, Prostějov
5 000,sídl. Svobody, Prostějov
6 000,Waitova, Prostějov
6 500,Dolní, Prostějov
7 500,Palackého, Prostějov
7 900,Slovenská, Prostějov
8 000,Švýcarská, Prostějov
8 700,Marie Pujmanové, Prostějov 8 900,Švýcarská, Prostějov
10 000,-

Tel.:604 665 206
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904

BYTY – prodej
PROSTĚJOVSKO
OV
OV
DB
DB
DB
OV
DB
OV
OV
OV
OV
DB
DB
OV
OV
DB
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV

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

Moravská, Prostějov
info v RK
Karlov, Prostějov
790 000,Jana Zrzavého, Prostějov 1 000 000,Dolní, Prostějov
1 030 000,A. Slavíčka, Prostějov 1 040 000,Krasická, Prostějov
1 074 000,Moravská, Prostějov
1 080 000,Dolní, Prostějov
1 120 000,Krasická, Prostějov
1 140 000,Dolní, Prostějov
1 150 000,Dolní, Prostějov
1 200 000,B. Šmerala, Prostějov 1 250 000,Rumunská, Prostějov
1 250 000,Dolní, Prostějov
1 290 000,Brněnská, Prostějov
1 390 000,Jana Zrzavého, Prostějov 1 410 000,Tylova, Prostějov
1 440 000,Západní, Prostějov
1 450 000,Václava Špály, Prostějov 1 525 000,Jezdecká, Prostějov
1 547 670,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,Západní, Prostějov
1 630 000,Jezdecká, Prostějov
1 644 200,B. Šmerala, Prostějov 1 649 000,Jezdecká, Prostějov
1 700 250,Šlikova, Prostějov
1 750 000,Šípková, Prostějov
1 970 000,Jezdecká, Prostějov
2 092 110,Vojáčkovo nám., Prostějov 2 100 000,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,Jezdecká, Prostějov
2 628 620,-

Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904

DOMY – prodej
PROSTĚJOVSKO
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

5+1 Němčice nad Hanou
1+1 Ptení
2+1 Lešany u Prostějova
4+1 Rozstání pod Kojálem
1+1 Přemyslovice
2 x 3+1 Pavlovice u Kojetína
3+1 Kralice na Hané
Koberská, Brodek u PV
2+1,1+1 Výšovice
2*2+1 Lidická, Prostějov
4+1 Prostějov
3+1 Šlikova, Prostějov
Winklerova, Prostějov
2*3+1 Krasická, Prostějov

15 000,400 000,740 000,870 000,950 000,970 000,1 410 000,1 575 000,1 640 000,2 650 000,3 150 000,3 200 000,3 320 000,3 995 000,-

Tel.:732 936 734
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904

RD 2+1, PV, centrum, malá zahrádka, po rekonstrukci,
možnost půdní vestavby.
Cena: 1 999 999,-Kč

BYTY - PRODEJ

2+1 s garáží, ul. Dr. Mičoly, Držovice.OV, cihl.,
vl. vytápění.
Cena: 1300 000,-Kč
3+1 s garáží, ul. Žeranovská, PV. Dr.,cihl. II.
patro,vl.vytápění, lodžie. Cena: 1 800 000Kč
3+1 s garáží ul. Moravská, PV. OV, cihl.2. patro,
73m2, lodžie
Cena: Dohodou
3+kk,ul.Česká-OV,cihl.3.patro,100m2,balkon,
úplně nový, po kolaudaci!
2 950 000Kč

BYTY- PRONÁJEM

1+kk C. Boudy, PV.
5500,-Kč/měs. vč. ink.
1+1 zařízený, s lodžií ul.Tylova, PV.
6500Kč/měs. vč. ink.
3+1 + garáž, ul. Netušilova, 2.patro, 150m2, vlast.
vytápění. Velmi pěkný!
8000Kč/měs. + ink.
3+1 + garáž, ul.Žeranovská, 2.patro, 80m2, vlast.
vytápění.Velmi pěkný!
8000Kč/měs. + ink.
3+1, cihl., I. patro , výměra 82m2, balkon,
vl.vytápění. Klidná lokalita poblíž centra.
6900Kč/měs. + inkaso
Pronájem reklamní plochy 5m x 1,8m na ul.
Partyzánská, PV,
Cena: 500Kč/ měsíc

Pronájem stodoly 220m2 v Domamyslicích. El. e.
220/380V,WC, kuchyňka, beton. podlaha.Na lehkou
výrobu, sklad atd.
Cena: 7.000 Kč/měs. + ink.
Prodej RD 5+1, podsklep.,dvoupodlaž., s garáží
a udržovanou zahradou v klidné lokalitě nedaleko
centra Prostějova.
Výborný technický stav! Cena: 6 800 000Kč

Rozlehlý RD 7+3 , Olšany , po kompletní rekonstrukci.
Nová střecha , dvougaráž , átriový dvůr , zahrádka . Možné
užití na tři byt. jednotky. Vhodné pro větší rodinu , nebo
sídlo fy .
Cena: 4 890 000 , Kč

Vykoupíme Vaši nemovitost !!

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

www.jhreality.cz
NOVINKA

Dr. byt 2+1, PV, A. Slavíčka, šatna, lodžie, plast. okna,
zateplení. V I.patře panel. domu s výtahem. Nová kuch.
linka.
Cena: 990 000,-Kč.
Dr.byt 2+1, PV-E.Beneše,plast.okna,lodžie,zateplení.
Vybourané jádro!
Cena: 1 030 000,-Kč.
Nový cihlový byt 2+kk Západní ul., PV, 60m2, Osobní
vl. III. patro,jížní strana.Možnost garážového stání.Volný
ihned.
Cena: 1 790 000 Kč.

Kralice n/H, okr. Prostějov
Prodej objektu ke komerčnímu využití i bydlení.
Vhodné využití jako lázně, penzion, apod. Nyní v
přízemí funkční restaurace a byt, v patře ubytovna,
rozsáhlý dvůr. Zast. plocha 1213 m2, zahrada 1348
m2.
Cena: Kč 2.500.000,-

Byt2+1,PV-Dolníul.,vosobnímvl.,plast.okna,lodžie,zateplení .Větší byt se šatnou.VI. patře, 58 m2. Cena: 1 180 000,-Kč

NOVINKA

Byt 2+1 ,Okružní ul. PV, 62 m2, v osobním vl., III.poschodí panel.domu.Plast.okna,lodžie,zateplení,vchod,střecha,atd.Byt je v původním udržovaném stavu.Hypotéku
vyřídíme zdarma.
Cena: 1 200 000,-Kč

Otaslavice, okr. Prostějov
Prodej dřevěné podsklepené chaty uprostřed zahrady u lesa. Zahrada 1071 m2, zast. plocha 43 m2.
Cena: Kč 235.000,-

NOVINKA
Prodej RD 8+1 v Kostelci na Hané. Zahrada
887m2jepřístupnáizezadu.3xWC,2xkoupelna,
plyn. vytápění + krb.kamna,el.e.220/380V,
studna, obec. kanalizace. Ve dvoře dílna, kůlna
na parkování auta, chlév.RD je vhodný i jako
dvougenerační, popř. k bydlení i podnikání.Velmi
dobrý tech.stav!
Cena: dohodou

Pronájem pozemku PV- Plumlovská - Domamyslická.
Vhodné pro autobazar a podobné. Cena: 18 000,-Kč / měsíc.
Zvýhodněná cena části pozemku Držovice, vhodné na
stavbu RD.
Cena: 800,-Kč/ m2.

Výhodná investice !!
Prodej pozemku 13 000m2 u cesty
Držovice - Smržice.
Cena: 220,-Kč / m2.

Prodej st.pozemku 152m2 v centru města na
výstavbu polyfunkčního domu o 3 NP. Vydáno
platné st. povolení!
Cena: 1 500 000 Kč

VÝSTAVBA RD NA KLÍČ V
DRŽOVICÍCH ZAHÁJENA! Zděné
samostatně stojící přízemní RD s obytným
podkrovím o velikosti 3+kk, 4+kk,5+kk.
Každý RD má přístřešek pro auto a pozemek
cca 500m2. V lokalitě bude vybudováno 37
nízkoenergetických RD, včetně komunikace,
veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Podrobné
info včetně projekt. dokumentace a rozpočtů v
RK.Přijděte si vybrat!

Prodeje zajišťujeme kvalitním
právním zastoupením, pojištěním
a depozitní úschovou .

realitní kancelář
nám. T. G. Masaryka 26
796 01 Prostějov
tel./fax: 582 344 457
mobil: 602 732 207
reals@volny.cz

Prodej zděné zahrad. chatky se zahradou
450m2 v obci Studenec.
Cena: 120 000 Kč

Pronájem možno i prodej výrob. a sklad.
areálu v PV Drozdovicích
Zavedný obchod, tři kanceláře (původně byt
3+1), hala cca 200m2 a další objekt. Vhodné
na skladování a malovýrobu. Pozemek 880m2.
Areál je průjezdný, možnost parkování ve
dvorním traktu.Perfektní stav, alarm, internet
atd.
Cena: 38 000Kč/měs. + inkaso
Cena při prodeji: 5 800 000 Kč
Pronájem kanceláře 12m2 ul. Olomoucká,
PV.
Cena: 1200Kč/měs. + ink.
Pronájem kanceláře 38,5m2 v centru
města PV, I.patro, koberec, kuchyňka,WC,
internet,alarm atd. Cena: 4500Kč/měs.+ ink.
Pronájem zařízených kanceláří, Vojáčkovo nám.,
PV.135m2, II. patro. Cena: 10000,-Kč/měs. + ink.
Pronájem kanceláře 80m2, ul.Svatoplukova,
PV.Volné ihned! Cena:7300,-Kč/měs.vč.služeb!
Pronájem pěkné kanceláře 42m2 v centru města
PV,vlast.vytápěnía elektroměr.
Cena:4000Kč/měs.+ink.

ProdejpolyfunkčníhoareáluvobciUrčice,okr.
Prostějov. Plocha areálu cca 8100m2, čtvercový
tvar. Admin. budova, stáje, bývalá sýpka a sklad.
hala 67mx 12,5m. Průběžná údržba.
Cena: osobní jednání
POZEMKY
Prodej st. pozemku 3389m2 v Držovicích,
naproti hotelu Romže.
Cena: 350,-Kč/m2.
Prodej st. pozemku o výměře 564m2 na RD v
Prostějově - Čechovicích. Cena:1090,-Kč/m2
Prodej st. pozemku 2719m2 na RD v Kostelci
na Hané. Lze rozdělit na tři pozemky cca po
800m2.
Cena: 400Kč/m2
Prodej pozemku 22 300m2 na výstavbu
RD v Držovicích.
Cena: 690,-Kč/m2
Prodej st. pozemku na RD 1980m2 v
Držovicích, ul.Smržická, veškeré ing. sítě,
stavební povolení na RD! Cena: 1000kč/m2
POPTÁVKA
Orné půdy, lesa v k.ú. Bílovice, Lutotín,
Kostelec na Hané. Prosím nabídněte
k prodeji.

www.reality-prostejov.com

PROSTĚJOV: pronájem 95 m2 obchodních
ploch v přízemí polyfunkčního domu v centru
Prostějova.Jednáseozavedenouprodejnusesamostatným vstupem, výkladci do ulice, kuchyňkou a
sociálnímzázemím.
CenaabližšíinfovRK

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

PROSTĚJOV: prodej dvoupodlažního RD se
třemirekonstruovanýmibyty(2+1a1+1napřízemí, 2+1 v patře) s možností rozšíření do půdního
prostoru.Klidnáčástměsta,všechnyinž.sítě.
CenaabližšíinfovRK

Prostějov, ul. Pod Kosířem
Cihlovýbyt2+1vsecesnímdomě.Podlahováplocha
70 m2, 1. patro, před rekonstrukcí, sklep, zahrada.
Cena: Kč 960.000,-

NOVINKA

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

BYTY - PRODEJ

Brodek u Konice, okr. Prostějov
ZděnývolněstojícíRD3+1(100m2)předrekonstrukcí, možnost využití půdy, garáž. Veškeré inž. sítě. Zast.
plocha118m2,zahrada360m2. Cena:Kč490.000,-

Přemyslovice, okr. Prostějov
RD 2+1 ideální na chalupu, 16 km od Pv. Část. opravy, možnost rozšíření do podkroví, krbová kamna,
koupelna s vanou, umyvadlo, WC. Pozemek oplocený, vjezd autem na pozemek. Zast. plocha 145 m2,
zahrada 140 m2.
Cena: Kč 590.000,-

VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
Ivaň okr. Prostějov, samostatně stojící vilka 6 + 1z roku 1990, celopodsklepená, vjezd, garáž, pěkná zahrada
900 m2, bezvadný stav.
Cena: 2 780 000,-- Kč
Prodej řadového RD 4+1 s dvorkem, Čechovice, po kompl. rekonstrukci, bezvadný stav.
Cena: 2.400.000,-- Kč
Prodej RD v Prostějově, Nerudova
ul., 4 + 1, zahrada 800 m2, vjezd, garážování, nutné investice.
cena : 3 500 000,-- Kč
Prodej RD Ivaň 5 + 1, dům z roku
1990, topení ÚT a TP, zahrada, velmi
pěkný.
cena: 2 780 000,-- Kč
Prodej řadového domu s obchodem Plumlovská ul., 75 m2, dvůr,
malá zahrádka. Celková výměra 260
m2
cena: 2 250 000,-Prodej bytu 3 + 1 v OV, cihla, sídl.
E. Beneše patro, samostatné topení,
nový kotel ÚT, lodžie, velmi pěkný
byt, nízké náklady na bydlení.
Cena: 1 750 000,-- Kč
Prodej bytu 2 + 1 v Brně, cihla,
osobní vlastnictví, poschodí, klidná
čtvrť nedaleko centra.
Cena : 1 700 000,-- Kč
Prodej zánovního rodinného domu
v Kladkách, 5 + 1, dvě nadzemní
podlaží, velmi dobrý stav, vjezd na
pozemek, malá zahrada.
cena: 1 350 000,-- Kč
Prodej výrobního a skladovacího
areálu v Plumlově, výrobní a skladové haly, admin. budova se sálem,
sauna, výměra 5 650 m2
Cena: 13 000 000,-- Kč
Klenovice na Hané, provozní areál dílny, sklady, kanceláře, manipulační
plochy, vše ve velmi dobrém stavu, 1
600 m
cena: 4 900 000,-- Kč
Pozemek na stavbu RD za tenis.
areálem, výměra 750 m2, veškeré
sítě,
cena: 1 750 000,-- Kč.

KONICE: část. podsklepený třípodlažní dům
typuOKALvel.5+1sgaráží.Ihnedvolný.
NOVINKA:cena1250000Kč

Prostějov, Polská ul.
Zrekonstruovaný RD 5+kk v klidné lokalitě.
Průjezdná garáž pro 2 auta, terasa. Zast. plocha 227
m2, zahrada 286 m2.
Cena: Kč 3.980.000,-

Němčice nad Hanou, okr. Prostějov
RD 4+1 ve vilkové čtvrti. Nová střecha, podsklepeno s
garáží, v obývacím pokoji krb, 2 x koupelna a WC. Zast.
plocha124m2,zahrada1134m2. Cena:Kč1.700.000,BYTY – PRODEJ:
1+1, Tylova ul. – DB, 34 m2, 2. p., bez výtahu,
plast. okna – VÝHODNÁ CENA A SKVĚLÁ
LOKALITA!
Kč 799.000,2,5+1, ul. Okružní – OV, 55 m2, 3. p., bez výtahu,
lodžie – NEJLEVNĚJŠÍ NA TRHU! Kč 890.000,2+1,ul.Sárka–DB,55m2,4.patro,bezvýtahu,plast.
okna
SLEVA! Kč 960.000,2,5+1, ul. Okružní – OV, 55 m2, 4. p., bez výtahu,
lodžie, po kompletní rekonstrukci Kč 1.200.000,3+1, Kostelecká ul. – DB, 72 m2, 6. p., výtah, po celk.
rek., zděné jádro, lodžie
Kč 1.368.000,3+1, ul. B. Němcové – OV, 82 m2, 4. p., bez výtahu,
nová kuch. linka, lodžie, plast. okna
Kč 1.751.000,- + možno garáž (Kč 206.000,-)
2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty
od Kč 1.427.670,BYTY – PRONÁJEM:
1+kk, Waitova ul. – jen pro 2-3 studentky
Kč 2.100,-/měsíc vč. inkasa/1 osoba
1+kk, Kostelecká ul. Kč 4.500,-/měsíc + inkaso
1+1, sídl. Svobody
Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Krasická ul.
Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Okružní ul.
Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Biskupice
Kč 2.500,-/měsíc + inkaso
2+1, Spitznerova ul. Kč 6.750,-/měsíc vč. inkasa
2+1, ul. Šárka
Kč 6.750,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Rejskova ul.
Kč 7.500,-/měsíc + inkaso
3+kk, Rejskova ul.
Kč 9.000,-/měsíc + inkaso
4+1, nám. Spojenců Kč 8.000,-/měsíc + inkaso
GARÁŽ – PRODEJ:
Brněnská ul.
Kč 135.000,-

 1+kk – sídl. E. Beneše: os. vlast./panel., 1.p./
ze 7, plast. okna, nová lodžie, v rekonstr. domě,
po prodeji volný. RSP119 Cena: 880 000 Kč
 1+1 – Sídl. svobody: os. vlast./panel., přízemí/ze 4, orientace na jih, v revitalizovaném
domě, udržovaný byt v původním stavu, ihned
volný. RSP478
Cena: 830 000 Kč
 1+1 – Tylova: družst./panel., 2.p./ze 7, s lodžií a
plast.okny,vrekonstr.domě,udržovanýapěknýbyt,
možnostzařízení.RSP169 Cena:899000Kč
2+1-Olomoucká:os.vlast./cihl.,4.p/z5dům
s výtahem, orientace na stranu odvrácenou od
silnice, ihned volný. RSP388
Cena k jednání: 999 000,- Kč (možná sleva)
 2+1 - E. Beneše: družst./panel., 59 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, zánovní kuch. linka, plast. okna,
obklady, dlažby apod. Krásný, prostorný a udržovaný byt; po prodeji volný. RSP178
Cena k jednání: 1 150 000 Kč (možná sleva)
 2+1 – B. Šmerala: družst./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě – plast. okna, zateplená
fasáda.Vbytě šatna a vest. skříně. RSP89
Cena: 1 150 000 Kč
 2+1 – Tylova: cihl./os.vlast., 3.p./ze 3, vl. etážové topení, plast. okna, klimatizace, plovoucí
podlahy,zděnýsklep,velkýbalkon,ihnedvolný.
RSP189
NOVINKA: 1 190 000 Kč
 2+1 – sídl. Sport, Kostelec na Hané: os.
vlast./panel.,3.p./ze3,rekonstruovanýbytsplast.
okny a novou lodžií, nová koupelna, kuchyně,
podlahy, vest. skříně, šatna v bytě; ihned volný.
RSP19
Cena k jednání: 1 250 000 Kč
 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost převodu do os. vlastnictví a platby hypotékou), 2.p./ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie,
vest. skříně a komora v bytě, ihned volný. RSP
29
Cena: 1 250 000 Kč
2+1-Brněnská:panel./os.vlast.,63m2,zvýš.
přízemí/ze4,plast.okna,vrekonstr.domě,ihned
volný. RSP428
Cena: 1 390 000 Kč
 3+1 – E. Beneše: os. vlast./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě s plast. okny; příjemná
aklidnálokalita,možnostvyužitíhypotéky.RSP
358
Cena: 1 290 000 Kč
 3+1 - Šmeralova: družst./panel., byt asi
rok po komplet rekonstrukci vč. zděného byt.
jádra – nová kuch. linka, koupelna, podlahy,
dveře…; v bytě šatna, plast. okna se žaluziemi,
nová lodžie, v revitalizovaném domě. RSP 129
Cena: 1 800 000 Kč

PRONÁJEM

1+kk–Raisova:nezařízenýcihl.bytslodžiíaplast.
okny,volnýihned
Cena:5700Kčvč.ink
1+1 – Karlov: nezařízený cihl. byt, plast. okna, vl.
topení,ihnedvolný NOVINKA:4000Kč+ink
1+1 – sídl. E. Beneše: nezařízený byt, s plast. okny,
ihnedvolnýSLEVA!Novácena:5900Kčvč.ink
1+1 – C. Boudy: nezařízený byt s vlast. topením,
volnýihned
Cena:6300Kčvč.ink
1+1–K.H.Kepky:krásnýrekonstruovanýbyt(novákuch.linka,podlahy,koupelna…),splast.oknya
novoulodžií,volnýod4/09 Cena:6900Kčvč.ink
1+1 – Sídl. svornosti: nezařízený cihl. byt s novým
etážovýmtopením,poúpravách,ihnedvolný
Cena:5500Kč+ink.
1+1 – Sídl. svobody: nezařízený byt v přízemí rekonstr.domu,ihnedvolný Cena:5200Kč+ink
2+1–Olomoucká:nezařízenýcihl.byt,ihnedvolný
NOVINKA:6500Kčvč.ink
2+1 – Dr. Horáka: nezařízený cihl. byt po část. rekonstrukci,sbalkonem,volnýod1.5.09
Cena:7500Kčvč.ink
3+1–E.Beneše:nezařízenýbytsešatnou,plast.oknya2malodžiemivrekonstr.domě;volnýod1.5.09
Cena:9000,-Kčvč.ink
3+1 – Komenského: nezařízený cihl. půdní byt,
2.patro,ihnedvolný;vl.etážovétopení
Cena:7000Kč+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

Nabízíme:
NOVÁ VÝSTAVBA RD

RD – PRODEJ

Připravovaná novostavba RD 3+kk
DOBROCHOV
NOVINKAROKU 2009

Dobrochov
Přízemní novostavba rodinného domu 4+kk těsně
před dokončením. Možnost dokončení samostatně
nebo stavební firmou, která dům staví. Klidná lokalita
v okrajové části obce.
Bližší informace v RK
Klenovice
Samostatně stojící novostavba RD 6+kk s garáží,
terasou, v klidné části, zast. pl. 132m2, plyn.ÚT +
teplovzdušné vytápění z krbu do všech místností..
Bližší informace v RK
Nezamyslice
Novostavba RD 4+1 s garáží, v klidné lokalitě,
zast. plocha 92,43m2, plyn ÚT, 2xWC, vytápěná
podlaha v koupelně, zařízená kuchyňská linka.
Cena: 2.900.000,-- Kč
Držovice
Prodej levé části nově postaveného dvojdomku
s dvojgaráží o velikosti 7+1 s nadstandardním
sociálním zařízením. Zastavěná plocha 150m²,
zahrada 418m², kombinované vytápění, centrální
vysavač, bazén, vlastní studna, vinný sklep. Možnost
prodeje celého domu.
Bližší informace v RK
Hodějice
Rozsáhlá nemovitost 2 km od Slavkova u Brna, klidná
poloha. Obytná část 3+1,1+1,vjezd do dvora, ten je
uzavřen hospodářskými stavbami, rozsáhlá zahrada
se samostatným vjezdem /možné další stavební
místo/,veškeré inž.sítě, nutná modernizace. Celková
výměra 2.380 m2.
Cena: 3.200.000,-Kč
Vyškov
Pohostinství se zahradní restaurací a luxusním bytem
2+1 s privátním bazénem. Uvnitř 35 míst, v zahradě 80
+ výčep, udírna, gril. Prodej včetně vnitřního vybavení
restaurací a bytu. Velmi dobrý stav.
Cena: 5.000.000,-Kč

dispozice 3+kk
zast.pl. 90 m2
už.pl. 72 m2
Cena na klíč včetně pozemku 1000 m2
2.600.000 Kč
Financování zajistíme !
RODINNÉ DOMY

Prodej RD 3+1 Ondratice, okrajová část
obce,sam. vjezd, zahrada, k bydlení i k rekreaci.
Cena: 550.000 Kč
Prodej cihlového RD 2+1 Určice, koupelna s WC, voda obecní, 220/380 V, plyn
na pozemku, topení el + krbová kamna,
podlahy dlažba, plovoucí, dřevotříska a
koberce, okna plastová, střecha valbová,
krytina tašky. Možnost zbudovat podkroví.
Cena 910.000 Kč

BYTOVÝ DŮM - PRODEJ

Prodej lux., sam. stojící, 2-podlažní RD
6+2 ve Vyškově v nadSTD provedení, nepodsklepený, zděný se sedlovou střechou s
polovalbami a vikýři. Kolaudace v r. 2001.
Zast. plocha 127 m2, zahrada 1169 m2,
další plochy 348 m2. Terasa se zámkovou
dlažbou, na zahradě angl. trávník, okrasné
dřeviny, dřevěná kůlna, rozest. 2-garáž.
Možnost užívat R D jako 2-generační. K
nastěhování ihned. Cena 5.990.000 Kč
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

Horní Moštěnice – okres Přerov
Prodej bytového domu s 8 bytovými jednotkami.
V 6-ti BJ regulovaný nájem 5x 2+1(83m2), 1x
1+1(35m2), ve 2 BJ tržní nájem 1x 2+1(83m2) a 1x
1+1(35m2). Půdní vestavba 100m2-možnost spojení
s bytem 2+1 na mezonetový byt.
Vyjednávací cena: 3.990.000,-Kč

BYTY - PRODEJ

Plumlov
Byt 3+1 o vým.64 m2 s krásným výhledem v klidné
lokalitě, plastová okna, nízké náklady na bydlení,
garáž, parkování.
Cena:1.400.000,--Kč
Prostějov -V.Outraty
Družstevní byt 1+1, I. NP, podlahová plocha 32 m2.
Cena: 750.000,- Kč
Prostějov - Budovcova
Cihlový byt 2+1, OV, podlahová plocha 56m².
Cena: 1.150.000,-Kč

Michael Vejmola

REALITNÍ KANCELÁŘ
Fanderlíkova 10, PV
582 330 851
Mob.: 774 200 353, 777 089 860
E-mail: info@asistent-reality.cz
nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

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

NABÍZÍME:

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

NOVÉ CIHLOVÉ BYTY
JEZDECKÁ - PROSTĚJOV
Byt 3+1 Vodní, Prostějov Tel.: 777 231 606
Cihla v centru města, 2. nadzemní podlaží,
výměřa 75 m2, neprůchozí pokoje, velká
koupelna, 2x WC, v koupelně okno, komora,
vlastní plynové topení, 2x balkon.
Cena 1.110.000,- Kč

RD Myslejovice
Tel.: 777 851 606
Zastavěná plocha 112 m2, zahrada 289m2. 2+1,
s možností rozšíření do podkroví.Tuhá paliva,
wafky, plyn natažen do domu, voda obecní, kanalizace obecní, užitková voda ze studny, elektrika 220/380V.
Cena : 750.000,- Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

Chata Plumlov
Tel.: 777 231 606
Zastavěná plocha 16m2, pozemek 400 m2.
Voda je na pozemku, není zavedena do chaty,
elektřina 220/380. Suché WC. Pozemek v rovině.
Cena : 350.000,- Kč

CHATA – PRODEJ

NOVINKA:
Ptenský Dvorek
Pěkná dřevěná zateplená chata se zděnou
podezdívkou v lesním prostředí Ptenského Dvorku,
veranda,sklípek, dřevěná kůlna. Cena: 395.000,- Kč

Byt 3+1 Přemyslovice Tel.: 777 231 606
Osobní vl., 72m2, plastová okna, nová kuchyňská linka, nové etážové topení, vlastní
kombinovaný kotel na plyn, 2. patro, 2 velké sklepy, dvojgaráž, zahrada se zahradní
chatkou, udírna.
Cena: 990.000,- Kč

Prodej pěkného RD 3+1 s garáží a zahradou
v lázních Lipová-Jeseníky, v blízkosti lyž.vleků.
Cena 2.080.000 Kč SLEVA!

Prodej luxusního patrového RD 4+1 s terasou
garáží a zahradou přímo u lyžařských vleků v
lázních Lipová v Jeseníkách. Zast.plocha 94
m2, zahrada 611 m2. Ihned volný.VÝHODNÁ
INVESTICE !!! Cena 2.690.000 Kč SLEVA!
BYTY PRODEJ
Prodej DB 3+1 s lodžií, PV-Kostelecká,
1.250.000 Kč SLEVA!
Prodej OV 3+1 s lodžií, PV-Zrzavého,
72 m2, 2 NP
Cena 1.470.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
BYTY PRONÁJEM
Pronájem bytu 3+1 PV-Slavíčka
3.800 Kč + en.
Pronájem bytu 3+1 PV-Budovcova
9.000 Kč+ energie
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Ječmínkova, 64 m2, 2.p./2 11 500 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Svornosti, 87 m2, 4.p./4
16 000 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 2+1 PV- sídl.
Svobody, 56 m2, 5 patro. Ihned volný.
Cena 8.000 včetně ink.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
NOVINKA !!! Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního domu s 10 bytovými jedn.,
restaurací, vinárnou, vitotékou a dvěma obchody
v historickém centru Prostějova. Cena v RK.
Pronájem obchodu v příz. s výlohou na frekvent. ulici, sklad, kancelář 30.000 Kč/měs+en.
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 Kč/měs.
Pronájem kanceláří PV-Svatoplukova,
28,4+51,8 m2, 1.p.
7 200 Kč/měs.
48 +27 m2, 1p. nezař.
7 300 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
Pronájem KO u centra,obchody,kanceláře,sklady,dílny, v rekonstrukci. Cena v RK
Pro našeho klienta hledáme RD
k rekonstrukci i ve velmi špatném
technickém stavu.Platba hotově.

www.realitycz.net

Prostějov – Svatoplukova ul.
Nadstandardní prostory 140m2, výlohy s bezp. fólií,
alarm, venk. neon, vhodné jako salon, prodejna.
Vjezd pro zásobování a 1 parkovací místo.
Bližší informace v RK
Prostějov – Svatoplukova ul.
Přízemí, cca110 m2, vhodné pro kanceláře, lehkou
výrobu, velmi dobrý techn. stav, 3 parkovací místa.
Bližší informace v RK
Prostějov-Olomoucká
Prostory vhodné ke komerčním a prodejním účelům
(2x prodejna 51 m2, 57 m2) včetně příslušenství (
sklady, garáže, dvůr).
Bližší informace v RK

RD Prostějov
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 4+1, zast. Plocha 149 m2, plynové ústřední topení, elektrika 220V, voda a
kanalizace obecní. Cena : 1.870.000,- Kč

Pronájem 1+1 Tylova, PV Tel.: 777 851 606
Panel, V.patro s výtahem, 35 m2, zařízený,
velmi pěkný. Cena : 6.500,- Kč/měs. vč. ink.

STAVEBNÍ POZEMKY
PRO RODINNÉ DOMY

Držovice
Prodej2pozemkůurčenýchprostavbuRD,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
Prodej pozemku na začátku obce Alojzov určeného
územním plánem k výstavbě RD. Celková výměra
3.276m². Prodej možný po částech.
Cena: 650,-Kč/m²

POPTÁVÁME:
• RDvProstějověaokolí–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.

640.000 Kč
840.000 Kč
890.000 Kč
1.190.000 Kč
865.000 Kč
1.090.000 Kč
1.110.000 Kč
1.140.000 Kč
1.245.000 Kč
1.245.000 Kč
1.290.000 Kč
1.290.000 Kč
1.320.000 Kč
1.400.000 Kč
1.240.000 Kč
1.435.000 Kč
1.440.000 Kč
1.445.000 Kč
1.540.000 Kč
1.540.000 Kč
1.580.000 Kč
1.640.000 Kč
1.690.000 Kč
1.740.000 Kč
1.880.000 Kč
1.950.000 Kč
2.200.000 Kč

1+1 Olomoucká c, 33 m2
5.500,-Kč vč. ink.
1+1 Šafaříková c, 30 m2
5.500,-Kč + ink.
1+1 Raisova c, 38 m2
5.700,-Kč vč.ink.
1+1 Čelechovice na H. c, 38 m2 5.800,-Kč vč.ink.
1+1 Sídl. Svobody, p, 33 m2
6.000,-Kč vč.ink.
1+1 Waitova, c, 49 m2
6.500,-Kč vč.ink.
1+1 Mostkovice, c, 34 m2
6.800,-Kč vč.ink.
1+1 Slezská, c, 33 m2
7.000,-Kč vč.ink.
1+1 Vápenice, c, 48 m2
7.300,-Kč vč.ink.
2+1 Belgická p, 44 m2
5.500,-Kč + ink.
2+1 Žeranovská p, 58 m2
6.500,-Kč + ink.
2+1 Olomoucká c, 73 m2
7.400,-Kč vč. ink.
2+1 Okružní p, 64 m2
7.500,-Kč vč.ink.
2+1 Dolní p, 58 m2
8.500,-Kč vč.ink.
2+kk Újezd c, 140 m2
9.000,-Kč + ink.
2+1 Slezská c, 80 m2
11.000,-Kč vč.ink.
3+1 Anglická p, 70 m2
6.800,-Kč + ink.
3+1 Belgická p, 76 m2
8.000,-Kč + ink.
3+1 Vrbátky c, 95 m2
8.000,-Kč + ink.
3+1 M. Pujmanové c, 75 m2
8.900,-Kč vč.ink.
4+1 Palackého c, 110 m2
7.900,-Kč + ink.
4+2 Rejskova c, 120 m2
8.000,-Kč + ink.

DOMY – PRODEJ

RD 3+1 Polkovice - okr. Přerov
pozemek: 188 m2, řadová zástavba, dvorek, nutná
rekonstrukce, kompletní IS.
Cena: 485.000,-Kč

RD 3+1 Pěnčín - okr. Prostějov
pozemek: 201 m2, řadová zástavba, dvorek, nové plas.
okna, zateplení, fasáda, kompl. IS. Cena: 1.290.000,-Kč

Alojzov
Zděná chata v klidné rekreační oblasti Alojzov
v blízkosti lesa, na rovinném pozemku 369 m2, vjezd
na pozemek, podsklepená, vlastní studna, el. 220/380,
velmi dobrý stav.
Cena: 990.000,-- Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM

BYTY - PRODEJ
1+kk Okružní c/dr, 18 m2
1+kk E. Beneše p/ov, 32 m2
1+1 Krapkova c/ov, 39 m2
1+1 Krasická c/ov, 36 m2
2+1 V. Špály p/dr, 56 m2
2+1 Dolní p/ov, 58 m2
2+1 Dolní p/ov, 59 m2
2+1 Šmeralova p/dr, 67 m2
2+kk Raisova, c/dr, 48 m2
2+1 Okružní p/ov, 64 m2
2+1 Dolní, p/ov, 58 m2
2+1 Šárka, p/ov, 62 m2
2+1 Držovice, garáž c/ov 52 m2
2+1 Brněnská c/ov, 65 m2
3+1 Šmeralova p/dr, 68 m2
3+1 Sídl. Svobody p/ov, 76 m2
3+1 E. Beneše p/ov, 65 m2
3+1 Tylova, p/dr, 72 m2
3+1 Moravská p/dr, 73 m2
3+1 E. Beneše p/ov, 74 m2
3+1 Moravská c/ov, 75 m2
3+1 E. Beneše p/dv, 70 m2
3+1 Žeranovská c/ov, 72 m2
3+1 Tylova c/ov, 70 m2
3+1 J.B.Pecky c/ov, 72 m2
3+1 Šípkova c/ov, 90 m2
3+1 Brněnská c/ov, 86 m2

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

Aktuální nabídka:

Byt 1+1, DV, 39m2, Praha 7-Holešovice cihla, 1patro, výtah, plast.okna, nová
koupelna, ostatní původní stav, převod
do OV v roce 2010, okna do klidné
dvorní části, sklep, pěkné bydlení v udržovaném domě, výborná dostupnost do
centra, ihned volný.
Cena v RK

BYTY – PRONÁJEM

RD Nezamyslice
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 2+1, zastavěná plocha 43m2,
zahrada 840 m2. Veškeré inženýrské sítě.
Sleva !!! Nová cena 590.000,- Kč
Prodej lux. zrekonstr. RD 4+1 Hvozd Klužínek, parc. 616 m2, rekr.oblast, nadstandartně zařízený, bazén, sauna, krb, pergola, zahrada. Pro rekreaci i k trv.bydlení.
Ihned k nastěhování. Cena 1.350.000 Kč

www.asistent-reality.cz

Svatoplukova č. 60, Prostějov
tel./fax: 582 33 77 88
mobil: 608 722 081
e-mail: vejmola@email.cz

Pronájem 1+1 Divišova, PV Tel. : 777 851 606
Cihla, II. patro, 43 m2, nezařízený, sprchový
kout, celý byt po kompletní rekonstrukci.
Cena : 7.000,- Kč/měs. vč. ink.

POZEMKY:

St.p. Lešany, 1480 m2,
Bedihošť, 700 m2
Kostelec na Hané, 2600 m2
St.p. Vrahovice, 926 m2

400,-Kč/m2
1.100,- Kč/m2
430,- Kč/m2
1.390,- 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

Byt 3+1 (73m2) – ul. Zrzavého,
Prostějov
prodej bytu v os.vlast., panel, 3. patro,
výtah, lodžie, dům po kompletní rekonstrukci, plast.okna,byt v původním
stavu, udržovaný, ihned volný.
Cena: 1.430.000,-Kč
Byt 3+1 (73m2) – Mozartova ul.,
Prostějov
převod dr. velmi pěkného bytu v revitalizovaném domě, panel, 4.patro, výtah,
lodžie, šatna, koupelna po rekonstrukci,
nízké náklady, velmi dobrá lokalita, volný po dohodě. Cena : 1.400.000,-Kč

RD 3+1 Plumlov - okr. Prostějov
koncový řadový dům po rekonstrukci, dvorek, podkroví,
nová kuchyň, plast. okna.
Cena: 2.260.000,-Kč

Skladová hala – Plumlov
pronájem nezateplené skladovací haly v
Plumlově, celková plocha 3200 m2, možný příjezd pro kamiony, možnost sociálního zázemí. pronájem dohodou v RK
RD 4+1, 2+kk Mostkovice - okr. Prostějov
pozemek: 1.722 m2, garáže, zahrada, lodžie, krytý bazén,
plast. okna.
Cena: 3.420.000,-Kč

RD 2x3+1 Mostkovice - okr. Prostějov
pozemek: 780 m2, koncový řadový dům, zahrada, garáž,
nová střecha, kompl. IS.
Cena: 3.660.000,-Kč

BYTY PRONÁJEM:

1+1, n/c, centrum
5.000,- Kč/měs.+ink.
2+1, n/c, Vodní, PV
6.000,- Kč/měs.+ink.
2+1, n/c, M.Majerové, PV 7.500,- Kč/měs.vč.ink.
2+1, n/c, centrum, PV
7.000,- Kč/měs.+.ink.
3+1, n/p, Sídl. Svobody
9.000,- Kč/měs.vč.ink.

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.
Nová cena : 340.000,-Kč

RD 3,5+2 Dětkovice - okr. Prostějov
pozemek: 5.000 m2, samostatně stojící, garáž, balkon,
terasy, klidné místo.
Cena: 3.500.000,-Kč

POZEMKY

Vrchoslavice 5x1.000 m2
Kostelec na Hané 2.700 m2
Určice 2x600m2
Držovice 1.861 m2
Mostkovice 700 m2
Domamyslice 18.867 m2
Kostelec na Hané 219 m2
Vrahovice 830 m2
Konice 1.327 m2
Ohrozim 1.171 m2
Záhoří u Seloutek 3.600 m2
Kostelec na Hané 2.161 m2

200,-Kč/m2
400,-Kč/m2
600,-Kč/m2
1.150,-Kč/m2
1.240,-Kč/m2
1.250,-Kč/m2
175.000,-Kč
260.000,-Kč
430.000,-Kč
695.000,-Kč
745.000,-Kč
920.000,-Kč

www.asistent-reality.cz

Pozemek 1374m2 - PV – Vrahovice
stavební pozemek Prostějov, Vrahovice,
IS na hranici pozemku, příjezd na pozemek po místní komunikace, velmi klidná lokalita a zajímavé místo, bližší info
v RK.
Cena: 1.350.000,-Kč

Vykoupíme RD v PV
a blízkém okolí určené
k rekonstrukci a nebo demolici
do 250 tis. Kč – platba
v hotovosti. Případné dluhy
a exekuce vyplatíme a vyřídíme.

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

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad. 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 zemní plyn, veškeré IS. Za domem se
nachází terasa a malá zahrádka.
SLEVA! 1.990.000,- Kč
Doloplazy (u Němčic)
- prodej RD 5+1, celopodsklep., 2. NP, garáž, dílna,
el. 220/380 V, plynové vytápění, obecní vodovod. Za domem je zahrada s
bazénem. Zastav. pl. 107 m2, zahrada 693 m2.
Cena: 1.990.000,- Kč
Prostějovičky - prodej řadového, nepodsklep. RD 5+1s
garáží, 2. NP, po rekonstrukci,
el. 220/380 V, ústřed. plynové
vytápění,kanalizacedoseptiku,studnanapozemku.
Za domem je menší zahrádka, celková výměra pozemku je 267 m2. Součástí prodeje je i orná půda o
výměře527m2.
Cena:vRK
Přemyslovice - prodej RD
3+1,samostat.stojící,2.NP.Na
důmnavazujevýměnek,vytápění je lokální na zemní plyn,
voda ze studny, vodovodní řád před domem, suché
WC.Celkovávýměrapozemkuje275m2.
Cena:460.000,-Kč
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností
rozšíření do podkroví. Dům
je vhodný ihned k bydlení.
Vytápěníústřednínazemníplyn,el.220/380V,voda
z vlastní studny, vodovod před domem, kanalizace
dožumpy.Zadomemjehospodář.přístavek(garáž)
a kolny, následuje zahrada s vjezdem na pozemek.
Zastavěnápl.369m2,zahrada155m2.
Cena:690.000,-Kč
Obec Hačky - prodej samost.
stoj. jednopodlažního RD
3+1po částeč. rekonstr. Nové
rozvody vody, kanalizace, plynu, nová kastlová okna, el. 220/380V, nové dřevěné
stropy.Vytáp. lokál. na zemní plyn, tuhá paliva a el.
přímotopy. Obec. vodovod, vlast. studna, kanalizace
dožumpy.Celk.výměrapozemku740m2,zahrada
535m2.Vhodnéktrvalémubydleníirekreaci.
SLEVA!1.300.000,-Kč
Prostějov - prodej RD 4+1,
ul. B. Němcové, 2. NP, řadový, zděný, nepodsklep., sedl.
střecha, domek je v rekonstrukci. Za domkem je dvorek, napojené veškeré
IS,zastavěnápl.122m2.
Cena:kjednání
RD-pronájem
Určice - pronájem RD 3+1
s příslušenstvím, vlastní
plynové vytápění, k domu
náležízahrádkaadvorek.
Cena:8.000,-Kč/měs.+inkaso
Byty - prodej
Prostějov - prodej DB 2+1,
ul. Dvořákova, 1. NP, 67
m2, panel, provedeno zateplení domu, plastová okna.
Nájem 2.600,- Kč/měs. Cena: 1.020.000,- Kč
Prostějov, ul. Západní
- prodej bytu 2+kk, OV,
3. NP, zděný, výměra
cca 56 m2, balkon, plast.
okna, plov. podlahy, v ceně moderní kuch. linka
včetně elektrospotřebičů, vestav. skříně v ložnici.
( Možnost dokoupit garážové stání v 1.PP o vel.
15 m2 - 200.000,- Kč). Cena: 1.750.000,- Kč
Prostějov- prodej DB
2+kk,Hybešovaul.,1patro/ze4,výtah,panel,výměra 35,38 m2, po rekonstr.,
nová fasáda, střecha, stupačky, lodžie, plast. okna.
Bytorient.najih.
Cena: dohodou v RK
Prodej bytu - Prostějov,
J. Zrzavého, OV, 3+1, 1.
NP, 75 m2, panel, lodžie,
dům po celkové rekonstrukci, zateplená fasáda, plastová okna, plovoucí
podlahy, původní jádro. Cena dohodou v RK
Byty - pronájem
Prostějov - pronájem bytu
2+1, ul. Šárka, 4. patro, 56
m2, vybaveno, plast. okna,
plyn. sporák, bez balkonu,
tel. linka, internet-Infos. Cena: 7.500,- Kč/měs.
včetně inkasa
Prostějov - pronájem bytu
2+1, Okružní ul., 4. NP.
Cena: 7.500,-Kč/měs.
včetně inkasa
Prostějov-pronájemprostorného bytu 2,5 + 1 v rodin. doměopodlah.ploše113m2,1.
patro, klidná část města, nám.
Spojenců, ústřed. plyn. vytáp., vlastní měřiče plynu
aelektriky.
Cena:6.500,-Kč/měs.+inkaso
Nebytové prostory
Prostějov - pronájem nebyt.
prostornaul.Dolnívhodných
k provozování obchodu, sídla firmy, skladování apod.
Celková podlah. plocha 75 m2, vytáp. na zemní
plyn, parkování u objektu. Objekt v rekonstrukci,
možnost staveb. úprav dle nájemce. Cena: v RK
Prostějov - pronájem nebyt. prostoru (kanceláře) v podnikatel. objektu v centru města, naproti
OD Prior. Kancelář je vybavená, nachází se ve II.
patře, 39 m2, rozdělená na 2 místnosti (15 + 24
m2), kuchyňka,WC, vlast. elektroměr. Možnost
pronájmu parkovacího místa ve dvoře.
Cena: 6.500,- Kč/měs.+inkaso

Reality
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U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
fax.: 582 351 422, www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 01
BYTY:
SLEVA! Byt 4+1 V.Špály, OV/panel, 90 m2, 7.p., lodžie, byt
je nadstandardně a moderně zrekonstruovaný. 2 270 000,-Kč
Byt 3+1 Moravská s lodžií a garáží, OV/cihla, 2.p.,
75 m2, lodžie, garáž 3x6m.
1 920 000,- Kč
3+1 Dolní, OV/panel, 74 m2, lodžie, komora na patře
1 495 000,- Kč
Byt 3+1 E.Beneše, OV/panel, 75 m2, s lodžií, byt po
rekonstrukci.
1 490 000,- Kč
Byt 3+1 se šatnou Šmeralova,dr./panel, 1.NP.,68
m2,plast.okna, plovoucí podlahy, lino, dům po rekonstrukci. Pěkný byt v žádané lokalitě. 1 290 000,- Kč
Byt 3+1 Šárka, DB/panel, 68 m2, 4.patro, bez úprav,
zachovalém stavu
1 100 000,- Kč
SLEVA! Byt 3+1 Hrdibořice, OV/cihla, dvoubytovka na
okrajiobcesgaráží, zahrádkou,vl.plynovétopení,zvýhodněné podmínky odběru vody a elektřiny. 790 000,- Kč
BYTY PRONÁJEM:
Pronájem bytu 1+kk C Boudy, včetně zařízení, 36 m2,
4.patro. Ihned volné, byt je zařízený nábytkem, postelí,
sedačkou, lednicí a pračkou.
Cena 6 100 Kč /měs.
Pronájem bytu 3+1, Kostelec na Hané, OV/cihla, 2.
NP, 78 m2, lodžie, sklep, klidná lokalita, 6 km od PV,
volné od 7/2009.
8 500,- Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1Čelechovicen./H.,vpřízemíRD90m2,část.
zařízený, balkon, plast. okna, možnost využití zahrádky a grilu za
domem,parkování.Volné3/2009.
8000,-Kč/měs.vč.inkasa
RODiNNé DOMY:

RD 4+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992, nadstandardní
rekonstrukce 2006, vzrostlá zahrada s bazénem, garáž, 3x
park. stání, klidná lokalita.
Cena v RK

1/2 RD Pod Kosířem –prodej ideální 1/2 2-patrové
vily, sklep, zahrada o velikosti 557 m2. Prodávaná část se
nachází v přízemí o ploše 141 /2m2 (dispozice 2+1),
nutné opravy.
Cena k jednání 2 600 000,- Kč

RD 3+1 Smržice po částečné rekonstrukci, pozemek
152 m2, voda obecní, kanalizace, plyn, el. 22O/380V,
předzahrádka s možností parkování.
950 000,- Kč

RD2+1Otaslavice,menšířadový,cihlový,vodaobec.žumpa,el.,celkováplochapoz.73m2. SLEVA!650 000,- Kč
POZEMKY
St. pozemek Slatinice-Lípy, vel. 1010 m2, dům s č.p. a
stodola ve špatném technickém stavu, veškeré ing.sítě.
1 050 000,- Kč
KOMERČNí NEMOViTOSTi
Objekt přízemního rodinného domu 4+1, zast.pl. 285
m2, poz. 1428 m2, plyn, kanalizace, voda vl. i obecní.
Lokalita blízko centra u rybníka.Vhodné na restauraci s
venkovním posezením, penzion, sídlo firmy atd.
3 600 000,- Kč

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

Pavel Salaj
Nám. Padlých hrdinů 6, Prostějov
tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.cz

Netušilova 6, Prostějov
Tel: 582 333 187
Mob: 777 039 653, 777 051 361
E-mail: info@kk-reality.com

www.kk-reality.com

Pracovní doba:
po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 pá: 9.00 - 12.00

Byty prodej Prostějov:
3+1 A. Fišárka, osobní vlastnictví, cihla, 76 m2, 2.
patro, loggie, samostatné topení, parkety, nízké měsíční náklady.
Cena:1.700.000,-Kč
1+1 Matrinákova, osobní vlastnictví, panel, 32m2,
5.patro, nový výtah, dům i byt po rekonstrukci, orientace jižní, ihned volný.
Cena: 770.000,-Kč
2+kk Hybešova, družstvo, panel, 37m2, 4.patro
ze 4, výtah, loggie, orientace na jih, dům po revitalizaci, nízké měsíční náklady, klidné místo, ihned
volný.
Cena: 890.000,-Kč
3+1 Kostelecká, družstvo, panel, 72m2, dům po
kompletní rekonstrukci, byt v původním udržovaném
stavu, orientace východ-západ. Cena: 1.100.000,-Kč
Byty pronájem Prostějov:
3+1 Brněnská, cihla, 89 m2, 2. patro, loggie s
markýzou, plstová okna, samostatné plynové topení, orientace východ-západ, internet, kabelová
televize, volný od 1.6. 2009.
Cena: 8.000,-Kč/měsíc + inkaso (cca 2.000,-Kč)
2+1 J.B. Pecky, 55m2, 1.patro, cihla, byt po kompletní precizní rekonstrukci, ihned volný.
Cena: 8.000,-Kč/měsíc

◘ Prodej RD 1+1 v Ondraticích po
částečné rekonstrukci. Koupelna, kuchyně,
el, voda částečně omítky. Cena 650 000Kč.

◘ Prodej RD 4+1 v Držovicích, po
rekonstrkci, omítky, podlahy, koupelna,
kuchyň, střecha, zahrádka 150m2 s vjezdem.
Cena 2.500.000,-Kč

Byty výměna:
2+1 Moravská, Prostějov, družstvo (s možností
převodu do OV), panel, 2.patro, balkon za 1+1 v
PV s doplatkem dle dohody.
Domy prodej:
RD 4+1 Kojetín, okr. Přerov, patrový, koncový,
smíšené zdivo, dvorak s přístavbou, ústřední topení - tuhá paliva, vodovod, elektřina 220V, kanalizace, plyn před domem, po prodeji ihned volný.
Cena: 550.000,-Kč
RD 3+kk Obědkovice, okr. Prostějov, přízemní řadová zemědělská usedlost, smíšené zdivo,
průjezd, hosp. přístavky, uzavřený dvůr, zast.
pl. 1.056m2, zahrada 1.616m2, topení ústřední
plynové, vodovod, žumpa, koupelna s vanou a
sprchovým koutem, možnost rozšíření obytné
plochy.
Cena: 600.000,-Kč
RD Lípy, okr. Olomouc, řadová patrová zástavba s
č.p. s hosp. přístavky a stodolou ve střadu obce, pozemek cca 1.000m2, objekty ve velmi špatném technickém stavu určené k demolici s možností využití stávajícího stavebního materiálu.
Cena: 850.000,-Kč
RD 3+1 Plumlov, okr. Prostějov, řadový, patrový,
v klidné části obce, topení na tuhá paliva, vodovod,
elektřina 220/380V, žumpa, plyn a kanalizace před
domem, soc. zázemí s vanou a WC, dvorek, předzahrádka, určeno k rekonstrukci. Cena: 990.000,-Kč
Pozemky prodej:
Prostějov -lukrativní stavební pozemky v severní
části města, 2 pozemky o výměrách 1.800 a 2.400
m2 (s možností rozparcelování), inženýrské sítě a
příjezdová cesta v těsné blízkosti pozemků.
Cena: 1.100,-Kč/m2
Ostatní:
Výměna řadové garáže Prostějov-Moravská
za garáž v lokalitě sídliště Hloučela.
ProdejřadovégarážeProstějov-Krasice,Moravská,
elektřina, zvýšená vrata.
Cena: 220.000,-Kč
Pronájem nebytových prostor (zubní ordinace)
Prostějov, Erbenova, zvýšené přízemí, 112m2,
ordinace, soc. zázemí, čekárna, úklidová místnost.
Cena: 6.600,-.Kč/měsíc + energie
POSKYTUJEME KRÁTKODOBé
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◘ Prodej RD 3+1 s terasou v Brodku u Konice.
Dům je po kompletní rek. Zahrada 660m2,
2 vjezdy, krásné podsklepení, letní kuchyň.
Cena 1.800.000,-Kč

◘ Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví
na Dolní ulici, lodžie, plastová okna,
zateplení.71m2.
Cena 1 495 000,-Kč
◘ Prodej bytu 3+1 v osobním
vlastnictví, Zrzavého, lodžie, plastová
okna,zateplení,úpravy. Cena 1 250 000,-Kč
◘ Prodej bytu 1+1, novostavba,
3.patro,40m2,balkon,orientace JV,
Cena 1 195 000,-Kč

pronájEm

◘ Pronájem bytu 2+1, prostorný, nedaleko
centra, zvýšené přízemí, 68m2, byt je po
rekonstrukci, prostorné vestavěné skříně.
Cena 7500,-Kč včetně inkasa
◘ Pronájem bytu 2+1 na Bulharské ul ,
cihlový, , nedaleko centra, vlastní topení.
Cena 5300,- + inkaso ( cca. 2500,-)

BYTY
1+kk Okružní Cena 630.000Kč
Tel:739 322 895
1+kk M. Pujmanové OV V případě zájmu i včetně
zánovní zařízení bytu. Lodžie. Cena 640.000Kč
T:739 322 895
1+kk E. Beneše OV 32m2+lodžie. Po část. rek. I
zařízený. 887.000Kč
T:739 322 895
Nový 1+kk Krasická OV. Kolaudace 2006. Nulové
opotřebení. Rohová link, balkon, sklep. 39m2. Náklady
jen 1.900kč/měs. Cena 1.189.000Kč
T:739 322 895
1+1 Krapkova OV cihla 839.000Kč Výrazná sleva!!!
T:739 322 895
1+1 Šárka Dr. Cihla.Velmi dobrý stav. Cena 899.000Kč
T:739 322 895
1+1 Outratova OV 53m2. 900.000Kč
723 335 940
2+1 Slavíčka. Dům po revit. Byt po částečné rek.
Lodžie, šatna. Cena 1.030.000Kč
T:739 322 895
2+1 Šmerala 1.040.000Kč
T:739 322 895 5
2+1 Špály Dr, nová linka, vest. skříně, pl. okna, nízké
náklady.890.000Kč
T:732 285 189
2+1 Dolní. V původním stavu. Cena 1.150.000Kč
T:737 478 583
2+1 Dolní OV 55m2, prosklená lodžie, pl. okna,
žaluzie, parkety, šatna. Cena k jednání 1.189.000Kč
T:739 322 895
2+1 s garáží Dr. Mičoly OV Cihla 63m2 + balkon.
Velmi dobrý stav. Sklep 12m2. Náklady 2000Kč.
Cena 1.140.000Kč. Možno i garáž za 160.000Kč
T:739 322 895
2+1 Okružní 64m2, OV 1.150.000Kč T:723 335 940
2+1 Slavíčka 62m2, 1.160.000Kč
T:723 335 940
2+1 Šárka 68m2 Cena 1.200.000Kč
T:723 335 940
2+1 Dolní 55m2, balkon, šatna, komora, po rekonstrukci.Cena k jednání 1.240.000Kč
T:739 322 895
2+1 Česká Cihla.Po rekonstrukci. Velmi nízké měsíční
náklady. Cena 1.240.000Kč
T:739 322 895
Nový 2+kk PV-Krasice Možno i garážové stání. Cena
1.490.000Kč
T:739 322 895
Nový 2+1 Vrahovická Právě dokončen.V domě po
generální rek. Za domem uzavřený dvůr. Stání pro vozidlo v ceně. Cena 1.380.000Kč
T:739 322 895
3+kk Olomoucká OV, cihla Dům i byt po rekonstrukci.
Neprůchozí pokoje. Orientace bytu do zahrady. Cena
1.389.000Kč
T:739 322 895
3+1 Výšovice 70m2, cihla,OV+ garáž, zahrada.Cena
1.300.000Kč
T:723 335 940
3+1 E. Beneše OV 68m2 1.390.000Kč T:723 335 940
3+1 s garáží Moravská Cihla OV 75m2 + sklep,
lodžie.Cena 1.640.000Kč Možno i garáž za 260.000Kč
T:739 322 895
3+1 centrum PV OV, cihla 75m2+lodžie, sklep. Cena
1.698.000 Kč
T:739 322 895
3+1 A. Fišárka 76m2 lodžie, komora, velký sklep, vl.
topení. Cena 1.650.000 Kč
T:732 285 189
3+1 Němčice n. H. Cihla, pův. stav, OV, 66 m2.Cena
820.000Kč
T:732 285 189
4+1 u centra PV OV 120m2, šatna, terasa, zimní zahrada, 2x sklep a garáž. V klidné lokalitě, původní dobrý
stav. Cena 2.320.000Kč
T:732 285 189
6+1 u centra Pv Nadstandardní, zahrada, 185m2.
T:723 335 940
DomY
RD 2+1 Smržice 60m2. 200.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Kostelec n. H. menší dům k rekonstrukci, dvůr,
zahrada, klidná lokalita 220.000Kč
T:732 285 189
RD 2+1 Hor. Štěpánov 270.000Kč
T :723 335 940
RD Dobromilice Cena 350.000Kč
T:723 335 940
Chata Bělecký mlýn 400m2, 2 pokoje, bazén, les. Cena
420.000Kč
T:732 285 189
RD 3+1 Kostelec n. H. Cena 750.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Vřesovice zahrada Cena 770.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Soběsuky Cena 970.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Hradčany 1.180m2
T:723 335 940
Dům 2+kk Plumlov Po rekonstrukci, ideální k rekreaci.
Cena 995.000Kč
T:739 322 895
RD 3+1 Služín dvůr, hosp. budovy, zahrada 1.000m2, u
lesa. Cena 1.050.000 Kč
T:732 285 189
RD 7+1 Polkovice dvůr, zahrada, plyn.ústř.topení Cena
1.100.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 ivaň dobrý stav, zahrada Cena 1.150.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Ptení. Garáž, zahrada 900m2.pl. okna, nová
el., nová koup.a wc. Cena 1.150.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Stražisko, zahrada.Cena 1.150.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Kostelec n. H. dobrý stav, vjezd pro auto, dvůr,
dílna, zahrada. Cena 1.240.000 Kč
T:732 285 189

RD 4+1 Ondratice. Cihla.Velmi dobrý stav. Dvůr,
hosp. stavení, garáž, zahrada 1250m2. Topení ústřední
plyn, koupelna s WC. V kuchyni krb a linka na míru.
Obytná plocha 135m2. Cena 1.260.000Kč.
T:739 322 895
RD 2+1 Kostelec 1.280.000Kč
T:723 3359 940
Nový RD 3+1 Kostelec n. H. Zahrada naproti domu.
Cena 1.350.000Kč
T:732 285 189
RD 4+1 Kralice po část. rek., nová střecha, topení,
plast. okna. Dvůr a zahrada. Cena 1.389.000 Kč
T:732 285 189
RD 2x 4+1 a komerční objekt Přemyslovce. Pozemek
582 m2. Cena 1.475.000Kč
T:732 285 189
RD 4+1 Čelechovice. Po rek., pl.okna, nová koupelna,
plov. podlahy, kuch. linka na míru, ústř. plyn. topení,
dvůr, garáž. Cena 1.650.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Plumlov po rek., zahrada.Cena 1.760.000Kč
T:723 335 940
RD 5+1 Prostějovičky Zahrada Cena 1.900.000Kč
T:723 335 940
RD 6+1 Čelech. Kaple zahrada 2.000m2,nová koupelna a WC.Cena 1.960.000Kč
T:723 335 940
RD 2x 2+1 Jezdecká Zahrada Cena 2.600.000Kč
T:723 335 940
Výstavba nových domů 3+KK 70 m2 za 2.250.000Kč
a 4KK 94m2 za 2.550.000Kč Prostějov Vrahovice
V ceně pozemek, inž. sítě, výst. domu na klíč včetně
DPH. Bydlení pro všechny věkové generace. Dům za
cenu bytu
T:732 282 189
Výstavba domů 4 až 6+kk Prostějov-Vrahovice.
Možnost výběru všech stav. materiálů. Pozemky
813m2, užitná plocha 100m2 až 250m2. Cena od
3.290.000Kč
T:732 282 189
Nový RD Vrahovice Možnost podnikání, zast. 890m2,
zahrada 2000m2, 3.800.000Kč
T:732 285 189
POZEMKY
St. Pozemek Mostkovice 900m2 š 15m, d 60m. Cena
430.000Kč
T:739 322 895
St. pozemek Alojzov 1.400m2 Cena 690.000Kč
T:723 335 940
St. poz. Krumsín 1.370m2 Cena 530.000Kč
T:723 335 940
St. Poz. Služín 473m2 a 866m2 360Kč/m2
T:732 285 189
St. Poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 650Kč/m2
T:723 335 940
St. Pozemek Pv u hotelu Teniskomerc 1214m2,
š 22m, d 55m, sítě u pozemku
T:732 285 189
pronájmY
1+kk Olomoucká 22m2 Nájem 3.300Kč+800Kč en.
T:739 322 895
1+kk Hvězda v suterénu 20m2 Nájem 4.000 Kč
T:723 335 940
1+1 Waitova 42 m2 +balkon a velká komora. Nájem
6.000Kč vč. ink.
T:739 322 895
1+1 sidl. Svobody. Nájem 6000Kč vč. ink.
T:739 322 895
1+1 Ambrose Cihla. Možnost trv. pobytu. Nájem vč.
ink. 6.400Kč
T:739 322 895
Nadstandardní 1+1 Slezská. Po kompletní rekonstrukci. Nájem vč. ink. 7.000Kč
T:739 322 895
2+1 Belgická Nájem vč. ink. 7.000Kč T:739 322 895
2+1 Vápenice. Po rekonstrukci. Nájem 7.100Kč vč.
ink.
T:739 322 895
2+1 Plumlovská 56m2, přízemí Nájem vč.ink.7.000Kč
T:723 335 940
1+1 sidl. Svobody 6000Kč vč. ink.
T:739 322 895
2+1 Olomoucká Cihla. Byt je zařízený, možné vyklidit.
Nově vymalováno.Za domem zahrada. Nájem vč. ink
6.900Kč
T:739 322 895
2+1 sidl. Svobody. Nová lodžie. Nájem 7.500Kč vč.
ink.
T:739 322 895
2+1 se šatnou K. Svolinského. Cihla. Velmi dobrý
stav, po částečné rekonstrukci, nová kuchyně. Prostorná
lodžie. Nájem 4.000Kč +3.900Kč ink. T:739 322 895
2+1 J.B. Pecky Po rekonstrukci, nová kuchyně a
koupelna. Nájem vč. ink. 8.000Kč
T:739 322 895
3+1 Anglická Nájem 7.000Kč + ink.
T:737 478 583
3+1 Tylova šatna, 72m2 +lodžie. Částečně zařízený.
Nájem 7.400Kč+elektřina
T:739 322 895
3+1 E. Beneše. 80m2. Lodžie, šatna. Zařízený, možno i
nezařízený. Velmi dobrý stav. Nájem 8.000Kč +800en.
T:739 322 895
3+1 M. Pujmanové Cihla.Velmi pěkný prostorný byt.
2 balkony. Neprůch. pokoje. Klidný dům. Nájem vč.
ink. 8.600Kč
T:739 322 895
Nadstandardní 2+1 Slezská 80m2 + terasa 24m2. Byt
po kompletní rekonstrukci. Nájem 7.000Kč+4.000Kč
ink.
T:739 322 895

www.realitypolzer.cz

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

Mobil: 777 619 939
Budoucí byty Prostějov - Drozdovice, různé
výměry, dispozice 2+kk až 3+kk, vlastní dvůr,
posezení, parkování.

Byty pronájem

2+1 PV Okružní, po rek., cihla 7.000 Kč/m + en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla, zařízen
8.000 Kč/m + en
2+1 PV Raisova, po rek. cihla, 7.500 Kč/m vč. en
3+1 PV Budovcova, po rek. cihla,
8.500 Kč/m + en

Byty prodej

1+1 OV, PV Okružní
790tis Kč
2+1 OV, PV Palackého, cihla
1.090tis Kč
3+1 DV, PV E.Beneše, 93m2, 2lodžie 1.650tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, cihla
1.590tis Kč
3+1 DV, PV Šmeralova
1.550tis Kč
3+1 DV, PV A.Slavíčka,
1.450tis Kč
RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1, garáž,
dílna, bazén. 2.690tis Kč rychlé jednání – sleva!
RD Kostelec na Hané, 3+1, interiér po část. rek.
1.040tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
1.050tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, garáž,
pozemek 824m2, před dokončením. 3.390tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1, dvůr, zahrada,
plast. okna.
949tis Kč
RD Brodek u PV – Sněhotice 3+1, velký
pozemek.
1.090tis Kč
Zděná chata Maleny.
Zděná chata Seč

1.200tis Kč
790tis Kč

Pozemek Domamyslice, veškeré IS, 1426m2.
1450 Kč/m2
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2
Pronájem garáže, PV Žeranovská, 1.500,- Kč/m
Pronájem prodejny PV Svatoplukova 140m2.
22tis Kč/m
Pronájem kanceláří v centru PV, 40m2.
4tis Kč/m

Mobil: 775 246 321
Byty prodej

1+1 OV, PV Krasická, novostavba, 39m2.
1.110tis Kč
1+1 OV, PV Sídl. Svobody.
830tis Kč
2+1 OV, PV E. Králíka.
1.090tis Kč
2+1 OV, PV Pod Kosířem. cihla.
1.190tis Kč
3+1 DV, PV Tylova, byt po rek.
1.690tis Kč
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla
1.650tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek
1.590tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro. 1.600tis Kč
3+1 Lutín OV, cihla 70 m2
790tis Kč
RD PV, Vrahovice 6+1, podsklepený, zahrada
150m2.
2.090tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
1.490tis Kč
RD Plumlov 3+kk, po část. rekonstrukci
1.190tis Kč
RD Drahanovice 2+1, k demolici nebo
rekonstrukci
200tis Kč
RD PV, Trávnická 2+1, přístavky, zahrada
2.090tis Kč
Chata 5+1, Stražisko – Maleny.
470tis Kč
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč/měs + energie

www.cmreality.cz
  



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

Kravařova 10, Prostějov
tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz
Tel.:606 922 838

RODINNé DOMY, CHATY

     
      
    

    
    
   

Byt 3+kk
Prostějov, Podjezd
  
1.870.000,-Kč
  

RD
1+1 Měrovice na Hané


Němčice n.H. - RD 4+2, samostatně stojící, veškeré
IS, malý dvorek, dokončení rekonstrukce před prodejem.
Cena 999 tis. Kč      

440.000,-Kč

RD
 nebo



chalupa
Raková,
okr.

    
* NOVINKA * RD 3+1 v Krumsíně, cihlový,
Prostějov
515.000,-Kč
zastavěná plocha 90m2. V přízemí domu je
      
obývací pokoj, kuchyň, koupelna a WC. V patře
    
jsou 2 pokoje z toho jeden se vstupem na terasu,
RD 3+1 Vřesovice, okr.
plynové ÚT. Dále je k prodeji zahrada 390m2 s
Kralice n.H. - RD 5+1 s garáží, řadový, poschoďový,     
novou prostornou garáží a s podsklepenou kůl- 


veškeré IS, dvojgaráž, zahrada, po částečné rekon-Prostějov
     765.000,-Kč
 
nou.
Cena 1.670.000Kč.
     
strukci.
Cena 1.575 tis. Kč.       
* Rekreační chata mezi obcemi Čunín a Maleny 
  
na samotě uprostřed lesa, v sousedství jsou jen

  

RD
3+1 Lipová,
okr. Prostějov
čtyři další chaty. Chata je přízemní, podsklepe-    
     
 
850.000,-Kč
ná. Vstupní nekrytá terasa, hala, kuchyň a ložnice, WC suché. Zastavěná plocha chaty včetně      
        
terasy je 50m2. Celková plocha oplocené, udr   
 RD
 2+1

 
 
Slavětín
u Litovle
žované zahrady je 462m2. Cena 350.000 Kč.
Plumlovská přehrada - Chata 2+1, voda, elektřina,







* RD 5+1 v Dobrochově. V 1NP je vstup přes
plyn, zahrada 400 m2.
Cena 640 tis. Kč
890.000,-Kč
zádveří na chodbu, je zde schodiště do 2NP, ga-      
     
ráž, bývalá uhelna, kotelna a sprcha. Ve 2NP je    
     
chodba, spíž, WC, kuchyně s jídelnou a obývací
    
RD Vranovice - Kelčice
pokoj. Ve 3NP je chodba, koupelna, WC a čtyři
obytné místnosti. Dům je napojen na veškeré
1.190.000,- Kč
inženýrské sítě, byl postaven v roce 1991 a je
velmi dobře udržován.
Cena 2.490.000Kč.
Otaslavice – RD 2+1, řadový, poschoďový, smíšené
* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní reRD 6+2 Drysice okr. Vyškov
zdivo, El., voda, plyn, kanalizace, malý dvorek.
konstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2,
Cena 540 tis. Kč
1.350.000,-Kč
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje,
kuchyň, chodba s koupelnou a WC. V podkroví
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice a Čechovice
jsou 3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž,
RD 2,5+1 Slatinice, okr.
kotelna a sklad uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost
Olomouc
20km od Prostějova. Čistý vzduch, klid a krásná
2.549.000,- Kč
      
příroda.
Cena k jednání je 1.890.000Kč.
      
  
RD
5+1 Čehovice,
okr. 
 
  
     
Prostějov
* NOVINKA * Prodej bytu 1+1, Prostějov, ul.
 
   2.700.000,-Kč
  
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci, Němčice
   

Tovačovského, OV, cihla, 1 NP, 35m2, plast.
Cena 1.099 tis. Kč
okna, sklep, byt po rekonstrukci bez dalších in      
Stavební pozemek VranoviceTel.:606 922 838
BYTY

vestic. Parkování u domu. Cena 860.000Kč
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč
Kelčice
475,-Kč/m2
* Prodej bytu 3+1 v Plumlově, OV, cihla, 1 NP,
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
85m2, plastová okna, ÚT - vytápění plynové (k
Byt 1+1, Dr., panel, v PV
Cena 848 tis. Kč
dispozici je i kotel na TP), plovoucí podlahy, balByt 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč
3 Stavební pozemky Kralice
kon, 4x sklep, byt je po kompletní rekonstrukci
Byt 2+1, panel, Dr., PV
Cena 999 tis. Kč
– bez dalších investic. U domu kryté garážové
 
   
na Hané
600,-Kč/m2
Byt
2+1
s
šatnou,
Dr.,
panel,
v
PV
Cena
1.000
tis.
Kč
stání, zahrádka a dětské hřiště. Vyhledávaná
  
     
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
a klidná lokalita!! MOŽNOST VÝMĚNY
  

OV,


Byt 2+1
s šatnou,
panel,
v PV Cena 1.200 tis. Kč
TOHOTO BYTU ZA RODINNÝ DŮM V
Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.210 tis. Kč
PLUMLOVĚ S DOPLATKEM!!
Byt 
2+1 s šatnou, Dr.,
panel, v PV
Cena 1.155

 
 
 tis. Kč      
Cena 1.590.000Kč – SLEVA
!! 
Byt
2+1, Dr., cihla,
rekonstrukci,
v PV 
Cena 1.260
 
po 

tis. Kč     
Tel.: 606 922 838



POZEMKY

2+1
s šatnou,
OV, panel, v PV
 Byt


Byt 2+1, OV, cihla, v PV

A další nemovitosti
najdete na
Cena 1.365 tis. Kč




  
Cena 1.390 tis. Kč
www.oknorealit.cz
Cena 1.290 tis. Kč     

* Prodej stavebního pozemku v Plumlově o celByt 3+KK, Dr, panel, v PV
kové výměře 1.520m2. Parcela leží v lokalitě
s

v

Byt
3+1, OVpanel,
PV Cena
1.365 tis. Kč
unikátním výhledem na Plumlovskou přehradu.
 

 
tis. Kč
Byt
3+KK,
OV,
cihla,
v
PV
Cena
1.390
V ceně pozemku jsou obsaženy i kompletní ing.



Byt
3+1, Dr., panel,,
po rekonstrukci
v PV Cena
1.450 tis. Kč
sítě a komunikace. Začít se stavbou RD je
zde
Pěkný byt 3+1, v OV, panel,
po rekonstrukci,
v PV

 
možné ihned!
Cena 1.550Kč za 1m2.
1.470 tis. Kč
   Cena

* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře
Byt
3+1,
OV,
panel,
po
rek.,
v
PV
Cena
1.699
366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
      tis. Kč
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi
pěk      
Hanáckého pluku 1498/3
ným výhledem na Plumlov. Cena 160.000Kč.

www.a-zreality.cz
 
DALŠí
NABíDKA V
RK NEBO
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově
o 

779 00 Olomouc
celkové výměře 1.438m2, která obsahuje i tře   
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT   
tinový podíl na příjezdové komunikaci. Sítě u
www.oknorealit.cz
    
pozemku. Poslední volná parcela v dané lokaliBYT Či DŮM?
tel. 606
742 419
p. Studený
tě.
Cena 700Kč za 1m2.
  
 

STAČí JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDi

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.

  AVŠE


  tel.

 
VÁS ZAŘíDíME
844 111
141
www.reality-domino.cz  NAVŠTíVíME
  ZA


  
   

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

           
VYKOUPíME VÁŠ BYT NEBO DŮM ZA HOTOVé



Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku 1036
m2, částečně
zrekonstruovaný,
možnost okamžité


ho nastěhování. Cena k jednání.
Cena: 1.490.000,- Kč
Prodej RD 4+1, Ohrozim, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku
420 m2, téměř dokončená kompletní rekonstrukce, finální podoba
podle přání
klienta, doporučujeme
prohlídku. Cena:
1.990.000,- Kč

 
 
Prodej RD 2,5+1, Slatinice, po kompletní rekonstrukci, ihned k
bydlení, atraktivní lokalita lázeňské obce.
Cena: 2.360.000,- Kč
Byt 1+1, OV, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
Cena: 660. 000,- Kč
Byt2+1,OV,54m2, panel,PV–sídl.Svobody Cena:840.000,-Kč
Byt 2+1, OV, 45 m2, panel, PV – italská Cena: 980.000,- Kč
Byt 1+kk, OV 37 m2, lodžie, cihla, PV – Krasická, novostavba
Cena: 1.000.000,- Kč
Byt 2+1, DR, 55 m2, lodžie, panel, PV – V. Špály
Cena: 890.000,- Kč
Byt 2+1, dr., 62 m2, lodžie, panel, PV –A. Slavíčka
Cena: 1.030.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 54 m2, lodžie, panel, po rekonstrukci, PV – Moravská
Cena: 1.330.000,- Kč
Byt 2+kk, OV, 60 m2, lodžie, novostavba, PV – Krasice, garážové stání
Cena: 1.495.000,- Kč
Byt 3+1,OV,74 m2, lodžie, panel, PV - Moravská, přikoupení
garáže
Cena: 1.500.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 55m2, lodžie, panel, PV-Dolní, komplet rekonstrukce
Cena: 1.390.000,- Kč
Byt 3+1,OV,75 m2, lodžie, cihla, PV - Moravská, přikoupení garáže
Cena: 1.640.000,- Kč
Pronájem bytu 2+1, 62 m2, PV – Okružní
Cena: 7.500,- Kč včetně inkasa
Pronájem RD 3+1, Mostkovice
Cena: 5000,- Kč + inkaso

  
   

 

    
    

    
   
   
  
  
     

  
    
       

         
       
     

 
 


 
 


 


 


 
 
 


  
 
  
  

   

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

Zájemci
o plošnou
inzerci
volejte číslo
608 022 023


Uzávěrka 

inzerce je  
vždy čtvrtek
ve 14.00
hodin

      
  
     
  
  
   
   
    
     
    
  
    

Reality

4. května
2009
4. května
2009

Hlaváčkovo nám. 3,
Prostějov, Tel.: 775 780 986
Prostějov – Jezdecká
Stavba dokončena - poslední volné byty

reality

reality

Prodej garáže v Močidýlkách, výměra 20m2, zabezpečení, dobrý přístup.
Cena 85 000,-Kč. Tel: 603 598 193

reality

Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.

Prodám byt 1 + 1 v PV ul. Šmeralova,
1. patro, zatepleno, plast. okna,
750.000 Kč, 724 337 984.

Prodej RD 5+1, Čelechovice n/H, ZP
564m2, zahrada 1321m2, garáž, hosp.
budovy, skleník. Tel: 774 101 818,
www.byty-gfb.cz
Prodej bytu OV 1+1, ul. Krasická, novostavba, výměra 39m2, 3p, po rekonstrukci, nízké náklady. Cena 1 060
000,-Kč. Tel: 603 598 193

Byty
Výměra
Cena
____________________________________________

Prodej RD 2+1, Otaslavice, plyn, vodovod, kanalizace, částeč.rek. ZP 295
m2.Tel:774 101 818, www.bytygfb.cz

2+kk
52m2
1.351.220,- Kč
2+kk
63m2
1.514.200,- Kč
2+kk
65m2
1.427.670,- Kč
2+kk
69m2
1.645.680,- Kč
2+kk
69m2
1.580.250,- Kč
2+kk
85m2
2.122.110,- Kč
3+kk
89m2
2.233.410,- Kč
____________________________________________

Prodej panelového bytu 3+1 DB s
převodem do OV, ul.Italská, po částečné rekonstrukci, výměra 62m2,
2NP s výtahem. Neprůchozí pokoje,
prostorný byt s balkonem. Cena
1125000,-Kč. Tel: 603 598 193

DOMY - prodej

Želeč
2+1, 560m2, 1.450.000,- Kč
Konice
3+1, 100m2, 1.800.000,- Kč
Kostelec na Hané 4+1, 280m2, 1.249.000,- Kč

POZEMKY – prodej

Mostkovice zahrada, 940m2, 439.000,- Kč
Stražisko
louka, 4.120m2, 240.000,- Kč
PV – Dr. Horáka
bytová výstavba, 400m2, 800.000,- Kč

BYTY – prodej

Prostějov
3+1, 55m2, 1.299.000,- Kč
PV – Kap. O. Jaroše
3+1, 78m2, 1.700.000,- Kč
PV – Tylova
3+1, 76m2, 1.750.000,- Kč
PV – Pujmannova 1+kk, 35m2, 749.000,- Kč

BYTY – pronájem

PV – Plumlovská 2+kk, 68m2, 6.500,- Kč/měs.
PV – Šárka
2+1, 60m2, 6.500,- Kč/měs.
PV – Na Příhoně 2+kk, 52m2, 6.000,- Kč/měs.
Kostelec na Hané 3+kk, 76m2, 8.500,- Kč/měs.

POPTÁVKY
Hledáme pozemky k výstavbě RD
ve Vrahovicích
Hledáme pro naše klienty rodinné
domy a byty v Prostějově a okolí.
Hledáme pronájmy za rozumnou cenu
v Prostějově a okolí

Kompletní nabídku více než
200 realit naleznete na našich
web stránkách www.pvireality.cz

EFEKT PLUS
spol. s.r.o.

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

Prodej RD 4+1, Čelechovice Studenec, ZP 139m2, zahrada
143m2,udržovaný.Volný ihned. Tel:
774 101 818, www.byty-gfb.cz
Prodej zemědělské usedlosti v
Hradčanech, dispozice 3+1 s možností vybudování podkroví. Nemovitost
vhodná k bydlení i podnikání. IS na
pozemku. Výměra cca 2000m2. Cena
1180 000,-Kč. Tel: 603 598 193
Prodej RD 2+1, Klužínek - Hvozd, ZP
667m2, 2 zahrady 838 + 362 m2, hospod. budovy. Plyn, kanalizace. Ihned
volný. Tel:774 101 818, www.bytygfb.cz
Prodej RD v Prostějově - Krasicích,
dispozice 3+1 se zahradou, garáží,
sklep. Ihned k bydlení.Cena 1550
000,- Kč. Bližší info tel: 603 598 193
Prodej 2+1, A. Slavíčka, DB/P, 50m2,
lodžie, šatna. Ihned volný. Cena
840.000. Tel: 774 101 818, www.byty-gfb.cz
Prodej pěkného RD 3+kk se zimní zahr., Malé Hradisko, po kompl. rekonstr. ZP 130m2, zahrada 380m2. Volný
ihned. Cena 1.750.000. Tel.774 858
723, www.byty-gfb.cz
Prodám byt 1 + 1 v OV, plastová okna, nová koupelna, dlažba. Tel.: 777
765 130.
Prodám novou garáž ul. Palečkova, v
uzavřeném dvoře, 20 m2. Sekvenční
vrata na dálkové ovládání. Tel.: 606
808 915.
Pronajmu menší obchod vhodný na
kancelář v centru města. Tel.: 602 776
941-2.
Pronajmu 2 + 1, 723 565 897.
Prodám chatu na přehradě 2 + 1, voda,
plyn, el., Tel.: 582 334 828.

Brodek u Konice RD 2+1, samostatně
stojící, přízemní s možností rozšíření do
podkroví, částečně podsklepený, CP 118
m2, plyn v domě, smíšené zdivo, započata
rekonstrukce
CENA 490 000,-

Ludmírov RD 2+1, ideální jako chalupa, krásná klidná lokalita, velká stodola,
smíšené zdivo, koupelna, suché WC
CENA 350 000,-

Prodám byt 4 + 1, 95 m2, OV. Tel.:
773 99 68 23.
Pronajmu: nadstandardní byt 3 + 1,
90 m2, v centru PV. Měsíční nájem
7.000 Kč + ink. Volný ihned. Byt 3 +
1, 100 m2, nájem 7.800 Kč + ink.
Volný od 1.7.2009. Nadstandardní
byt 4 + 2, 120 m2, v centru PV. Nájem
8.000 Kč. + ink. Volný ihned. Tel.: 603
873 449.
Pronajmu garsoniéru. Nezařízenou.
Volná ihned. Tel.: 777 08 39 32.
Pronajmu 1+1 na Sídl. svobody. Tel.
603 320 881.
Pronajmu cihlový byt 2+1 56m2 po
celkové rekonstrukci. Plastová okna,
plovoucí podlaha, kuchyň, topení
(vlastní) blízko centra. Cena 7500Kč
včetně energií. Tel.: 724 088 953

Tištín RD 2+KK + pokoj v podkroví,
řadový, zahrada 129 m2, nový plyn. kotel
a radiátory, po částečné rekonstrukci, ihned
volný
CENA 290 000,-

Němčice nad Hanou RD 4+kk, samostatně
stojící, patrový,cihlový, po částečné rekonstrukci, dvorek, v centru obce, ihned volný
CENA 850 000,1+1 Mlýnská c. 48,62 m2 1.173.288,-Kč
2+kk Mlýnská c. 47,7m2 1.144.780,-Kč
3+1 Mlýnská c. 78,85m2 2.003.365,-Kč

20
20

Prodám RD ve Vrahovicích, má 2 byty
+ garáž. RK ne! Lusrt15@seznam.cz
Hledám halu ke koupi/pronájmu se soc.
zařízením. Tel.: 723 335 940.
Pronájem bytu 1 + 1 i ke komerč. uč.
Tel.: 722 912 715.
Hledáme pronájem RD 3 – 4 + 1 s možností pozdějšího odkoupení. Topení na
TP,se zahrádkou a dvorkem do
1.000.000 Kč. Mostkovice, Plumlov,
Soběsuky, Domamyslice. Tel.: 737 433
461.
Prodám RD 1 + 1 v Nezamyslicích a 5
+ 1 v Tištíně. Cena 670.000 Kč a
1.999.000 Kč. Tel.: 775 285 891, 720
148 291 kdykoliv.
Prodej DB 3 + 1, 75 m2, A.Slavíčka, po
rekonstrukci, cena 1,5 mil. Kč. Tel.: 777
181 816.
Prodám byt 3 + 1, OV, Domamyslice,
cihlový, po celkové rekonstrukci, plastová okna, zateplení, půda, sklep, 2 garáže, zahrádka. Cena 1.700.000 Kč.
Tel.: 603 255 197.
Pronájem 2 + 1, zařízený, ul. V.Špály,
PV. 7.500 Kč vč. ink. RK nevolat. Tel.:
774 34 17 82, po 17.00 hod.
Prodám 2 + 1 se šatnou v PV. Byt je udržovaný, v původním stavu, 6. patro s výtahem, klidná lokal. Dobrá dostupnost,
cena 990.000 Kč. Tel.: 733 52 62 84. Ne
RK!
Prodám půdní prostory k výstavbě bytů
v PV. 602 840 145.
Prodám cihlový byt 2 + kk, ul. Raisova.
Byt po celkové rekonstrukci. Tel.: 608
267 230.
Prodám 3 + 1 v PV cca 71 m2, zatepleno, plast. okna, cena 1.200.000 Kč.
Rychlé jednání = sleva. Tel.: 724 337
984
Prodám byt 2 + 1, sídl. Hloučela, plast.
okna, lodžie, zateplení. Velmi výhodná
cena. Tel.: 603 77 65 79.
Pronajmu ihned garsoniéru na
Olomoucké ul., 22 m2. Tel.: 777 572
247.
www.centrum-reality.cz
Pronájem 2 + kk po rek.
Pronájem 3 + kk po rek., cihla
Prodej poz. na bytový dům v PV
Prodej stavebního poz. v Kostelci
Prodej RD Mánesova 12 v PV
Prodej 3 + 1 E.Králíka po rek.
Prodej cihl. bytu s garáží, B.Němcové
Prodej 3 + 1 panel, B.Šmerala
Stav. poz. Hamry u lesa, 970 m2
Prodej garáže na Močidýlkách
Tel.: 608 776 089 Makléř
Prodám byt 3 + 1 v OV, 74 m2, cihla,
Prostějov – Krasice. Info pvpara@seznam.cz
Schola servis, ubytovací zařízení
M.Pujmanové 754, pronajme dlouhodobě malometrážní byty. Tel. rec.: 582
360 260, ved. 606 760 022.
Koupím chatu na Pohodlí, osada
Palisandrového údolí (okolí Holubic).
Tel.: 777 618 587.
Prodám 2 + 1 se šatnou v PV. Byt je
udržovaný, v původním stavu, 6. patro
s výtahem, klidná lokal. Dobrá dostupnost, cena 990.000 Kč. Tel.: 728
403 030. Ne RK!
Pronajmu byt 3 + 1 v PV, nezařízený,
dlouhodobě. Tel.: 604 185 244.

Prodej dvougeneračního RD Ohrozim
se 3 byty s pěknou zahradou. Cena
1,99 mil. Tel.: 777 181 816.

Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.
Koupím stodolu nebo jiný vhodný
prostor na dílnu – PV a okolí. Tel.: 723
748 068.
Garáž u Penny marketu - koupím nebo vyměním za Myslbeka. Tel.: 774
341 106.
Pronajmu nebytové prostory (obchod) cca 35 m2, na hlavní ul. v PV.
6.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu byt 3 + 1 na sídl. E.Beneše.
Tel.: 724 883 309.
Pronajmu byt 2 + 1, 7.500 Kč vč. ink.
Sídl. svob., 604 940 360.
Pronajmeme garáže v Držovicích za
1.050 Kč/měs. Tel.: 608 811 174.
Pronajmu nový cihl. byt 3 + 1, 90 m2,
u centra PV. Tel.: 602 775 607.
Pronajmu byt 1 + 1 v RD, 6.500 Kč
vč. ink. Tel.: 728 380 936.
Koupím chatu nebo jen zahradu na
Plumlovské přehradě nebo v
Prostějovičkách. RK nevolat! Tel.:
720 204 000.
Pronajmu garáž za Lidickou ul., cena
800 Kč/měs. Tel.: 739 105 328.
Koupím pole – 1ha v Kostelci na
Hané. Tel.: 606 808 915.
Prodám stavební pozemek v obci
Mostkovice o CP 1.812 m2, pozemek
možno rozdělit na dva samostatné
menší pozemky, IS u hranice pozemku, cena 1.000 Kč/m2. Dohoda možná. Více info na tel.: 777 251 007.

Koupím stavební pozemek. Tel.: 602
590 696.
Pronajmu nebytové prostory 70 m2,
po rekonstr., 6.000 Kč + ink.
Čelechovice. Tel.: 777 124 888.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 777 851 606.

různé
OSB desky – nejvýhodnější ceny v regionu. Tel.: 604 525 418,
www.dekro.cz
www.hubnete.cz/gv

zvířata
Prodám štěňata Čau-čau s PP. Levně.
Tel.: 776 88 47 48, 777 88 47 42.
Prodám štěňata dlouhosrstého jezevčíka – mahagon. Odběr květen. Tel.:
723 716 592.
Prodám štěňata jorkšírského teriéra
bez PP. Ihned k odběru. Tel.: 602 879
348.
Prodám štěňata labradora – pouze černá. Odběr ihned. Tel.: 736 12 22 06.

oznámení
Srdečně Vás zveme do vinotéky na
Kostelecké ul. č. 10, PV. Nabízíme sudová, lahvová, dárková vína, sekty, bagety,
hotová jídla atd. POZOR: dlouhodobá
akce, více také na:
www.vinotekauzbynka.webnode.cz

Prodám jednopokojový byt v OV. Tel.:
602 590 696.

Chorvatsko SEGET VRANJICA.
Apartmány v soukromí od 10ti metrů od
moře, klidná lokalita bez magistrály, klimatizace, terasa s výhledem na moře,
parkování/garáž, TV + sat.
Info: www.vranjica.eu

Pronajmu 1 + 1, 35 m2, po rekonstr.,
zahrada, 4.200 Kč + ink. Čelechovice.
Tel.: 777 124 888

NA ČERPACÍ STANICI OMV
Plumlovská ul., Prostějov
OPĚT ZAHÁJEN PRODEJ LPG.

Pronajmu 1 + 1 na Kostelecké ul., PV.
Tel.: 607 919 040.

PRONÁJEM BYTU 2+KK,3 KM
OD PV - KOMPLETNĚ VYBAVEN
(LINKA, SPORÁK, PRAČKA, VANA, SEDAČKA, LETIŠTĚ, TELEVIZE, INTERNET). VČ. IKASA
6000 Kč, KAUCE NE, PLATBA NA
3 MĚSÍCE DOPŘEDU, NEKUŘÁK! BEZ ZVÍŘECTVA! TEL: 608
215 911.

Prodej RD Smržice 3 + 1 po rekonstrukci s garáží. Cena 1,89 mil. Tel.:
777 181 816.
Prodám byt 2 + 1 v OV, panel, zvýšené přízemí, původní stav, žádaná lokalita. RK nevolat. Tel.: 723 563 169.
Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriózní jednání. Platím hotově. 777
231 606

Dokončení řádkové
inzerce
na straně 21.
Uzávěrka řádkové
inzerce je
ve čtvrtek 7.5.
v 10.00 hod.

3. května 2010

finance

služby

Řešíte financování bydlení nebo již
úvěr máte? Nabízíme komplexní financování bydlení, minimalizaci
přeplatku na úvěru, snížení měsíčních splátek a jistota splacení v
každé životní situaci. Úrokové sazby od 3,5% p.a. Broker Consulting
a.s. Hlaváčkovo nám. 3, Prostějov
tel.: 724 994 936.

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.

Vyřídím Vám ZDARMA úvěr ze
stavebního spoření, překlenovací
úvěr nebo hypotéku, přefinancujeme Vaši stávající hypotéku, nejnižší
úroková sazba na trhu 3,5% p.a.
GEPARD FINANCE a.s., tel.:
731 508 273.
Nebank. půjčky do 100.000 Kč bez
prokazování příjmu, 731 128 385.

služby
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.
Stěhování, vyklízení. T. 775 132 134.
ZEDNICKÉ PRÁCE OD A DO Z
www.matovcik.cz
602 941 681, 721 558 741
www.hubnete.cz/rosta
Nově otevřeno Žešov – prodej písku, štěrku, kameniva. Tel.: 728 779
992.

Vaše dluhy budou minulostí, zastavíme penále, pokuty, exekuce. Právní
poradna zdarma. Volejte 605 170
108.
www.prima-masaz.cz
LYMFATICKÁ, MEDOVÁ
SPORTOVNÍ, KLASICKÁ
LÁVOVÉ KAMENY
A BAŇKOVÁNÍ
Tel.: 732 619 661
736 633 791
Nejlepší ceny kosmetických služeb
pro ženy i muže. Čištění pleti jen
300 Kč, depilace končetin jen 200
Kč. Kosmetička Patra Haplová,
nám. T.G.Masaryka 15 (vedle radnice). Tel.: 603 202 710. Po telefonické domluvě přijedu k Vám domů.

prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Jablka od 7 Kč/kg
(pro malo i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

KOMPLETNÍ ZEDNÍCKÉ A
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE,
MÁME VLASTNÍ DOPRAVU A
LEŠENÍ, V PŘÍP. REALIZACE
ZAKÁZKY NEÚČTUJEME
NÁJEM ZA LEŠENÍ. KONTAKT TEL. PAN JELÍNEK 736
625 151.

Prodám ztracené bednění kus 30 Kč,
odběr možný ihned. Předem děkuji
za kladné vyřízení. Tel: 608 218 841.

Plynoservis. Tel. 736 777 399
Stavební sdružení provádí výstavbu
RD, rekonstrukce RD, bytů, zateplování budov, obkladačské a jiné
stavební práce. Tel.: 608 46 38 84.
731 566 255.

Prodám sporák se sklokeramickou
deskou zn. Fagor a manželskou postel z masivu. Tel.: 775 348 872.

Malby, nátěry, renovace van. Tel.:
777 597 212.
Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně. Prostějov 604 389 367.
Vodo-topo-plyn, tepelná čerpadla, solární kolektory, podlahové topení.
Tel.: 776 386 401.
Provádíme dokonalé strojní čištění a
povrchovou úpravu podlah, koberců
a sedacích souprav. Milan Revay, tel.:
582 38 23 25, 604 43 93 02.
Tesařské práce, přístřešky, pergoly,
opravy krovů, 737 706 643.
Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce, montáž
střešních oken, kompletní realizace
střech. Tel.: 608 746 000.
PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8 000 Kč. Tel: 605 254 131.
zdravé hubnutí
- www.hubnete.cz/mech
ODĚVY PRO SILNÉ ŽENY
Specializovaná prodejna
Svatoplukova 16, Prostějov
Upravíme i zhotovíme na míru
Po – pá: 9 – 12, 13 – 17 hod.
Vyrábíme:
- kuchyně
- vestavěné skříně
- posuvné dveře
- obložkové zárubně
Stolařství Filouš
Tel.: 605 90 50 87
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
NOVĚ PEDIKÚRA
Salon Beauty, Plumlovská 4126
(pasáž Penny)
Jana Krátká 733 104 415.
Provádíme obkladačské a zednické
práce. Tel.: 720 400 239.
www.ubytovaniuparku.net
Pronájem komfortních pokojů a
apartmánů blízko centra, klidná část.
Pro jednotlivce i skupiny. Krátkodobě i dlouhodobě. Tel.: 776 544 388.
„MOJE ŠKOLIČKA"
HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 1 DO 10 LET,
UPOZORŇUJE NA NEPŘETRŽITÝ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ.
PRO ZÁPIS A INFORMACE
VOLEJTE NA TEL. 602 617 804.
www.madekop.cz - výrobce
bazénů a zastřešení.
www.schody-boskovice.cz

vzpomínáme

Dne 1. května 2010 uplynulo
1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie COUFALOVÁ
roz. Havlová.
Chtěla bych touto cestou oznámit
všem přátelům, známým
a bývalému kolektivu SPS OP
Prostějov, že odešla nečekaně,
tiše, ve svém bydlišti
v Praze – Zelenči.
S bolestí stále vzpomíná
a za tichou vzpomínku všem,
kteří ji znali a měli rádi,
děkuje sestra Dagmar.

Dne 7. května 2010
vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí
paní Anny FROHNOVÉ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Erika a syn Dušan
s rodinami.

Co vděkem za lásku Tvou
Ti můžeme dát, kytici krásných
květů a tiše vzpomínat.

Dne 2. května 2010
jsme vzpomněli 13. výročí úmrtí
paní Ivany BRÁZDILOVÉ
z Prostějova.
Vzpomíná syn.

Prodám novou králíkárnu – 6 kotců.
Tel.: 723 408 151.
Prodám autogen. T.: 606 147 800.

Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/99 Kč. Objednávky
na tel.: 777 936 723.
Dětský koš, růžový, velmi zachovalý. 800 Kč, 776 695 951.

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.
Svářečky do zámeč. provozu. T. 774
836 325.
Koupím obrazy předních českých a
moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.

Dne 2. května 2010
uplynulo 2. smutné výročí,
kdy nás neočekávaně a navždy
opustil můj manžel
a náš tatínek, dědeček
a pradědeček,
pan Zdeněk CHARVÁT.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka Květoslava,
synové Zdeněk
a Petr s rodinami.

Rádi bychom touto
cestou poděkovali všem
příbuzným, přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit
na poslední cestě
s paní Květoslavou KREJČÍ.
Děkujeme také za slova
útěchy a květinové dary.
Zarmoucená rodina.

STAROŽITNOSTI

GOLEM

Sběratel koupí staré zlaté (Československé 1 – 10 dukáty 3.500 – 75.000
Kč). A stříbrné mince, bankovky, vyznamenání a numizmatickou literaturu - i celou sbírku. Solidní jednání.
Tel.: 603 161 569.

SPOLEČENSKÝ

Porcelánové figurky značek:
Mišeň 5 – 20.000 Kč, Rosenthal 3 – 8.000
Kč, Volkstedt 1.500 – 5.000 Kč, Kodaň 2 – 4.000 Kč, Slavkov 1 – 3.000
Kč, Dux 500 – 1.500 Kč, a další. Tel.:
603 161 569.

oznámení

různé

DŮM

Dne 3.5.2010 uplynulo
20 roků, kdy nás ve věku
48 let opustil
pan Ivan RIEDL.
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

poděkování
Okresní výbor Svazu postižených civilizačními chorobami v Prostějově
děkuje touto cestou Městu Prostějov,
za poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10.000 Kč na rok 2010.
Finanční prostředky budou využity
pro činnost OV SPCCH. V žádném
případě nebudou použity na finanční
odměny nebo občerstvení. Budou
sloužit ke zkvalitnění práce organizace a tím i k vytváření lepších podmínek pro vnitřně zdravotně postižené spoluobčany. Mgr. Vladimír Pařízek, předseda OV SPCCH Prostějov.

Vinotéka, Kostelecká 10, PV se těší
na Vaši návštěvu. Tel.: 722 912 715.

auto - moto
Levně, rychle, kvalitně. Opravy karoserií vč. laku, ošetření dutin a spodků. Tel.: 607 605 373.

Chorvatsko - SEGET VRANJICA.
Apartmány v soukromí od 10ti metrů
od moře, klidná lokalita bez magistrály, klimatizace, terasa s výhledem
na moře, TV+sat. www.vranjica.eu

SOBRA – AUTO.CZ, Žeranovská 3,
PV, Tel.: 608 93 30 33, 582 331 800.
Provádí veškeré opravy vozidel, diagnostika, ME a TK, náhradní díly –
prodejna, PNEUSERVIS.

www.azhubni.cz

Prodej pneumatik 135 – 155 R13,
zánovní, cena 199 Kč, ostatní 300 Kč,
plechové disky za 300 Kč. Tel.: 602
719 273.

Zhubněte do plavek.
Kontakt: tel. 603 876 345.

zvířata
Čínský chocholatý pes - štěňátka s PP.
Rozumná cena. Tel.: 604 347 027.
Prodám štěňata dl. jezevčíka – standard. Barva mahagon. Odběr červen,
levně. Tel.: 723 148 519.
Prodám štěně bílého bišonka. Otec s
PP, matka poslušná. Dá se dobře vycvičit. Tel.: 775 25 48 28.

Prodám Fiat Tipo, 1,6, STK do srpna
2010, 5.000 Kč. Tel.: 739 250 495.

seznámení
Vdovec 61/167/67 hledá ženu do 55
roků k trvalému vztahu. Jsem z PV.
Tel.: 774 809 845.

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Uzávěrka
řádkové inzerce
je v pátek
7. května
v 10.00 hod
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