Číslo 40 Ročník 14
pondělí 11. 10. 2010
Cena 10,- Kč

DNES 52 STRAN!
Čtenáři PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku mají
žně! Naše redakce totiž
pro vás připravila hned dvaapadesát stran kvalitního počtení, přičemž na své si přijdou především
basketbaloví fajnšmekři. Součástí tohoto čísla
je ČTYŘIADVACETISTRÁNKOVÁ příloha věnovaná právě
basketbalu, která dostala svůj originální název „STŘÍBRNÍ
ORLI CHTĚJÍ ATAKOVAT TRŮN“. Tento speciál by měl do
puntíku zmapovat vše, co na BK Prostějov v právě se rozběhnuté
sezoně 2010/2011 čeká. Najdete v ní jak exkluzivní rozhovory,
rozlosování mistrovských soutěží,
tak i představí kompletního
„A“-týmu včetně společné
fotografie. Nahlédli jsme
také k prostějovské mládeži.
Věříme, že se vám bude příloha, stejně jako celé dnešní
číslo PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, zamlouvat. A vězte, že
-reduž brzy vás čekají další přílohy...

A JDEME K VOLBÁM...

ZLODĚJKU
zachytila kamera

Předminulý víkend došlo na
čerpací stanici pohonných
hmot v Kelčicích ke zvláštní
krádeži. Dosud neznámá žena
tady v časných ranních hodinách ukradla kompletní sadu
okrasných rostlin, kterými
majitel zkrášlil exteriér benzínky. Podezřelou ženu ale zachytila kamera, majitel i
policie nyní žádají veřejnost o
pomoc. Znáte ženu na
snímku? Volejte!
"Prosím tímto o zveřejnění informací o zlodějce, kterou zachytil náš kamerový systém. V
této věci jsem těsně po zjištění
krádeže rostlin podal trestní
oznámení na Policii ČR v Němčicích nad Hanou," uvedl Vilém
Novotný, jednatel firmy Čerpací
stanice Kelčice. "V sobotu 3.
října po půl páté ráno se tato
osoba dopustila na benzínce v
Kelčicích krádeže rostlinné výsadby. Jde o ženu kolem třiceti
let, má dlouhé vlasy do copu,

bruneta nebo špinavá blondýna
(barvy při infračerveném osvětlení klamou), na sobě měla vestu
s kapucí a kožíškem, světlý opasek s velkou sponou. Je kuřačka
cigaret Marlboro. K naší benzínce přijela vozidlem Volkswagen Passat Variant s podélnými
lyžinami na střeše a s tažným zařízením," podal nám i policii
přesný popis Vilém Novotný.
"Policisté po ženě podezřelé z
krádeže intenzivně pátrají,
pokud ji na snímku někdo z občanů pozná, nechť prosím zavolá na linku 158," dodala Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
-mik-

Jiří Pospíšil
podpořil
Jiřího Pospíšila

Opravdu se nám do nadpisu
nevloudila chyba. Ano, čtete
správně. Kandidáta na starostu
za ODS Jiřího Pospíšila totiž
přijel do Prostějova podpořit
jeho jmenovec a ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
Stalo se tak během úterní ná-

vštěvy ministra ve městě. Ministr
Jiří Pospíšil se zúčastnil spolu s
„prostějovským” Jiřím Pospíšilem, poslancem Radimem Fialou
a předsedkyní Okrašlovacího
spolku Miladou Sokolovou, která
kandiduje za občanské demokraty jako číslo 4, předvolební

akce v centru města.
"Návštěva pana ministra podtrhla, že jako vládní strana můžeme nabídnout podporu záměrů
Prostějova na celostátní úrovni,"
podtrhl význam podpory ze
strany jeho jmenovce - ministra
„náš” Jiří Pospíšil.
-mik-

OPILÝ a bez papírů
způsobil hromadnou havárii

Co dokáže alkohol za volantem? To by mohl vyprávět pomatenec, který při 2,35 promile
sedl do auta a v Čechách pod
Kosířem smetl všechno, co mu
přišlo do cesty. Nakonec se
svým Renaultem sám naboural
do sloupu veřejného osvětlení.

Jakmile se k místu havárie dostavili koničtí policisté, nestačili se
divit. Z Renaultu vystoupil muž,
který na první pohled jevil
známky podnapilosti. Navíc
neměl řidičák! "Po příjezdu
hlídky Obvodního oddělení Policie ČR v Konici byla u řidiče pro-

"V úterý 5. října 2010 v 19.45
hodin jel sedmadvacetiletý řidič
osobního motorového vozidla
Renault Clio po komunikaci III.
třídy v obci Čechy pod Kosířem
ve směru od místního zámku
směrem na Lhotu pod Kosířem.
Vlivem vypitého alkoholu a nevěnování se řízení motorového
vozidla přehlédl zatáčku, projel
komunikaci rovně u výjezdu k
ulici Podlesí vyjel ze silnice, kde
narazil do odstaveného osobního
vozidla Škoda Felicia. To pak
ještě následně narazilo do vedle
stojícího auta značky Škoda Felicia Pickup, které poškodilo.
Potom vozidlo Renault Clio ještě
čelně narazilo do sloupu elektrického vedení, aniž by došlo k výpadku elektrické energie,"
popsala Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.

Přes dvě promile. Opilý
řidič způsobil nehodu dalších dvou vozidel, jeho majitelé
mu určitě nepoděkují.
vedena opakovaná dechová
zkouška přístrojem Dräger s pozitivním výsledkem 2,35 promile
alkoholu v dechu. Řidičský průkaz muži nebyl zadržen, protože
jej dosud nepřevzal na Magistrátu
města Olomouce po předchozím
zákazu řízení, přičemž dosud nevykonal ani předepsanou zkoušku způsobilosti. Technická závada, jako příčina dopravní nehody,
nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení,"
řekla Eva Čeplová a dodala, že
hmotná škoda na všech vozidlech
byla stanovena na 70 tisíc korun.
-mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
V pravý čas
Muž zabalený v dekách byl na
poslední chvíli převezen do nemocnice. V dopoledních hodinách bylo přijato na linku 156
sdělení z recepce ubytovny, že
jeden z tamnějších bydlících nebyl již tři dny viděn a na zvonění
a klepání se neozval. Strážníci na
místě zjistili klíč v zámku zevnitř. Z vedlejšího bytu jim bylo
umožněno se dostat přes balkón
do potřebných prostor. Za zavřeným oknem byl spatřen starší
pán zamotán v několika přikrývkách. Nehýbal se a při bouchání
na sklo nereagoval. Pro podezření z úmrtí byla přivolána Policie
ČR a hasiči, kteří následně otevřeli dveře. Bylo shledáno, že dotyčný ještě dýchá. Ihned byla o
situaci vyrozuměna záchranná
služba. Ta nemocného převezla
do nemocnice.

Uvázaný jezevčík
Neznámá osoba zanechala psa
na Tiché u mostku. V podvečer
bylo nahlášeno na linku 156, že
jezevčík černé barvy je uvázán v
lesoparku Hloučela. Dle popisu
místa hlídka zvíře nalezla. To
bylo v udržovaném stavu. Mělo
hnědý obojek s textilním vodítkem, čip nebyl něj nalezen. Po
dvou hodinách strážníci provedli opětovnou kontrolu, zda si majitel psa nevyzvedl. To se ale nestalo. Psík byl tedy převezen na
služebnu a na druhý den do útulku v Čechách pod Kosířem.

Viděla ji kamera?
V restauraci si odložil mobil na
barovou stoličku a odešel na toaletu. Tímto svým počínáním
ovšem o telefonní přístroj přišel.
Poškozený hlídce uvedl, že v
provozovně je kamerový
systém, na kterém je zaznamenána podezřelá třiadvacetiletá
žena. Ta se v dané době ještě nacházela v baru, ale vše popřela.
Celá záležitost byla postoupena
správnímu orgánu, neboť majitel odhadl cenu odcizeného aparátu do 5 000 korun. Za tento
přestupek hrozí pokuta až 15
000 korun.
Připomínáme občanům: Hlídejte si své věci a nenechávejte
je bez dozoru. Vždyť takto svým
neopatrným jednáním nahráváte zlodějíčkům a sobě zbytečně
přiděláváte starosti!

Agresor: jsem Ježíš!
Muž za hlasitého křiku „ já jsem
Ježíš„ pronásledoval dívku. Ta
před ním prchala. Hlídka, která
se nacházela poblíž, ihned proti
podezřelému zasáhla. Ten při zákroku strážníky fyzicky napadl.
Následně skončil v poutech. Dechovou zkouškou u něj bylo naměřeno 1,61 promile alkoholu.
Celá událost se odehrála ve večerních hodinách na sídlišti
Hloučela. Pro podezření z trestného činu útoku na úřední osobu
byl třicetiletý agresor předán na
služebně Policii ČR k dalším
úkonům.

Prokopl auto
Opilec prokopnul nárazník u zaparkovaného vozidla. V odpoledních hodinách strážník pohybující se na náměstí T. G. Masaryka byl osloven kolemjdoucí
ženou. Ta vypověděla, že spatřila muže značně ovlivněného alkoholem, který způsobil škodu
na stojícím vozu před občerstvením. Podezřelý seděl opodál na
lavičce. Jednalo se o devětačtyřicetiletého pijana, u něhož bylo
dechovou zkouškou naměřeno
3,49 promile. Majitel poškozeného automobilu vyčíslil škodu
na vyšší částku než 5 000 korun.
Pro podezření z trestného činu
byla událost předána Policii ČR

Lapili zloděje
Za spolupráce občanů se podařilo zadržet mladistvého který byl
podezřelý z vloupání do sklepních prostor. Na základě oznámení bydlících vyjela hlídka do
domu, kde došlo k násilnému
vniknutí do sklepů. Dvě podezřelé osoby se nacházely v objektu u zadního východu. Při
spatření strážníků se daly ihned
na útěk. Jeden z mladíků nich
unikl. Druhý byl zajištěn u restaurace U tří bříz. I ten se snažil
vymanit. Za použití donucovacích prostředků mu byla nasazena pouta a následoval převoz
zpět na místo trestného činu,
kam byl přivolán i technik a věc
si převzala Policie ČR.

Zdeněk Peichl, radní a předseda dopravní komise:
"Likvidace kolonek U svaté Anny byla jedním z nejvýraznějších kroků města!"
Zdeněk Peichl působí v komunální
politice již tři volební období. V
tom prvním se zásadně podílel na
projektu likvidace kolonek U svaté
Anny, který nám dodnes ostatní
města závidějí a berou si z něho
vzor. Jako radní se dnes Zdeněk
Peichl intenzivně věnuje řešení dopravních problémů. Navíc je ředitelem prosperující stavební firmy.
Skloubit činnost podnikatele a politika je náročné na čas, který mu
pak trošku chybí pro jeho koníčky,
především pro sport. Zdeněk Peichl je ženatý, má dvě dospělé děti
žijící toho času v Praze.
Pane radní, hned při vašem
vstupu do komunální politiky
před dvanácti lety jste byl postaven před nelehký úkol. Šlo o to
vyřešit zdánlivě neřešitelný problém s kolonkami U svaté Anny...
Ano, v prvním volebním období
jsem byl předsedou komise pro likvidaci kolonek U svaté Anny. To
se nám podařilo a i dnes zpětně to
hodnotím jako jeden z nejvýraznějších kroků města, které se podařily udělat. Nebýt toho, byli
bychom dnes v těch samých problémech, s jakými řada měst bojuje. Byl to skutečně těžký úkol. Ať
už jsme navrhli jakékoliv řešení,
byli jsme často obviňování z rasismu a podobně. Nejdříve jsme
pracovali s návrhem kolonky rekonstruovat. To ale nemělo smysl,
na to by byly zapotřebí desítky milionů korun, navíc bychom opravovali něco, co hrozilo každou
chvíli spadnout někomu na hlavu.
Podmínky zde byly absolutně nevyhovující hlavně z hygienického
hlediska. Řešení už nesneslo odkladu a tak jsme tehdy klíčový problém města vyřešili jednou
provždy. Obyvatelům, kteří v kolonkách měli trvalý pobyt a platili
řádně nájem nebo se dohodli s
městem na splátkovém kalendáři,
jsme sehnali náhradní bydlení. Objekt kolonek se zboural a na jejich
místě postupem let byly vybudovány smysluplné věci. Například
parkoviště pro návštěvníky aquaparku, tenisové kurty a kurty pro
plážový volejbal pro veřejnost a
podobně. Likvidace kolonek U
svaté Anny měla ještě několik dalších pozitivních důsledků. Vyřešily
se tím mnohé stížnosti občanů ze
Sídliště svobody a Drozdovic na
chování sociálně nepřizpůsobivých obyvatel z kolonek a následně také rapidně poklesla
kriminalita v našem městě.
Proč jste vůbec vstupoval do politiky? A můžete veřejnosti přiblížit i vaši profesní kariéru?

Je třeba říct, že jsem nikdy neměl
žádné velké politické cíle. Do komunální politiky jsem vstupoval
proto, že žiji v Prostějově a samozřejmě mě zajímají problémy tohoto města. A chtěl jsem je pomoci
řešit. Co se týká mé profesní kariéry, v roce 1969 jsem nastoupil do
tehdejších Pozemních staveb, které
se následně transformovaly do Pozemstavu. V něm jsem přes funkci
stavbyvedoucího skončil jako ředitel společnosti a společník.
Ovšem zdaleka ne jako společník
majoritní! Takže jestli někdo píše i
v tisku, že jsem majitel Pozemstavu, tak to určitě ne. Co se týká
ještě mé práce pro město, tak v komunální politice působím třetí volební období jako zastupitel a člen
Rady města. V prvním volebním
období jsme byl předsedou stavební komise. Poté, co se začaly
ozývat hlasy, že jde o střet zájmů a
já začal také vnímat stále více a
více problematiku dopravy, stal
jsem se předsedou komise dopravní.
Nyní jste veřejnosti znám jako
předseda dopravní komise. Můžete z tohoto postu zhodnotit
uplynulé čtyři roky?
Doprava je nejpalčivějším problémem u nás. Prostějov je historické
město, není jako třeba Karviná či
Havířov, které vznikaly před desítkami let. Tudíž i komunikace v
našem městě byly vytvářeny na
dobu, ve kterém vznikalo. Od té
doby se pochopitelně doprava
změnila, rok co rok přibývá aut.
Myslím si, že v uplynulých letech
se především podařilo vytvořit
koncepci toho, jak bychom měli
postupovat v budoucnosti při řešení narůstající dopravy. Z této
koncepce se nám podařilo realizovat již vybudování severní obslužné komunikace, nedávno byla
otevřena objízdná komunikace jižního kvadrantu. Bohužel, stále se
nedaří zrealizovat severní obchvat
Prostějova od hypermarketu Tesco
po Kosteleckou ulici. Sice se povedlo dohodnout s Olomouckým
krajem, že výstavbu tohoto obchvatu zařadí mezi své priority,
ovšem projekt naráží na problém s
majetkoprávními záležitostmi.
Existuje tady totiž zhruba osmdesát majitelů pozemků, s nimiž je
potřeba jednotlivě jednat. A do
současnosti ještě tři čtvrtiny soukromých pozemků nejsou vykoupeny. Takže tady je to ještě na
dlouhou a dlouhou trať.
Pane radní, Prostějov je pomalu
ale jistě nazýván městem rondelů. Berete to jako záporné
nebo kladné označení?

Výhody
„To já taky často něco hledám, ale
zadarmo,“ konstatovala řidička
při kontrole celní správou, která jí
přehrabala auto s tím, že ‚něco
hledá‘. Není nad to, když je možné i svoje nedostatky proměnit ve
výhodu. Takže ponaučení? Kdo
neustále něco hledá, měl by se dát
k celní správě, tam je tato činnost
základním předpokladem.

Ohrožení

Jednoznačně kladné! Pokud jedete
někam do světa, tak tam, kde nějakým způsobem rekonstruují křižovatky, všude takzvaně sáhnou po
rondelech. Je to naprosto jasný
trend dnešní doby. Když jsem před
osmi lety dostal možnost podílet se
na řešení dopravních problémů a
začal jsem s vizí výstavby rondelů,
řada lidí to nevnímala dobře. Veřejnost stále konzervativně tvrdila,
že není nad křižovatky řízené semafory. Ještě dnes se najde pár takových lidí, ale je jich už naprostá
menšina.
Odskočme nyní od dopravy.
Město zrealizovalo i jiné investiční akce. Co se podle vás nejvíce povedlo a naopak, v čem
Prostějov ještě zaostává?
Velmi dlouho se mluvilo o zámku
a vůbec, co s ním. Bylo to logické,
pokud se s touto budovou chtělo
něco začít dělat, muselo se počítat
se stovkami milionů korun, které
město neumí jednorázově uvolnit.
A zadlužit se kvůli tomu nebylo
opravdu nutné. Ale začalo se po
jednotlivých krocích, stejně jako
kdysi u Národního domu. V současnosti se už na zámku podařily
zrealizovat dvě etapy rekonstrukčních prací a bude se samozřejmě
pokračovat. Zámek určitě nezůstane mrtvou budovou, kde by se
jenom čekalo, odkud co odpadne.
Dále kladně hodnotím fakt, že
město hodně investovalo do
sportu, a to nejenom na jeho přímou podporu. Město by hlavně
mělo vytvářet podmínky pro provozování sportu. V posledních letech jsme vybudovali nový
fotbalový areál za místním nádražím, miliony korun proudilo do
veřejné finanční podpory a navíc
jsme zpět vykoupili dvě fotbalová
hřiště u Sportcentra. Jsem tedy přesvědčen o tom, že jsme pro kopanou v Prostějově udělali maximum. Dále bych rád vyzdvihnul
proměnu Sportcentra. Myslím si,
že je to dnes sportovní hala, kterou
se padesátitisícové město může
chlubit. Na všechny výše uvedené
investice se podařilo městu sehnat

dotace, takže peníze nešly jen ze
zdrojů města.
Jste poměrně zaneprázdněný
podnikatel, navíc veřejně činný
člověk. Zbývá vám vůbec čas na
sebe?
Řekl bych, že čas máme k dispozici všichni úplně stejný, tedy 24
hodin denně. Jde o to, aby člověk
zvolil priority, čemu se chce věnovat. Samozřejmě, tím, že vedu velkou a poměrně úspěšnou firmu,
hodně času strávím tady. Jestliže
ale navíc působím jako radní a
předseda dopravní komise, nemohu si dovolit přijít na jednání
Rady města a nemít podrobně nastudovány všechny materiály. To
bere také hodně času, plus další
jednání, která okolo toho existují.
Ale pořád ještě zůstává čas na jiné
aktivity. Obecně se zřejmě ví, že se
pořád věnuji sportu. Tím hlavním
je pro mě silniční cyklistika. Letos
mám najeto zhruba 3 500 kilometrů. To je však pouze polovina
toho, co jsem najel v předchozích
letech. Měl jsem trošku zdravotní
problémy s kolenem, takže jsme
musel oželit například i tenis. Nyní
se to ale trošku spravilo, takže jednou týdně mě můžete vidět i na
kurtu. Takže když to všechno spočítám - práce, politika a občas nějaký ten sport, bojuji skutečně o
každou hodinu času. Je to na úkor
například četby, což mě opravdu
velmi mrzí. Málo se také dostanu
do hospody na pivo a to už nemluvím o nějakém večerním sledování
televize.
Ale veřejnost vás také zavnímala
jako velkého příznivce otužování...
Pravdou je, že na vysoké škole, asi
v osmnácti letech, jsem začal s ranním sprchováním ve studené vodě.
Ani ne kvůli nějakému otužování,
ale prostě proto, abych se probral.
A v tomto pokračuji každým dnem
dodnes. Nedá se říct, že jsem nějaký otužilec. Jednou za rok se
ovšem účastním vánoční koupele
v Plumlovské přehradě. To mi nedělá žádný problém, jednou za rok
se to dá vydržet...
-mik-

Rekonstrukce náměstí Husserla - blesková akce
Do konce roku čeká město ještě několik významných investic
Současné náměstí E. Husserla
byste jen těžko poznávali. Pomalu zde doslova nezůstává
kámen na kameni, historické
jádro centra města prochází
právě rozsáhlou rekonstrukcí.
Ta má být hotova v rekordním
čase pouhých 47 dní. Do konce
roku však radnice počítá ještě s
několika významnými investicemi, o kterých jsme minulý
týden hovořili s místostarostou
Prostějova Miroslavem Pišťákem, lídrem kandidátky ČSSD
pro blížící se komunální volby
(na snímku).
tiční akcí jsme dlouhé měsíce diskutovali s olomouckými památPane místostarosto, současná káři. Ti trvali na tom, abychom se
probíhající rekonstrukce ná- při rekonstrukci drželi stavu náměstí E. Husserla má doslova ši- městí někdy ze třicátých či čtyřibeniční termín dokončení, cátých let minulého století.
souhlasíte?
Pochopitelně, pokud to jenom troBezesporu, oněch 47 dnů je sku- šku jde, nemá se do určitých protečně šibeniční termín. Ale každý, stor příliš radikálně zasahovat. Na
kdo prochází kolem vidí, že se druhé straně dnes jsou život a zetady skutečně poctivě pracuje. jména doprava ve městě zcela odChápu, že probíhající rekon- lišné, doprava je mnohem
strukce je velice nepříjemná pro intenzivnější. Přesto si myslím, že
občany, kteří v této lokalitě bydlí pan architekt Beran s velkým
nebo podnikají. Ale my i pomocí citem vyřešil celý projekt, takže
určitých organizačních opatření doufám, že veškerá nostalgie bude
činíme všechno pro to, aby je to co vystřídána uspokojením, že máme
nejméně "bolelo". Osobně pevně opět krásný kus našeho města. Na
věřím, že pokud stavbařům bude závěr k tomuto tématu připomípřát počasí a intenzivně se bude nám, že rekonstrukce náměstí
pokračovat v práci, těch 47 dní se bude stát okolo 15 milionů korun.
dodrží. A pak se každý bude moci Tato investice ale není jedinou,
podívat, zda se nové náměstí bude které město do konce tohoto
líbit či nebude. Pro mě je příjemné, roku čekají. Jaké jsou ještě v
že na náměstí E. Husserla vznikne plánu?
daleko více zelené plochy.
Těch investic bude do konce roku
Nepřepadá vás tak trochu no- ještě celá řada. A mohou se samostalgie? Například pamětníci zřejmě vyskytnout otázky, proč tatvrdí, že rekonstrukcí mizí kus ková intenzita zrovna v závěru
historie Prostějova...
roku? Mimo jiného i proto, že byla
Kus historie mizí, ale na druhé zapotřebí určitá doba k dopracostraně nemizí. Před touto inves- vání projektových dokumentací,

Vidìno - Slyšeno

čekáme rovněž na peníze z nejrůznějších zdrojů, abychom investiční akce neplatili pouze z
městského rozpočtu.
O jaké investice půjde konkrétně?
V prvé řadě půjde o energeticky
úsporná opatření na Základní
škole E. Valenty. V tomto případě
již proběhlo výběrové řízení, ve
kterém zvítězila za účasti zástupce
Fondu životního prostředí z Prahy
prostějovská firma. Z onoho
fondu očekáváme dotaci, celkové
náklady se vyšplhají na 29 milionů
korun. Půjde hlavně o zateplení
budov školy a kompletní výměnu
oken. Druhou velice významnou
investicí a podle mého názoru i zajímavou pro občany města Prostějova, bude rekonstrukce městské
knihovny. Její cena se bude pohybovat do 15 milionů korun a realizovat ji bude další prostějovská
firma. My v tomto okamžiku
máme v rozpočtu schváleny čtyři
miliony korun, takže jsme peníze
"dodávali" z finančních rezerv.
Když se pozastavíme u knihovny, do jaké míry rekonstrukce ovlivní její provoz?
Půjde většinou o stavební zásahy
uvnitř budovy. Omlouvám se
tímto dopředu všem uživatelům
služeb knihovny, zcela jistě totiž
provoz zařízení bude ochromen a
v určitém okamžiku zřejmě dojde
k samotnému uzavření knihovny.
Bude se muset stěhovat značná
část inventáře včetně rozsáhlého
knihovního fondu. Hledáme náhradní prostory pro dočasné uložení knih. Chtěli bychom, aby s
rekonstrukcí jsme skončili co nejdříve. Těžko teď říct, zda oprava
bude trvat měsíc, dva či více. Ale
uděláme vše pro to, aby termín

dokončení rekonstrukce byl co
nejkratší.
Můžete ještě popsat další významnou investici, která bude
zrealizována ještě v tomto roce?
Nebudete to významná akce z hlediska množství investovaných
peněz, ale zcela jistě to bude akce
potřebná. Půjde o zabudování klimatizace ve výstavních sálech
Muzea Prostějovska. Toto zařízení
je sice zřízeno Olomouckým krajem, ale působí v objektu ve vlastnictví města a platí nám nájem.
Kraj vyčlenil na tuto investici půl
milionu korun, Rada města Prostějova pak rozhodla o vyčlenění
částky 100 tisíc korun. Ve výběrovém řízení zvítězila opět prostějovská firma, která kompletní
zabudování klimatizace provede
za jeden milion korun. S ohledem
na to, že máme k dispozici pouze
600 tisíc, dojde tak pouze k realizaci minimálního, ale provozuschopného klimatizačního celku.
Pochopitelně budeme s vedením
muzea usilovat o to, aby se v co
nejkratší době našly zbývající peníze. Klimatizaci muzeum potřebuje, hlavně v letních měsících,
kdy je v sálech neúnosné horko. A
to je nepříjemné jak pro návštěvníky, tak i vystavené cenné exponáty.
Otázka na závěr, jsou do konce
roku připraveny k realizaci
ještě některé menší investice?
Máme schválenou částku přes dva
miliony korun na rekonstrukci
Slunečné ulice, zpracována je také
projektová do- kumentace na rekonstrukci prostoru před domem
bloku 1 na Sídlišti svobody. Tady
jsme vyčlenili zatím milion korun
na zahájení výstavby parkoviště.
-mik-

„Už týden kupuju novou žárovku do digestoře,“ přiznal manžel,
vědom si svého úkolu, na který
ovšem nějak nezbývá času. Nicméně se vystavuje nebezpečí, že
nezářící odsávač se stane záminkou pro utlumení provozu sporá-
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ku a tím pádem nastane doba hladová. Ovšem je možné tuto otázku nastavit i pozitivně, jako že
vychladlý sporák je jeho příspěvkem v boji proti globálnímu
oteplování. Stačí přece jenom
dát i zdánlivě negativním zprávám pozitivní nádech…

Do toho!
„Myslel jsem, že takové fanoušky má jenom Sparta,“ komentoval divák při pondělním zápasu
Sigmy se Spartou chování domácích ‚fandů‘, kteří od první
minuty i přes napomínání nijak
nešetřili skandovanými vulgárními výrazy směrem k soupeřům. Že je rozlítila písknutá penalta v poslední minutě, není divu, ale jinak jim ke slušnosti nic
nebránilo. No nic moc vizitka
pro televizní přenos!
-MiH-

Soutěž J. Pospíšila
o zájezd má vítězku

Před sobotním hokejovém utkání proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže, kterou na
našich stránkách pořádal Jiří
Pospíšil, kandidát ODS na starostu města.
Ze správných odpovědí ve všech
třech kolech se štěstí usmálo na
paní Lenku Knapkovou ze Štětovic (na snímku přebírá výhru poukaz na letecký zájezd pro dvě
osoby v hodnotě 25.000 Kč z

rukou Jiřího Pospíšila.) Lídr
ODS vítězce pogratuloval a popřál jí příjemný pobyt u moře.
“Zároveň chci poděkovat všem
čtenářům, kteří se soutěže zúčastnili,” dodal Jiří Pospíšil.
A ještě vám dlužíme správné
odpovědi: 1. kolo - varianta c
(pivo s přáteli), 2. kolo - varianta
c (J. Pospíšil oddal 139 párů), 3.
kolo - J. Pospíšil je na fotu pod
číslem 7.
-red-

Policisté hledají svědky

Neznámý řidič od nehody ujel
Dokážete pomoci policistům při
objasnění nehody, ke které došlo
na začátku října v ulici Josefa
Lady? Pokud jste byli svědky
karambolu, po kterém jeden z
řidičů ujel, zavolejte prosím policii.
"V pondělí 4. října 2010 v 16.10
hodin v ulici Josefa Lady v Prostějově ve směru do centra města
náhle vyjel neznámý pachatel od
pravého okraje vozovky a najel do
jízdní dráhy osobního automobilu
značky Škoda Octavia, který řídila
šestatřicetiletá žena z Prostějova.
Ta rovněž jela ve směru od centra.
Řidička ve snaze předejít střetu
strhla řízení vlevo do protisměru do
jízdní dráhy autobusu MHD. Řidič
autobusu intenzivně zabrzdil, aby
předešel srážce. Při tomto došlo k
pádu devětasedmdesátileté cestu-

jící a jejímu lehkému zranění. Sanitkou byla starší paní převezena
na ošetření do nemocnice v Prostějově. Neznámý pachatel - řidič
ovšem z místa dopravní nehody
ujel," popsala nám nehodu ze 4.
října Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Ke hmotné škodě na vozidlech nedošlo. Dechová zkouška u řidičky
škodovky i řidiče autobusu vyzněla negativně. Policie ovšem v
zájmu celkového dořešení nehody
pátrají po řidiči, který zbaběle ujel.
"Žádáme případné svědky události, kteří by mohli podat informaci k této dopravní nehodě, aby
se ozvali na telefonní číslo 974 781
580 na Skupinu dopravních nehod
Policie ČR v Prostějově nebo na
bezplatnou telefonní linku 158,"
dodala Eva Čeplová.
-mik-

Informace do této rubriky poskytují: Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo nám. 19, tel.: 582344073, mobil 602/581098, Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o., Dolní 21, tel. 582340004, Mlýnská 31, tel.:
582343883, Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel. 582332100.

Nejsou jiz mezi námi...
Leona Fialová 1971
Alois Piňos 1935 Seloutky
Vrahovice Květoslava Matoušková 1935
František Kořínek 1926
Ondratice
Prostějov Zdenka Zouharová 1925
Julie Daňková 1918
Smržice
Kostelec na Hané Hana Hanzlíková 1958
Milada Krátká 1930
Prostějov
Prostějov Marie Menšíková 1920
Karel Vylíčil 1919 Prostějov
Bílovice
Jarmila Bártová 1921
Růžena Matušů 1917
Mostkovice
Prostějov
Anděla Dolínková 1922
Gustav Berky 1963 Prostějov
Kostelec na Hané Josef Rovňaník 1955 Prostějov
Pohøby v tomto týdnu
Středa 13. října 2010
Pavel Vykopal 1944 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Obručníková 1948 Vrahovice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 14. října 2010
Hilda Dostálová 1926 Prostějov 12.40 Obřadní síň Olomouc
Ludmila Tlolková 1934 Lichnov 13.00 Obřadní síň Krnov
poručík Mgr. Luděk Petrovský 1972 Klenovice na Hané
14.00 Dům smutku Tvorovice
Pátek 15. října 2010
Zdeňka Červená 1931 Ivaň 10.30 kaple Ivaň
Marie Škrabalová 1924 Přemyslovice
12.40 Obřadní síň Prostějov
Jiří Dokoupil 1945 Hrubčice 13.00 kostel Kralice na Hané

11. října 2010

PRVNÍ PECKA divadelní přehlídky
Aplaus pobaví publikum už ve středu

Jedno ze tří představení divadelní přehlídky Aplaus 2010
mohou shlédnout diváci v
Městském divadle Prostějov
už tuto středu 13. října. Anglickou komedii Rybárik
královský, plnou sokratovského humoru, hravé ironie a
paradoxů krutého sarkasmu
uvidí publikum v podání herecké elity Emílie Vášáryové,
Milana Kňažka a Milana Lasici z bratislavského Štúdio
L+S.
Zvoleným žánrem, tohoto v pořadí už třetího ročníku, je
humor ať už posmutnělý,

chytrý nebo laskavý. „Humor je
solí života i v těch nejtěžších
dobách a proto jsme zvolili hry
obsahující situační vtip, duchaplné konverzace doplněné groteskou a jemnou ironíí. Věříme,
že Aplaus 2010 přinese neopakovatelné chvíle souznění mezi
jevištěm a hledištěm,“ objasnila

ředitelka prostějovského divadla Alena Spurná.
Návštěvníci při vstupu na představení obdrží lístek, jež po vystoupení vhodí do hlasovacího
zařízení. Po skončení divadelní
přehlídky se vyhodnotí, která
inscenace měla u diváků největší úspěch a podle toho budou
soubory odměněny finanční
částkou od třiceti do deseti tisíc
korun. Další úchvatný divadelní
zážitek v podobě komedie kruté
i laskavé zároveň, nazvané Podivné odpoledne Dr. Zvonka
Burkeho, přinese 19. října Činoherní klub Praha.
-vevi-

Policie ČR začala opět s prevencí u školáků
V letošním školním roce připravila Preventivně informační
skupina Policie ČR v Prostějově hned několik projektů z
oblasti prevence, které jsou
určeny pro žáky a studenty
všech věkových kategorií.
Počátkem školního roku začal
preventivní projekt s názvem
Školní rok s Ajaxem. "Projekt samotný je určen výhradně dětem
základních škol, a to žákům 3.
tříd. V dnešní době je dětská populace vnímána jako jedna z nejvíce ohrožených věkových skupin. Cílem projektu je zejména to,
aby se děti seznámily s problematikou v oblastech vlastního bezpečí, dopravní výchovy či mezilidských vztahů. Podstatnou částí se
ovšem projekt věnuje také problematice drog, alkoholu, tabákových výrobků či hazardních her,"
vysvětlil nám Petr Weisgärber, tis-

kový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Děti ovšem získají i základní poznatky z oblasti právního vědomí
a teorie práva. "Účast na projektu
potvrdilo celkem 37 školských
zařízení, a to v rámci celého okresu Prostějov. I když se v minulosti projekt soustředil spíše do města
Prostějova a jeho blízkého okolí,
v současné době se zapojily i
vzdálenější školské zařízení, které
účast na preventivních projektech
jednoznačně přivítaly," dodal
mluvčí naší policie.
Výše uvedený projekt není jedinou formou preventivního působení policie na školách. V průběhu školního roku Policie ČR
plánuje navštívit většinu školských zařízení v okrese Prostějov
s nabídkou nejrůznějších tematických přednášek, jejichž obsahem
není pouze teoretický výklad,

Policisté se při preventivních
přednáškách zaměřují zejména na dětskou populaci, ta je
jednou z nejohroženějších věkových
skupin.
nýbrž i různé formy zajímavých
prezentačních materiálů, díky nimž si děti ve větší míře mohou
názorně uvědomit rizika, která je
mohou v životě potkat.
-mik-

Kdo vrazil do auta na Husově náměstí?
Policisté žádají o svědectví ještě
k jedné nehodě, která z důvodu
ujetí viníka zůstává i nadále neobjasněna.
"K dopravní nehodě došlo dne 17.
září 2010 v 07.25 hodin v Prostějově na Husově náměstí, kdy dosud nezjištěný řidič s osobním vozidlem Opel Tigra z dosud nezjištěných příčin poškodil zde zapar-

kované vozidlo Volkswagen Passat. Došlo ke škodě na vozidle
Volkswagen. Nezjištěný řidič z
vozidla Opel na místě nesetrval a
z místa nehody ujel, proto zkouška na alkohol na místě nebyla
provedena. Zda mohla být příčinou dopravní nehody technická
závada a zda došlo ke zranění
osob ve vozidle Opel, nebylo z

důvodů dodatečného nahlášení
zjištěno.
Žádáme případné svědky události, kteří by mohli podat informaci
k této dopravní nehodě, aby se
ozvali na telefonní číslo 974 781
580 nebo na bezplatnou linku
158," uvedla Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Zmizeli, hledá je soud i policie
Okresní soud v Prostějově požádal Policii ČR o vypátrání
trojice osob, které se vyskytují
na neznámém místě. Strážci
zákona žádají veřejnost o spolupráci.
MOJMÍR PÍREK se narodil 30.
září 1965 a trvalé bydliště má
hlášeno
na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Okresní soud v Prostějově
žádost o vypátrání osoby. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 48 let, měří 178 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a hnědočerné středně dlouhé vlasy.

Pohledem shora
Pohledem shora

DARINA HANGURBADŽOVÁ se narodila
8. ledna 1985 a
trvalé bydliště
má hlášeno v
obci Držovice Svadůvky číslo
15.
Okresní
soud v Prostějově vydal žádost o
vypátrání osoby. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 25 do 30 let,
měří 160 centimetrů, má obézní
postavu, snědou barvu pleti,
hnědé oči a hnědočerné rovné a
dlouhé vlasy s pěšinkou uprostřed. Mluví romským jazykem.
RADEK SCHLESINGER se narodil 27. listopadu 1989 a trvalé
bydliště má hlášeno na náměstí T.
G. Masaryka číslo 14 v Prostě-

jově. Okresní
soud v Prostějově vydal žádost o vypátrání
osoby.
Jeho
zdánlivé stáří je
v rozmezí od 21
do 22 let, měří 178 centimetrů, má
hubenou postavu, tělo nachýlené
dopředu, hnědé a krátké vlasy česané na ježka.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326. -mik-

ŘEZNICKÁ

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
elená je tráva, fotbal to je hra… Bejvávalo! Tráva je sice pořád zelená,
ovšem stále častěji čpí umělotinou, a samotný fotbal už hrou také
dávno není. Tedy aspoň ne tou skutečnou hrou na hřišti. V pondělí
jsem si zaskočil na Sigmu. Zápas se Spartou skoro o ničem, ale to už se
tak stává. A nejspíš se to moc nelíbilo ani hlavnímu sudímu, který se na
to už prostě nemohl dívat a pískl minutu před koncem Spartě penaltu. Asi aby bylo nějaké
vzrúšo. Ruka, kterou při opakovaných záběrech prokazatelně neodhalily ani pohledy několika
televizních kamer, se stala záminkou k tomu, že arbitr zadul do své píšťaly a vzal tak odpovědnost za výsledek zápasu na sebe. Nikdy neodsuzuji rozhodčí kvůli tomu, že vidí něco, co
já nevidím, nebo nepískají tak, jak bych si představoval. Nebral bych mu ani toto rozhodnutí
někdy v polovině zápasu. Jenomže v situaci, kdy je do konce nějaká minutka, stav 0:0 a zákrok, pokud se o něčem takovém dá mluvit, na hranici velkého vápna, který ani v nejmenším
neovlivnil hru, ukazuje minimálně na absolutní necit pro hru, nota bene když během zápasu
podstatně méně sporných přestupků v pokutovém území byla spousta. Teď si možná leckdo zanadává a po dalším ligovém kole se bude mluvit už o něčem úplně jiném. Bohužel, teď to byly třeba hloupé tři body, které si takto Sparta ‚vybojovala‘, nicméně v konečném účtování to
může znamenat, že ji třeba posunou do evropských pohárů, kde už jde o docela slušné prašule, ke kterým může pomoct i jedna takto hloupě písknutá penalta. Pokud chce náš fotbal hlásat
očistu od podplácení, pak by si měl také na to vybírat sudí, kteří k tomu svými podivnými verdikty nezavdávají záminku. Což konkrétně v tomto případě může budit dojmy lecjaké, i když
ve skutečnosti to může znamenat jenom to, že to přílišnou horlivostí prostě zmastil ve snaze
býti hrdinou. A pak že je ještě fotbal hra…
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Jiří Pospíšil vás zve k volbám

Občanské demokraty vede do
voleb učitel. To dokazuje, že se
strana proměnila. „Když máme na
prvních třech místech učitele a ředitele škol, těžko nás někdo označí
za stranu jen pro bohaté a podnikatele, jak občas nepravdivě říká
konkurence,“ dodává kandidát
ODS na starostu Jiří Pospíšil (44),
který vnesl do předvolební kampaně čerstvý vítr a řadu nových
nápadů. Jeho kandidatura asi nejvíce odebere hlasy tzv. novým
stranám, protože se jen těžko
mohou vymezovat proti nové tváři
kandidující do čela města. Pospíšilovým trumfem je i fakt, že je
nejmladším kandidátem na starostu, ze čtyř velkých stran. Například kandidát ČSSD je dokonce o
27 let starší než Jiří Pospíšil. To
může sehrát roli při rozhodování
voličů, komu dát hlas v době, kdy
před Prostějovem stojí řešení řady
složitých problémů a budeme
proto určitě potřebovat energického a dynamického starostu.
Komunální volby jsou téměř
přede dveřmi. Můžete vyjmenovat ty nejdůležitější úkoly,
které podle vás město po volbách čekají...
Musíme hlavně měnit Prostějov,
aby se v něm lidem lépe žilo. To
není fráze a dám vám hned konkrétní příklad: musíme například
opravit chodníky. To je věc, kterou
obyvatelé města určitě potřebují.
Chceme také dále zvýšit bezpe-

čnost ve městě a využít k tomu
třeba další zdokonalení kamerového systému. Ten ve městě funguje, ale může být ještě lépe
využíván. Podívat se musíme i na
herny, protože hazard nemůže ve
městě vyhrát. Z těch dalších věcí
nás hned po volbách čeká sestavení rozpočtu, abychom věděli, do
čeho můžeme příští rok investovat.
Úspora finančních prostředků
přímo vybízí k otázce na veřejné
zakázky. Jak se díváte na jejich
zadávání?
Vždy prosazuju, že je důležité a
žádoucí dodržovat transparentnost. Budeme zveřejňovat na internetu zakázky a uplatníme
otevřenost vůči občanům i firmám. To napříště vyvrátí všechny
pochyby, které zbytečně škodí
pověsti města.
Jak byste zhodnotil uplynulé volební období z pohledu radního?
Myslím si, že končí volební období, v němž se podařila spousta
věcí. Ale nezavírám oči před tím,
že nové zastupitele čeká řešení
řady dalších problémů. Osobně
mne velmi těší, že jsem mohl
přispět k záchraně prostějovského
hokeje. Podpora sportu, a to
hlavně mládežnického, musí zůstat naším klíčovým cílem. Totéž
ale platí i o kulturních spolcích a
občanských sdruženích.
Jak vy osobně odhadujete výsledek voleb?
My děláme vše pro to, abychom

v konkurenci stran uspěli. Každý
den je nyní náš tým v jedné z částí
Prostějova a to včetně místních
částí, na které jsme nezapomněli,
protože chceme maximálně dbát
i na jejich trochu odlišné potřeby.
O výsledku rozhodnou voliči. Tipovat přesný výsledek by bylo
velmi odvážné.
Proč by voliči měli volit právě
vás do úřadu starosty?
Stojí za mnou sehraný tým kandidátů, ve kterém se spojili zkušení zastupitelé s řadou nových
osobností. To je myslím vedle
dobře připraveného programu
naše největší výhoda. Jsme v

tomto zlatá střední cesta, protože
jsme na rozdíl od konkurence nepostavili stejný tým jako před 4
lety, ale zároveň nenabízíme do
čela města jen lidi bez jakékoli
zkušenosti s chodem města, jak to
dělají zejména tzv. nové strany
strany.
Co byste na závěr kampaně
vzkázal voličům?
Hlavně bych je požádal, aby
určitě přišli k volbám. Právě 15.
a 16. 10. budou rozhodovat o
novém zastupitelstvu, které
ovlivní to, jak se město bude v dalších čtyřech letech měnit. Prostějov potřebuje Váš hlas! -red-

A. Mačák: Investice do Prostějova jsou mojí prioritou
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen Zastupitelstva města Prostějova, Alois
Mačák (na snímku), působí ve
veřejném životě od roku 1989,
kdy se angažoval v Občanském
fóru a v polistopadových odborech. Od roku 1994 je členem
Zastupitelstva města Prostějova.
Přes deset roků vykonával
funkci místostarosty města Prostějova. V roce 2004 byl zvolen
do Zastupitelstva Olomouckého
kraje a následně v listopadu
2008 náměstkem hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy. Požádali jsme jej o
zodpovězení několika otázek k
dopravní problematice.

Pane náměstku, jakou pozornost přikládá Rada Olomouckého kraje dopravě?
Je to jedna ze zásadních priorit obsažená v jejím programovém prohlášení. Tuto oblast oprávněně
považujeme za jednu z nejdůležitějších. Dobře víme, že bez kvalitně fungující dopravy a veřejné
hromadné dopravy nezajistíme
prosperitu kraje obzvlášť v dnešní
ekonomicky složité době.
Jak průběžně hodnotíte plnění
tohoto programového prohlášení v oblasti dopravy, za kterou máte osobní odpovědnost?
Bez ohledu na velmi složité ekonomické období, ve kterém se
nyní nacházíme, mohu konstatovat, že průběžně toto programové
prohlášení plníme. Doprava je
náročná oblast, která bezesporu
souvisí téměř se vším. Jsem moc
rád, že se nám podařilo jako jednomu z mála krajů udržet rozsah
dopravní obslužnosti, ať již autobusové nebo drážní. Navíc na 10
roků jsme zajistili stabilitu regionální osobní drážní dopravy.
Pokud by se kraje nedohodly s
bývalou Fischerovou vládou, Ministerstvem dopravy a Českými
drahami na tzv. „Memorandu o
zajištění stabilního financování
dopravní obslužnosti“, bylo by v
tomto roce snížení regionálních
tratí zhruba o 12 procent, což by
byla v období vysoké nezaměstnanosti s prominutím cesta do
pekel. Podpis tohoto memoranda
navíc zajistí Olomouckému kraji
od státu částku 2,5 miliardy korun.
Podařilo se mi prosadit realizaci
projektu „Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje“, kde je plánována částka do roku 2012 ve výši
zhruba 3 miliardy korun. Tento
projekt považujeme i za určité protikrizové opatření. Podstatné je, že
peníze neprojídáme, ale investujeme! Pokračujeme v rozvíjení integrovaného dopravního systému.
Z prostorových důvodů odkáži na
webové stánky kraje www.kr-olomoucky.cz, kde je detailně plnění
tohoto významného dokumentu
zpracováno.
Můžete stručně sdělit, které dopravní investiční akce za po-

slední dva roky realizoval Olomoucký kraj v Prostějově?
Byl realizován průtah Žešovem za
16 milionů korun, okružní křižovatka na Petrském náměstí za 24
milionů korun a cyklistická stezka
Kostelec na Hané - Prostějov za 25
milionů korun. Rekonstrukce a
opravy krajských komunikací samozřejmě nepočítám. Máme připravenu výstavbu železničního
přejezdu v Olomoucké ulici
včetně přilehlých komunikací postupně ve třech etapách v odhadované částce kolem 60 milionů
korun. Intenzivně pracujeme také
na realizaci tzv. Severního obchvatu, který má odklonit tranzitní
dopravu z centra města. Celková
částka na tento potřebný obchvat
je zhruba 300 milionů korun.
Největším problémem jsou ale
majetkoprávní vztahy, tedy
výkupy pozemků. Děláme maximum pro to, aby se tato zásadní investiční akce v příštím volebním
období uskutečnila. Investiční
akce pořízené z Regionálního operačního programu jsou spíše na samostatný rozhovor.
Jste členem Výboru Regionální
rady regionu soudržnosti
Střední Morava tedy orgánu,
který schvaluje evropské peníze.

Jak se vyvíjí spolufinancování
Regionálního operačního programu ze strany současné vlády
České republiky?
Je naprosto nepochopitelné, že
vláda ČR dne 11. srpna tohoto
roku bez jakéhokoliv projednání
se zástupci krajů, měst a obcí zrušila spolufinancování státního rozpočtu na Regionálních operačních
programech Evropské unie. Kraje
tímto neseriózním rozhodnutím
přijdou o miliardy korun. K tomuto systému spolufinancování se
krajům zavázala bývalá Topolánkova vláda až do roku 2013. Asociace krajů ČR o této problematice
intenzivně jedná a nehodláme se s
tímto nesmyslným rozhodnutím,
které poškodí obce a města, smířit.
Omezení financování bude mít z
mnoha důvodů velmi negativní
efekt také na ekonomiku ČR a zaměstnanost. V současnosti totiž
nejsou výhodnější peníze na realizaci investic než z fondů Evropské
unie. Vláda se tímto nekorektním
rozhodnutím nepomstí krajům, ale
jejich občanům!
Na závěr mi dovolte otázku, co
byste vzkázal občanům před komunálními volbami?
Rád bych je požádal, aby se těchto
voleb v co největším počtu zúčast-

nili a rozhodli o blízké budoucnosti města Prostějova. Ještě jednou moc děkuji za důvěru, kterou
jste nám zastupitelům ČSSD v
Prostějově před čtyřmi roky dali,
a prosím dejte nám šanci, abychom se mohli opět aktivně podílet na dalším rozvoji našeho
města. Máme realistický volební
program, kvalitně sestavenou kandidátní listinu a velmi zkušeného
lídra, místostarostu Miroslava Pišťáka.
-bp-
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J. Faltýnek: Problémy s nedostatkem bytů vyřešil trh
Radní Jaroslav Faltýnek
(ČSSD) je předsedou bytové
komise města a členem představenstva akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Prostějov. J. Faltýnek (48 let) je ředitelem zemědělské divize Agrofert Holding.
„Během končícího volebního
období dál pokračoval prodej
městských bytů družstvům a
nájemníkům, dnes jich město
má kolem tisícovky,“ říká Jaroslav Faltýnek.
Před lety bylo obtížné získat
byt. V současné době to již není problém. Proč tomu tak je?
Problémy s nedostatkem bytů
vyřešil trh. Na rozdíl od minulosti není na městě, aby bylo tím
hlavním investorem bytové výstavby. Tuto problematiku dnes
řeší soukromí investoři, v Prostějově existují projekty nových
bytových domů privátních firem. Projdete-li si jejich nabídkami, zjistíte, že ne všechny mají prodáno sto procent bytů.
Podle vás tedy město nemá

stavět nové byty?
Město má v bytových otázkách
nést odpovědnost vůči lidem,
kteří se ocitnou v tíživé sociální
situaci. Městský bytový fond v
současné době slouží opravdu
jen k řešení nenadálých sociálních nebo právních případů. Zastávám názor, že město nemá na
trhu s byty podnikat, má občanům pomáhat v případě nouze a
v neřešitelných situacích. Nezastupitelnou úlohu města vidím
ve výstavbě domů s pečovatelskou péčí pro seniory, v sociálních bytech pro matky s dětmi, v
krizovém bydlení pro lidi bez
domova.
Jaké investiční akce v oblasti
bydlení proběhly v minulých
čtyřech letech?
Město realizovalo výstavbu
nového domu s pečovatelskou
službou v Polišenského ulici. Za
33 milionů korun, z čehož činila
státní dotace 8 milionů, tady
vzniklo 47 bytových jednotek. V
rámci rekonstrukce objektu
Kostelecká 17 byl v těchto prostorách otevřen dům s pečova-

telskou službou s 50 rekonstruovanými bytovými jednotkami.
Město věnovalo pozornost také
regeneraci panelových sídlišť,
do zlepšení životního prostředí
bylo investováno 72 milionů korun, přičemž drtivá většina financí šla přímo z městského rozpočtu.
Jste předsedou bytové komise,
kolik žádostí o byt dnes evidujete a kolik městských bytů se
ročně přidělí?
I tato čísla dokládají rapidní
změnu. V minulých letech bylo
v pořadníku na městský byt ti-

síce žádostí, dnes jich registrujeme řádově stovky. Přidělujeme
ročně kolem padesáti, šedesáti
bytů, v drtivé většině se jedná o
uvolněné byty v případě odstěhování nájemníků do vlastní nemovitosti.
Před nedávnem začala oprava
kanalizace v některých částech města. Tuto rekonstrukci
platí město?
Podařilo se nám získat státní dotaci, díky které dojde k rekonstrukci, zkapacitnění a napojení
kanalizace do okrajových částí
Prostějova. Jedná se o investiční
akci za zhruba 250 milionů korun, kterou provádějí Vodovody
a kanalizace, a.s., Prostějov. Dalších 85 milionů korun investoval provozovatel vodovodní a
kanalizační sítě, společnost Moravská vodárenská.
Od roku 1990 zastáváte funkci neuvolněného radního, jste
služebně nejstarší člen volební
koalice.
Jak
hodnotíte
"vládu" na radnici z pohledu
již pěti volebních období?
Každé volební období mělo svá

pozitiva a negativa. Mohu však
říct, že ta poslední tři, v nichž řídí
město koalice ODS - ČSSD,
jsou asi nejlepší z pohledu
vzájemné komunikace v Radě
města. Do komunální úrovně se
vůbec nepromítá celostátní politika, je to o jednotlivých lidech a
řešení konkrétních problémů ve
městě. I když to mezi námi občas
zajiskří, vždy dojdeme ke konsensu.
Co byste závěrem vzkázal Prostějovanům?
Ze setkání s občany v posledních
týdnech mám dobrý pocit. Lidé
vidí, že za uplynulé čtyři roky se
udělala spousta práce a hodnotí
to pozitivně. Do investic šla miliarda korun a je to poznat. Vyrostla spousta komunikací, okružní křižovatky, nové chodníky,
nová sportoviště. Město není zadluženo, má jedno z nejlepších
hodnocení v republice. V Prostějově je hezky a příjemně se zde
žije, važme si toho,a proto prosím Prostějováky, pojďme k volbám a rozhodněme o naší společné budoucnosti.
-bp-

Jak správně volit v komunálních volbách?
Křížkování funguje v těchto volbách úplně jinak
Chtěli jste podobně jako v jarních volbách do Sněmovny vesele kroužkovat a zvolit do obecního zastupitelstva kandidáty z
nižších míst listiny? A víte, že
když to uděláte stejným způsobem jako na jaře, „vyhodíte“
většinu svého hlasu a navíc nic
neovlivníte?
Komunální volby se blíží a je proto na čase představit si pravidla,
která pro ně platí. Volební pravidla
pro tyto volby jsou hodně odlišná
od voleb parlamentních. Nabízíme vám proto malou předvolební „kuchařku,“ jak správně naložit s vaším hlasem, aby byl při

sčítání výsledků co nejvíce slyšet.
Můžete v těchto volbách kroužkovat jako v jarních volbách
do sněmovny?
Nemůžete. V těchto volbách se
nekroužkuje, ale křížkuje a volební pravidla fungují hodně jinak.
Jak nejlépe volit konkrétního
kandidáta starostou?
K volbě nového starosty poslouží
nejlépe velký křížek u strany, která vašeho oblíbeného kandidáta
navrhuje.
Složitý systém totiž v zásadě funguje tak, že velkým křížkem volíme nového starostu a malými

případně jednotlivé osobnosti.
Nejsilněji ale konkrétního kandidáta na starostu a jeho program
podpoříte, když označíte pouze
velkým křížkem a nedáte již žádné
malé.
Co se stane, když zakřížkujete
jen čtyři osobnosti jako v parlamentních volbách?
Bohužel například při volbách v
Prostějově nepoužijete 31 ze
svých 35 hlasů. „Skákání“ funguje v těchto volbách jinak a ovlivnit,
aby konkrétní kandidát z dolního
místa kandidátky „skočil“ do zastupitelstva, je velmi složité. V
těchto volbách jsou výrazně

zvýhodněni kandidáti na předních
místech kandidátek.
Jak se ve volbách projeví váš
hlas, pokud rozdělíte malé
křížky mezi více stran?
V takovém případě rozmělníte
svůj hlas a ve výsledku od vás žádná ze stran nezíská výraznou podporu. S trochou nadsázky se dá
říct, že vlastně nepodpoříte nikoho.
Budou fungovat akce typu „volte vždy posledních pět?“
Určitě ne, co šlo ve sněmovních
volbách, tady kvůli volebnímu
zákonu určitě nefunguje.
Platí v těchto volbách také pěti-

procentní hranice pro vstup do
zastupitelstva?
Ano. U stran, jejichž podpora není
vysoká, proto hrozí, že váš hlas pro
ně propadne. Aktuální průzkumy
veřejného mínění ukazují, že jistotu vstupu do zastupitelstev velkých měst jako Prostějov má pouze pětice stran nyní zastoupených
ve sněmovně. Hlas pro další strany může být riskantní. Navíc malé
mimoparlamentní strany a kandidátky nezávislých bývají v zastupitelstvech po volbách často nestabilní a nejednotné, což také oslabuje vliv vašeho hlasu na dění ve
městě.
-red-

Senioři znovu zaplnili školní lavice
Jak jsme vás již informovali,
Střední zdravotnická škola otevírá v listopadu 2010 další ročník kurzu pro seniory pod názvem Odpovědným přístupem
ke svému zdraví k vitalitě a spokojenosti ve stáří, který bude
probíhat každé úterý a čtvrtek
od 14.00 hodin v budově školy
ve tříhodinových blocích za finanční podpory města Prostějova.
Jak uvedla ředitelka školy Ivana
Hemerková, přihlásilo se zatím
okolo čtyřiceti seniorů a číslo není
konečné, ovšem senioři se objevi-

li na „zdravce„ už minulý čtvrtek.
Jak k tomu došlo? "Frekventanti
loňského kurzu byli výukou nadšeni, ovšem zkonstatovali, že
některá témata, konkrétně problematiku anatomie a fyziologie
mozku a dále poruch centrální nervové soustavy, neprobrali do
hloubky a ač již loni obdrželi osvědčení, vyžádali si u svých vyučujících pokračování. Ty operativně
zareagovaly a otevřely pokračovací výuku k těmto tématům," vysvětlila Ivana Hemerková, ředitelka Střední zdravotnické školy v
Prostějově.

V úvodním projevu ke dvaceti
„staronovým„ posluchačům vyjádřila ředitelka Hemerková obdiv
k aktivitě studentů - seniorů a sama
přiznala, že z jejich nadšení čerpá
sílu pro svou další práci a sama si z
jejich entuziasmu vezme příklad.
Samozřejmě jim také popřála
mnoho úspěchů ve studiu. My se
můžeme jen připojit a vzkázat
„studentům„, ať se daří! -mmŘeditelka Střední zdravotnické
školy v Prostějově Ivana Hemerková přivítala nové i staronové studenty v kurzech pro seniory.

Dosavadní vývoj záměru na dostavbu městského centra
Centrum Prostějova prošlo v
druhé polovině minulého století rozsáhlými změnami. Především bývalá židovská část
města byla srovnána se zemí.
V 70. letech 20. století podlehly asanacím tři čtvrtiny
bývalého židovského ghetta s
výjimkou 15 domů.
V území byla v říjnu 1986 zahájena stavba Kulturního domu
v Prostějově, do provozu byl
uveden v září 1991. Nové městské tržiště za kostelem Povýšení
sv. Kříže bylo dokončeno v listopadu 1989. Od té doby se výstavba v okolí zastavila. Už od
poloviny devadesátých let se
ozývají hlasy o důležitosti dostavby historického jádra v prostoru židovských uliček a dotvoření parteru v centru města.
Až v roce 2008 město Prostějov

vyhlásilo veřejnou soutěž na návrh rozvoje území části centra
Prostějova v místě současné
tržnice, KaSC a volných pozemků mezi ulicemi Úprkova-Komenského-Wolkerova.
Do soutěže se přihlásily 3 společnosti, jejichž návrhy byly pro
širokou veřejnost přístupné od
června 2009 do července 2009
na městském úřadu. Na webových stránkách byly projekty
prezentovány až do poloviny roku 2010. Posouzením jednotlivých projektů byla pověřena komise, složená z odborníků na architekturu, ubanismus, památkovou péči a právo.
Závěrečné doporučení takto
jmenované komise vyznělo jednoznačně ve prospěch návrhu
zpracovaného společností Manthelan, a.s., a to zejména z důvo-

dů celkové propracovanosti při
zachování vztahu k historickému kontextu území a souladu s
měřítkem stávající zástavby.
Zároveň má kvalitně zpracovaný dopravní koncept, tedy zásobování i parkování.
Manthellan umožňoval vybudování tržnice a nového kulturně společenského centra.
Vzhledem k vysokým nákladům na vybudování a provoz
nového společenského centra a
s přihlédnutím k ekonomické situaci rozhodlo v červnu 2010
zastupitelstvo všemi hlasy
přítomných zastupitelů o odložení rozhodnutí vybudovat společenský sál a toto rozhodnutí
přenechat novému zastupitelstvu, které vzejde z letošních voleb. Smlouva uzavřená se společností Manthellan vybudování

tržnice i nového společenského
centra umožňuje.
Nelze též pominout obrovský
přínost projektu v podobě nových pracovních příležitostí pro
občany.
S projektem Manthellanu i
závěry odborné komise byli seznámeni zastupitelé města, kteří
v listopadu 2009 hlasováním
záměr podpořili, a to napříč politickým spektrem. Na hlasování bylo přítomno 29 zastupitelů, přičemž všichni přítomní
hlasovali pro návrh.
V červnu 2010 pak došlo ke
schválení textu smlouvy mezi
městem a společností Manthellan zastupitelstvem města, a to
opět drtivou většinou přítomných zastupitelů.
Celý projekt, jehož cílem je dostavba v minulosti necitlivě asa-

novaného historického centra
Prostějova se v září letošního roku stal předmětem diskuzí části
veřejnosti, iniciované zástupci
politických stran Zelených a
KSČM. Mezi hojně diskutovaná témata patřila transparentnost celého rozhodovacího procesu, který byl plně v souladu se
zákonem o obcích a byl prezentován veřejnosti. Nelze též pominout skutečnost, že zástupci
Strany zelených a KSČM obou
zmíněných politických stran
dříve projekt svými hlasy podpořili.
Věřme tedy, že záměr dostavby
centra města, bude po komunálních volbách posuzován opět z
pohledu přínosu historickému
centru města a obyvatelům Prostějova bez ohledu na politickou
situaci.
-jag-

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Obědkovice
Dne: 25.10.2010 od 07:30 do
16:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce od hřbitova po č. 92 vč. č. 58
a dále do obce po č. 51 a 25.
Obec: Suchdol
Dne: 25.10.2010 od 07:30 do
10:30 hod. - vypnutá oblast:
Suchdol od Pt. Dvorka po č. 100
a č. 62
Dne 25.10.2010 od 07:30 do
10:30 hod. - vypnutá oblast:

Suchdol střed obce od č.27 a č. 15
po č.93 a 74.
Obec: Prostějov
Dne: 25.10.2010 od 07:30 do
11:15 hod. - vypnutá oblast: část.
ul. Třebízského – areál MÚ-odbor dopravy
Dne: 25.10.2010 od 11:15 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: ul.
Svatoplukova od kostela po č. 11
včetně, Újezd od č. 1 po č. 15,
včetně všech podnikatelských
subjektů.
Dne: 29.10.2010 od 12:00 do
14:00 hod. - vypnutá oblast: celé
ulice: Sokolská, Rozhonova,
Švabinského, Pražská vč. areálu

dílen ČD, Joštovo náměstí, Slezská, Winklerova, Husovo nám.
od č. 44 po č. 90, od č. 27 po č. 81,
dále objekty s č. 83, 85, 87, 91, 93,
94, Mojmírova ul. č. 2.
Obec: Bílovice
Dne 25.10.2010 od 07:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: areál
Bílovice ZD
Obec: Křenůvky
Dne 27.10.2010 od 07:30 do
13:30 hod. - vypnutá oblast: část
chatové oblasti Křenůvky - chaty
s č. 1 až 9, 25 až 38 a 39 až 44.
Obce: Přemyslovice, Stražisko,
Růžov
Dne 27.10.2010 od 07:30 do

14:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Přemyslovice, od č. 274 a č.
91po státní silnici, podél celé státní silnice včetně bočních ulic,
Okály, směr Růžov,za požární
zbrojnicí, směr drůbežárna, celý
areál drůbežárny, farma ZD, chaty sm. Růžov.
Obec: Skřípov
Dne 27.10.2010 od 07:30 do
10:30 hod. - vypnutá oblast: střed
obce od č. 57 a 155 po č. 88 a 327.
Obec: Skřípov
Dne 27.10.2010 od 10:30 do
13:30 hod. - vypnutá oblast: horní část od č. 89, 132 a č. 303 po
konec obce.

Obec: Dubany
Dne 29.10.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Dubany ve směru od Vrbátek od č. 185 po č. 67 a 75,
od č. 105 a 89 do obce po č. 14, č.
35, č. 41, č. 186 a č. 194, vč. vodárny
Obec: Ivaň
Dne 29.10.2010 od 08:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Ivaň od sokolovny po č. 201
a 69, dále ulice
od sokolovny po regulační stanici plynu a č. 163, dále ulice po č.
193.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TEL. 582 344 130, 11. - 17. 10. 2010
ASTRONOMICKÝ TÝDEN:
Ve čtvrtek v 18. 00 hodin přednáška ASTRONOMICKÉ
BLUDY V MOZCÍCH A MÉDIÍCH.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se s výjimkou čtvrtka koná za
bezmračné oblohy každý večer v 19. 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
JAK SATURN PRSTENEC POZBYL.
Ve středu v 16. 30 hodin Klub pro děti do 10 let
HVĚZDÁRNÍČEK.
V neděli ve 14. 00 hodin SOUTĚŽ pro děti MĚSÍCE
MALÝCH PLANET.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na
začátku výše zmíněných pozorování.
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Dirigent zve na koncert dechových orchestrů

Kvalitní zemědělskou půdu na Hané umíme využít určitě lépe.

V sobotu 23. října 2010 v 19 hodin
se v Městském divadle v Prostějově uskuteční koncert Dechového orchestru ZUŠ Vladimíra
Ambrose a orchestru Harmonie
Šternberk. Koncert bude věnován
podpoře a propagaci moderní
symfonické dechové hudby.
Zazní skladby, které plně využívají instrumentálního symfonického
obsazení velkého dechového orchestru, jeho bohatého zvuku a
výrazových možností. Jde o náročnější skladby jak pro orchestry,
tak také pro posluchače. Dvě
ukázky této symfonické dechové
hudby s úspěchem u posluchačů
zazněly na našem posledním koncertu v Městském divadle na jaře
tohoto roku. Ale nejen tyto skladby budou na programu obou or-

chestrů. Diváci se rovněž mohou
těšit na nový repertoár na překvapení,která dramaturgie programu
obou orchestrů nabízí.
Orchestr ZUŠ Vl.Ambrose není
třeba domácímu publiku zvlášť
představovat. Harmonie Šternberk je orchestr, který patří k nejlepším v České republice. Mezi jeho největší úspěchy patří dvojnásobné vítězství v rozhlasové
soutěži Concerto Bohemia, absolutního vítěze mezinárodní soutěže dechových orchestrů Ostrava
2007 a dalších umístění ve zlatém
pásmu v domácích a mezinárodních soutěží. Vrcholem dosavadní
činnosti orchestru byla účast na
10. ročníku Japonského hudebního festivalu mládeže ve městě
Shizuoka (22. - 30. 7. 2006). Hlav-

ním dirigentem orchestru je pan
Petr Ciba, ředitel ZUŠ ve Šternberku. Absolvoval dirigentské
kurzy v ČR i zahraničí a v současné době studuje obor Hudební
kultura – sbormistrovství na Pedagogické fakultě UP Olomouc. V
roku 2009 se zúčastnil vzdělávací
konference Midwest Clinic v
americkém Chicagu, která byla
zaměřena na problematiku metodiky a dirigování symfonických
dechových orchestrů. Myslím, že
tato vizitka je dostatečnou pozvánkou pro návštěvu našeho koncertu. Bude se na vás těšit Dechový
orchestr ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov a orchestr Harmonie Šternberk.
Rudolf Prosecký, dirigent
DO ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov

Milada Sokolová: Prostějov má svou Miss
Při volbě praskal Společenský dům ve švech
V pátek večer vybrala porota v prostějovském Společenském domě nejkrásnější dívku města v kategorii studentek
středních škol. Finálový večer byl vyvrcholením soutěže, kterou pořádal pod
vedením Milady Sokolové aktivitou
hýřící Okrašlovací spolek. „Porota nejprve vybrala ze zástupkyň prostějovských středních škol 12 finalistek a jejich
klání už mohli diváci vidět ve Společenském domě na živo,“ popsala pravidla
soutěže Milada Sokolová.
„Dívky se představili při rozhovoru ve společenských šatech, ale nejvíce na ně asi prozradila volná disciplína, ve které jsme
kromě tradičního tance mohli vidět i originální herecké, pěvecké nebo dokonce sportovní výkony. Třeba krasojízdu na kole asi
jeviště Společenského domu ještě nezažilo,“ komentovala výkony dívek pořadatelka soutěže.
Při závěrečném defilé všech 12 dívek ve

svatebních šatech porota v čele s ředitelem
televize Óčko Jiřím Balvínem rozdala pětici korunek. V hlasování veřejnosti i ve volbě
publikem vyhrála Denisa Pernicová a odnesla si korunku jako Miss Večerník a Miss
publikum. Porota měla ovšem trochu jiné
gusto a absolutní královnou krásy prostějovských středních škol zvolila Veroniku Jiříčkovou z Gymnázia Jiřího Wolkera. Porotci udělili titul první vicemiss Anně
Brňovjákové a celkové třetí místo krasojezdkyni na kole Michaele Oplocké. Podrobné zpravodajství ze soutěže Večerník
nabídne příští týden.
„Těší mne, že soutěž vzbudila ve městě takový zájem. Překvapila nás vysoká návštěva, protože do hlediště Společenského domu přišlo přes 450 diváků. Všichni se shodli, že dívky byly nádherné a jejich vystoupení velmi zajímavá,“ hodnotila finálový
závěr Milada Sokolová. „Podobné akce
určitě do města patří. Prostějov potřebuje
kulturní život a podobné společenské akce, abychom netrávili
večery jen u televize. Okrašlovací spolek k tomu chce svým
dílem i nadále pomáhat,“ doplnila Milada Sokolová, která se v
komunálních volbách uchází o
místo zastupitelky.
-red-

Každý občan má šanci vylepšit svůj
život, říká ing. Petr Kousal (KDU-ČSL)
Lídrem pětatřicetičlenné kandidátky
KDU-ČSL s podporou nezávislých (č.
3) je ing. Petr Kousal, šestapadesátiletý jednatel společnosti ČD Cargo Vienna.
Ve funkci generálního ředitele Českých
drah se zasloužil o vylepšení hospodaření tohoto mamutího podniku, dva a půl
roku řídil podnik s 82 000 zaměstnanci.
I v pozici vrcholného manažera však nezapomínal na svoje město a výraznou
měrou se zasadil o opravu a rekonstrukci hlavního vlakového nádraží.
„Komunální volby jsou šancí pro každého občana, aby se svým rozhodnutím
pokusil vylepšit svůj život, jsem připraven mu v tom výrazně pomoci,“ říká ing.
Petr Kousal. Oceňuje úspěchy, které město v uplynulém období dosáhlo (např.
hodnota dluhu na jednoho obyvatele je
pouhých 100 Kč a prvenství v celorepublikové anketě týdeníku Ekonom
Město pro byznys), ale chtěl by slušně
rozjetou káru postrčit k ještě větší rychlosti.
Jak říká, důležitý je první dojem, který si
každý návštěvník města udělá. „Mělo by
se proto dořešit smysluplné využití zámku, opravit klášter Milosrdných bratří a
místní nádraží,“ specifikuje a přidává ještě další náměty - dokončení infrastruktury okrajových částí města, zámkovou
dlažbu chodníků, rozšíření zeleně. „Nezanedbatelnou oblastí moderního života
je ekologie a jejím základem je třídění

odpadů a kvalitní úklid města“.
S tím ruku v ruce přichází i oblast kultury, kde by KDU-ČSL s podporou nezávislých chtěla zaručit přístup veřejnosti do všech kulturních památek, vybudovat centra setkávání občanů (PAX
Brněnská ulice), podporovat Městské
divadlo, ale i všechna další kulturní zařízení.
„Velmi nás mrzí nejasnost či málo
známá pro veřejnost informace o využití nejlukrativnějších částí pozemků v
místě tržnice a KAS Centra. Věříme a
chceme se zasadit o to, že kromě obchodního centra vznikne i moderní kulturní zařízení pro naše občany. Málo se
také dělá dle mého názoru pro mládež,
která si pak svůj volný čas nevyužívá
tak, jak by mohla a soustřeďuje se na
činnosti, které společnosti vadí,“ tvrdí
Kousal a dodává: „Musíme jim nabídnout kvalitní alternativy – nejen v samotných školách (estetická výchova,
vzdělávání odpovídající třetímu tisíciletí) a v rodině, ale zejména v rozvoji masové tělesné výchovy a sportu, i dalších
mimoškolních aktivitách, fungování
mateřských center či v klubové činnosti.
Tahle oblast z důvodů nedostatku financí v poslední době stále jen živoří. Jsem
však přesvědčen o tom, že každá investovaná koruna se nám v budoucnosti
bohatě vrátí!“
Prostějovští křesťanští demokraté se
hodlají zaměřit na úspory ve všech ob-

lastech fungování města. „Rádi bychom
začali hned na městském úřadu a v organizacích jím řízených, kde by mělo dojít
k racionalizaci práce, jsme pro snížení
počtu placených uvolněných zastupitelů.“ K rozvoji města by mělo výrazně
pomoci intenzivní a efektivní využívání
prostředků Evropské unie. „Věřím, že
vláda přehodnotí svůj nedávno oznámený záměr o tom, že se nebude podílet na
kofinancování jednotlivých projektů a
tím stávajících 7,5 procenta přesunuje na
města, které však ve svých rozpočtech s
tímto výdajem napočítaly. To by pro ně
mohlo být doslova smrtící a značně by to
ztížilo čerpání financí, které je ohraničené rokem 2013,“ uzavírá ing. Petr
Kousal, lídr kandidátky KDU-ČSL s
podporou nezávislých (č. 3).
-jf-

Pořadatelka soutěže Milada Sokolová gratuluje Miss prostějovských středních škol Veronice Jiříčkové.
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Zuzana Ochmanová: Kandidaturu beru jako výzvu V Prostějově vzniká
Pro mnohé mé přátele a známé
bylo velikým překvapením,
když se při rozjezdu předvolební kampaně TOP 09 v komunálních volbách dověděli o
mé kandidatuře do zastupitelstva města Prostějova, neboť
jsem do této doby do politiky a
veřejného života nikdy nevstupovala. Nebyla jsem v žádné
politické straně, i když všichni
v mém okolí věděli, že sympatizuji s pravicovým smýšlením,
veřejně jsem se neangažovala.
Byla mi položena řada otázek,
na které bych chtěla odpovědět
i touto cestou.

1. Proč vstupujete teď do politiky v TOP 09?
Jak jsem již uvedla, v politice
jsem se doposud neangažovala.
Po aktivitách v Občanském fóru
po roce 1989 jsem se věnovala životnímu prostředí. Nyní mě oslovil program TOP 09 - tradice
ctím, odpovědnost by se v naší
společnosti měla přiřadit k základním vlastnostem občana, a
kdo by nechtěl prosperující stát a
své město? Po svých životních a
profesních zkušenostech i vzhledem k mému věku jsem možnost
kandidatury vzala jako výzvu,
která se již (i vzhledem k mému
věku) nebude opakovat a kterou
chápu jako veřejnou službu občanům města Prostějova. Nesnažím se nastartovat žádnou politickou kariéru, jsem finančně zabezpečena a možná, že jsem v tomto

směru naivní, ale stále věřím, že
se dá veřejná funkce dělat slušně
bez osobního prospěchu a odpovědně, tak jako jsem vždy odpovědně přistupovala ke své profesi. Proto jsem přijala nabídku
lídra stát se lídrem kandidátky,
která je složena z odborníků a
osobností města Prostějova.
Všichni kandidáti se projevili v
nyní probíhající kampani jako
tým, který je pracovitý, spolehlivý a byla by radost s ním i dále
spolupracovat i nadále.
2. Opustila byste obor, ve
kterém jste všeobecně uznávaná jako odborník?
Problematika životního prostředí
a jeho dopady na zdraví lidí mě

nikdy nepřestane zajímat a bavit,
v tomto směru je tato moje práce
i mým koníčkem. Ve své pracovní pozici připomínkuji zákony a
někdy se i skutečně podílím na jejich tvorbě, zabývám se povoleními velkých podnikatelských
záměrů vzhledem k životnímu
prostředí, tím částečně znám problémy podnikatelského sektoru,
znám i problematiku vedení obcí
mezi starosty mám i řadu osobních přátel. Mám po 20 letech
práce spoustu zkušeností, které
bych mohla, bude-li příležitost,
využít pro rozvoj města Prostějova. Tato oblast životního prostředí mi bude vždy velice blízká.
3. Vztah žena a politika, kandi-

dujete na post starostky, byla
byste první starostkou v Prostějově.
Politika je brána převážně jako
doména mužů. Celý život při
mém technickém vzdělání se
profesně pohybuji více mezi muži než ženami a myslím si, že dokážu i rozlišit jemné rozdíly stylu
rozhodováni mužů a žen. V této
oblasti toho bylo hodně popsáno.
Žena má jiný přístup k profesi i k
problémům všeobecně. Nemá
čas tak dlouho přemítat, dumat a
diskutovat o problémech jako
muži, má pevnější vazby na fungování rodiny, výchovu dětí a
více povinností v této oblasti.
Muž je v naší společnosti stále
brán jako živitel rodiny. Žena po
analýze problému hledá východisko a hlavně potom rychleji tlačí na realizaci. Obdivuji ženy v
poslanecké sněmovně, které vydrží obstrukce poslanců a diskuze
v řádu několika hodin, často bez
výsledku. Obory mého zájmu jako životní prostředí, ekonomika,
politika, technika jsou více spojené se zájmy mužů.
4. Projeví se v případě volebního úspěchu TOP 09 změny
na radnici?
Městský úřad funguje již 12 let
pod stejným vedením.
Ve veřejné správě se pohybuji již
20 let a znám její problematiku.
Málokdo ze čtenářů tuší, že řada
pracovníků na Městském úřadě v
Prostějově, vykonává pracovní
činnost „jakoby pro dva zamě-

stnavatele“ obec a stát. Problematika existence státní správy a
samosprávy na jednom úřadě je
velmi nešťastná a složitá. Může
docházet a dochází ke střetu zájmů. Proto jsem zásadně proti kumulaci i politických funkcí. Myslím si, že z tohoto pohledu by mělo dojít je nutno přistoupit k optimalizaci chodu Městského úřadu
v Prostějově. V čem jako občanka města spatřuji nedostatky, je
nedostatečná otevřenost a informovanost radnice pro občany. Na
webových stránkách se těžko dozvídám o projektech, výběrových řízeních, pravidlech rozdělování finančních podpor. Vím o
formálním fungování odborných
komisí, nejasných pravidlech
rozdělování finančních podpor,
zaráží mě nechuť některých prostějovských firem se zúčastňovat
výběrových řízení vyhlášených
radnicí, neboť to považují za zbytečné. Proč se otevřeně nemluví o
skrytých dluzích města v jiných
společnostech všech závazcích
města vůči jiným subjektům, město přece nakládá s penězi daňových poplatníků i ti by měli být
detailně informováni. Toto vše
chce TOP 09 změnit, bude- li mít
důvěru voličů.
Celý náš tým kandidátů TOP 09
je připraven, dostane-li od vás
důvěru, pracovat ve smyslu našeho volebního hesla férově a naplno- víc než si myslíte.
Volte TOP 09 jako stranu!
Zuzana Ochmanová

Pavel Holík: Rozhodněte o dalších čtyřech letech v životě města
Ze sedmého místa kandidátky
ČSSD jde do komunálních voleb Pavel Holík, poslanec Parlamentu ČR a radní Olomouckého kraje. Třináct let
byl ředitelem Zdravotnické
záchranné služby v Prostějově,
letos v srpnu musel tento post z
důvodu pracovní vytíženosti
opustit. V komunální politice se
angažuje od roku 2002.

V politice jste prošel od místní
úrovně přes krajskou až po celostátní. Kde se vám pracuje
nejlépe?
Nejlépe si mi pracuje na radnici, v
kolektivu lidí, se kterými se
osobně znám, kde jsme každý
svým způsobem odborníky na
určitou oblast, za níž neseme odpovědnost. Politika na úrovni
města a kraje je poněkud jiná, nejen v objemu financí, ale také ve

stylu práce. Do rozhodování
vstupuje více účastníků jednání,
na krajské úrovni se musí dělat
daleko více kompromisů. Už na
úrovni kraje vstupují do hry politické zájmy. A co se týká Poslanecké sněmovny - nejvyšší patra
politiky jsou velmi složitá. Politické názory, stranická příslušnost hrají zásadní roli. Od toho
se odvíjí každé rozhodnutí.
Poslancem Parlamentu jste byl
zvolen v květnu tohoto roku.
Můžete zhodnotit své dosavadní působení v Poslanecké sněmovně?
Kdo mě zná, ví, že jsem komunikativní a jsem vždycky pro domluvu. Z Prostějova jsme tam tři
a já nemám problém přijít za kolegy a věci týkající se našeho regionu s nimi konzultovat. Právě
tohle mě naučila práce v komunální politice. Možná je to můj

názor jako nováčka ve sněmovně, ale stojím si za ním, myslím, že nikdy nebudu ten, který se
nejde poradit s kolegou jen proto,
že má jiné stranické tričko. Svoji
poslaneckou práci beru tak, že
pořád jsem Prostějovák, zastávám roli pomyslného vyslance

spoluobčanů v nejvyšším zákonodárném orgánu a zájmy našich
lidí mám vždy na paměti.
Na čem nyní pracujete?
V současné době máme rozpracovaný zákon o záchranné službě. O jeho potřebnosti se hovoří
již dlouhých patnáct let, potřeba
ho novelizovat vyplývá ze změny
podmínek oproti minulosti – dostupnost, právní postavení, ekonomika, nové léčebné metody,
vybavenost sanitek a výjezdových stanovišť. Příprava zákona
probíhá na odborné úrovni, jsem
rád, že na něm spolupracuji s kolegy napříč politickým spektrem.
Jedině to je záruka, že projde sněmovnou.
Proč kandidujete v letošních
komunálních volbách?
Nejsem rozhodně sběratelem
funkcí. Ale v praxi jsem si mohl
už v mnoha případech ověřit, ja-

kou nespornou výhodou a přínosem je mít přímé napojení přes
město, kraj až po nejvyšší zákonodárný sbor ku prospěchu našeho města a regionu.
Jak hodnotíte končící volební
období na prostějovské radnici?
Podle výsledků jedné z anket
Prostějov patří k městům, kde
jsou nejlepší životní podmínky.
Za minulé roky se udělala spousta investičních akcí, přitom město
není na rozdíl od jiných zadluženo. Je to výsledek práce a zásluha
lidí, kteří nakládají s městskými
financemi, jmenovitě připomenu
kolegu Miroslava Pišťáka,
„strážce městské pokladny.“
Spoluobčané, přečtěte si volební
programy, udělejte si vlastní úsudek a hlavně přijďte k volbám.
Rozhodněte o dalších čtyřech letech v životě města.
-bp-

V Prostějově byl zahájen podzimní úklid
Podzimní úklid proběhne v
Prostějově stejně jako loni v
měsíci říjnu. Byl zahájen v
pondělí dne 4. října 2010 a pokračovat bude i v dalších týdnech.
V říjnu budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v
termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se
bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a
není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea,
starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický
(odpad ze zahrad), který se bude
odkládat do speciálních pytlů.
Kontejnery – vany budou na
místě vždy v určený den od
15.00 hod do naplnění, nejdéle

však do 17.00 hod. Naplňování
každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové firmy .A.S.A.TS
Prostějov,s.r.o., jelikož jsou
určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto
van není možné odkládat odpad
nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo
živnostenský odpad. Dále není
povoleno dávat do van větší
množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Jezdecká – Puškinova
Husovo nám. – u školy
12. října:
Arbesovo nám.
sídl. E. Beneše – za obchodem
sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní
V. Nezvala
13. října:
Trávnická – střed
Švabinského
Svatoplukova – střed
Joštovo nám.
14. října:
Dobrovského - Tylova
Libušinka
Dobrovského – parkoviště za
Termíny a místa svozu
obchodem
11. října:
15. října
Šárka – Spitznerova
Nerudova – domov důchodců
Dolní – parkoviště u věžáků č. Kostelecká 11 - 15
26
nám. Spojenců

Bezručovo nám.
18. října
Pod Kosířem - Palečkova
Rejskova
Havlíčkova 43
Volfova - Příční
19. října:
Žižkovo nám.
Husserleho nám.
Vodní – Mlýnská
nám. T. G. Masaryka (Prior)
20. října:
Žešov – hospoda
Žešov – u obchodu
Žešov – dětské hřiště
Žešov - hřiště
21. října:
Domamyslice – u samoobsluhy
Domamyslice – ul. 5.května
Domamyslice – u kapličky
Vícovská
22. října

Čechovice – u pošty
Čechovice – Luční
Čechovice – u kapličky
Čechovická u ZD
25. října:
Krasice – Západní
Krasice – Moravská za obchodem
Krasice – Na Brachlavě
Kosířská – Na Vyhlídce
26. října:
Vrahovice – Trpinky
Vrahovice – K.Světlé
Vrahovice – Čechůvky točna
Vrahovice
–
M.AlšeP.Jilemnického
27. října:
Vrahovice – u sídl. Svornosti
Vrahovice – Jano Köhlera
Vrahovice – J.Suka
Drážní domy za spol. .A.S.A.TS
-red-

Klub nadaných dětí

Klub bude zřízen Mensou ČR
v prostorách Gymnázia J.
Wolkera ve spolupráci se ZŠ
Palacká a bude určen až pro
tři desítky dětí s inteligenčním
kvocientem vyšším než 120,
které navštěvují první stupeň
místních základních škol.

„Naším cílem je podchytit skupinu nadaných dětí už v raném
věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšíření obzorů,“ vysvětlil snahu Mensy její
předseda Tomáš Blumenstein
(na snímku) s tím, že podle statistických údajů se s takovým IQ
narodí osm až deset procent dětí
v populaci.
Hravou a zajímavou formou nejrůznějších exkurzí, přednášek z
oblasti přírodních věd, historie a
dalších oborů, tematických odpolední či hraní nejrůznějších
deskových her tak nadané děti
budou moci do detailů rozvíjet
své znalosti v nejrůznějších oborech. „Náplň činnosti bude vel-

mi různorodá, aby uspokojila
všechny děti. Bude tedy záležet
na jejich konkrétních zájmech,“
poznamenal Blumenstein.
V podobných klubech jsou již
soustředěny stovky dětí z celé
republiky. Tyto kluby fungují
například v Brně, Frýdku –
Místku, Liberci, Domažlicích,
Ústí nad Labem, Vsetíně a v dalších městech.
V tomto týdnu proběhla přípravná schůzka s vedoucími klubu
RNDr. Oto Přibylem a Mgr. Romanou Zehnalovou za účasti ředitele Gymnázia J. Wolkera Ing.
Michala Šmucra. První klub se
sejde již ve středu 20. října od
14:15 a bude věnován
vzájemnému seznámení a logickým úlohám. V následujících
týdnech plánují vedoucí klubu
domluvit exkurze na Městskou
policii, hvězdárnu, radnici, ale
také témata radioelektronika či
vlajky světa.
Zájemci se mohou hlásit na adrese oto.pribyl@mensa.cz. Děti
nebudou za členství v klubu nic
platit, pouze v případech
vstupného nebo dopravních nákladů budou tyto částky vybírány od rodičů.
Romana Zehnalová rovněž vede
první třídu na ZŠ Palackého, kde
od 1. září tohoto roku probíhá individuální výuka několika nadaných žáků. "Máme skupinku sedmi identifikovaných nadaných
dětí, z nichž několik má i individuální vzdělávací plán." doplňuje Jiří Pospíšil, ředitel školy.
-red-

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV:

hravé čtení na téma kamarádství

Angličtina pro děti Prostějov –
Helen Doron Early English uspořádala v sobotu 2. 10. pro všechny, kdo mají rádi hravou angličtinu, první letošní česko-anglické
čtení, promítání příběhů a muzicírování. Eva Šmídová připravila
velké téma, a to téma kamarádství. Je holka, která má ráda růžovou (Pinkalishes) mimo mísu?
Zůstane sama bez kamarádek,
které už „vyrostly“ a mají radši
černou? Nebo si růžovou ustojí a
třeba si najde nové kamarády, pro
které jsou na přátelství důležitější
věci než barva šatů? Jsou cizinci
divní a je třeba se před nimi mít na
pozoru? Nebo je ta divnost vlast-

ně jinakost, která nás obohacuje?
Odpovědi na tyto otázky, hledaly
a zároveň se nové anglické výrazy
učily děti, které se akce zúčastnily.
Reading story time se na 13. října
přesune z Prostějova přes hranice,
a to do Bad Hofgasteinu a na 22.
října do další nové pobočky
HDEE – Angličtiny pro děti – v
Drnovicích. Další akcí, na kterou
se mohou děti Angličtiny pro děti
těšit je Halloween party v podvečer v pátek 29.10. Nestudenti
HDEE, které angličtina baví a
mají zájem o školu Angličtiny pro
děti Prostějov - HDEE jsou srdečně zváni, sledujte web: anglictinaprodetiprostejov.cz

Soutěže Aloise Mačáka v malování
mají u vrahovických školáků úspěch

Nové tváře v komunální politice? DJ Václav Kopka!
Redakce Prostějovského Večerníku pečlivě prostudovala
kandidátní listiny komunálních voleb do zastupitelstva
města a zaměřila se na nové
tváře. Kdo nás zaujal?
Na 23. místě kandidátky TOP 09
známý prostějovský diskotékový
mág, hudební producent, který
spolupracoval se skupinou MADUAR, zpěvačkami Ivetou Bartošovou a slovenskou hvězdou
Kristinou – DJ Václav Kopka alias DJ Tarabass.
Po úspěšném natočení videoklipu v prostějovských ulicích, který byl uveden na TV Óčko i na zahraničních hudebních kanálech,
připravuje nový singl a další videoklip.
„Rozhodl jsem se kandidovat do

zastupitelstva s úmyslem pomoct
mladým,“ řekl Václav Kopka.

Vašku, jak chcete pomoci mladým?
Všechny kandidující strany ve
svých programech nabízejí pomoc mladým v krizových situacích, při problémech s drogami,
naplňování volného času apod.
Nikdo ale nenabízí program pro
mladé lidi, kteří jsou v pohodě.
Jak si tedy tu pomoc představujete?
Nehažme klacky pod nohy těm,
kteří mladým něco nabízejí, jako
jsou klub Apollo 13, divadlo Point, nebo třeba pořadatele jednorázových akcí. Kdo si zkusil
uspořádat koncert nebo jinou kulturní akci a požádal město třeba

jen o symbolickou podporu,
většinou neuspěl. Toto bych chtěl
zlepšit.
A konkrétně?
Jednoznačně změnit zkostnatělý
grantový systém města. V současné době se peníze na kulturu
rozdělují 1x ročně. Já jsem pro
čtvrtletní systém rozdělování fi-

nancí tak, aby měly šanci zajímavé projekty i v průběhu roku.
Proč vedle oficiální kultury nedat
šanci i alternativní scéně?
Že rozumíte mladé generaci,
jste nás přesvědčil. A co jiné oblasti?
Kandiduji jako nezávislý za TOP
09, její volební program je sestaven z 09 základních programových bodů. Já jsem se podílel na
přípravě programu v oblasti pro
mládež a kulturu. Další kandidáti
TOP 09 jsou profesionálové v jiných oblastech, a proto TOP 09
Prostějov v celku tvoří tým odborníků.
Takže jiným oblastem nevěnujete svoji pozornost?
Podnikám, a proto se ekonomikou zabývám každý den. Necítím

se v této oblasti jako expert,
nicméně mám dlouholeté zkušenosti. Jinak jako občan tohoto
města vnímám celou řadu problémů, které je potřeba řešit.
V politice jste nováčkem, proč
tedy TOP 09?
Projekt TOP 09 mne oslovil,
stejně jako řadu dalších mladých
lidí. Již letos na jaře jsem v parlamentních volbách dal této straně
svůj hlas. Proto, když jsem dostal
nabídku kandidovat za prostějovskou TOP 09, neváhal jsem. Dostal jsem možnost zapojit se do
veřejného života a nabídnout své
zkušenosti spolu s lidmi, které nesmírně uznávám. Celá kandidátka TOP 09 v Prostějově tvoří
dobrou partu a já děkuji čtenářům
za hlas pro TOP 09.
-red-

Středeční odpoledne patřilo na
ZŠ Majakovského ve Vrahovicích slavnostnímu vyhlášení
soutěže v malování školáků na
téma „Zážitky z prázdnin.“ V
průběhu roku šlo už o čtvrté
poměření výtvarných schopností žáků školy, cyklus si vzal
pod patronát Alois Mačák,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen Zastupitelstva města Prostějova.
Výkresů na téma prázdninových
zážitků se sešla celá řada, zapojila
se celá škola, od prváků po deváťáky. Obrázky nejen z tohoto
kola zaujaly A. Mačáka natolik,

Nikola Kalvodová, která se
umístila na osmém místě,
představuje A. Mačákovi svůj
výkres.
že ty nejlepší chce publikovat.
„Mám velkou radost z krásných
výkresů, jeden je pěknější než
druhý. Všechny je mám schované. Jsou pro mě velkou inspirací k napsání dalších říkadel pro
děti,“ uvedl Alois Mačák. Deseti
výhercům pogratuloval a věnoval
ceny. „Chtěl bych i touto cestou
velmi poděkovat všem dětem za
účast v této soutěži,“ dodal A. Mačák.
-bp-
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ODS v Kostelci n/H chce dál nést odpovědnost za vedení města
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R. Kocourek: „MUSÍME SE VE MĚSTĚ CHOVAT JAKO DOBŘÍ HOSPODÁŘI!“ OBRAZEM

V sobotu se rozjede Hubertova jízda i se křty hříbátek

Nad Hanou se v sobotu
vznášeli papíroví draci

S papírovými draky se roztrhl
pytel. V sobotu se výtvory nejrůznějších tvarů a barev vznášely nad polem za Sokolským
stadionem ve Vřesovicích. I letos
se konala soutěž o nejlepšího
draka z domácí dílny.
Také v Prostějovičkách proběhla
soutěž mezi létajícími tvory, a to
hned v několika kategoriích, nazvaných Nejhezčí drak, kde porota
upřednostňovala domácí výrobu,
Originální drak, zde převažovali
draci kupovaní, Nejdelší ocas a
Nejvyšší dolet.
„Podzimní soutěž v pouštění draků
je v naší obci velice oblíbená. V
roce 2008 startovalo téměř 150
draků, letos to bylo kolem padesáti. Povětrnostní podmínky ne-

Václav Kořínek, účastník drakiády ve Vřesovicích
jsou vždy ideální, proto je pro
všechny zúčastněné připraven
velmi bohatý program, který nedovolí nikomu se ani na chvilku
nudit,“ dodala starostka obce
Zdeňka Růžičková.
Na pátém ročníku drakiády byl pro
děti připraven skákací hrad, nebo
si mohly nechat pomalovat obličej
barvami, aby vypadaly jako tygr
nebo jiná stvoření. „Počasí nám
vyšlo a určitě se tady příští rok sejdeme opět v hojném počtu,“ doplnil jeden z organizátorů Pavel
Kožnárek. Nakonec si děti znavené namáhavou hrou opekly špekáčky a šly domů.
-vevi-

Páté stolní kalendáře
představují Konicko

Možná to někomu ani už nepřijde, ale stolní kalendáře Konicka už slaví půlkulatiny. Už v
tomto týdnu se objeví v prodeji
a na obecních úřadech obcí Mikoregionu Konicko stolní kalendáře ‚Rok 2011 na Konicku‘.
První stolní kalendáře mělo Konicko v roce 2006. Od té doby je
každoročně se představuje region
v této podobě. Znovu a možná ve
stále větší míře, však není region
prezentován pouze ‚staticky‘ v
podobě místních památek a zákoutí ale naopak je kladen důraz
na to ukázat Konicko jako oblast,

kde se ‚žije‘, která zároveň může
být také atraktivní jako cíl výletů
nebo sportovních aktivit.
Také v letošním kalendáři se objevují fotografie, které jste mohli během roku zaznamenat v souvislosti se zpravodajstvím z konkrétních míst a akcí na stránkách Prostějovského Večerníku. Stolní kalendáře ‚Rok 2011 na Konicku‘ se
objeví už během tohoto týdne a
kromě obecních úřadů obcí Mikroregionu Konicko bude v distribuci také v konickém knihkupectví a v infocentru na konickém
zámku.
-MiH-

Pátrání po pokladu
bylo ve Skalce urputné
Ve Skalce se nedělní odpoledne
neslo v duchu her s názvem
Najdi poklad sv. Václava. Akce
byla plánovaná na 25. září, ale
kvůli špatnému počasí ji organizátoři odložili na včerejšek.
Uskutečnil se již čtvrtý ročník
této soutěže a zúčastnilo se jí asi
šedesát dětí. Celý program ve tři
hodiny zahájilo vystoupení taneční školy Pirouette a potom se
děti vrhly do víru zábavy.
Soutěžily v disciplínách, jako je
hod tenisovým míčkem na plechovky, zkusily si střelbu ze zbraně
na cíl, mohly si namalovat obličej
do podoby zvířátek nebo navlékaly
korálky, které představovaly různě

obarvené těstoviny, z nichž si vyrobily ozdoby na krk nebo náramek.
V průběhu odpoledne měli žáci taneční školy ještě jedno vystoupení,
po kterém se hladové krky vrhly na
občerstvení v podobě vyuzeného
cigára. „Měla jsem připraveno dvacet klíčů od truhly, která ukrývala
poklad v podobě balíčků, jako odměnu pro pilné hledače. Každé dítě
si odneslo domů odměnu,“ dodala
Petra Prokopová, organizátorka.
Celou akci za podpory obecního
úřadu oraganizovalo občanské
sdružení Slunečnice Skalka v čele s
předsedkyní Petrou Prokopovou,
místostarostkou obce.
-vevi-

Předsedkyně sdružení Slunečnice Skalka Petra Prokopová korunuje
mladého tanečníka ze skupiny Pirouette.

JESENEC – Hubertovy jízdy
patří během podzimu všude
tam, kde jsou koně a lidé, kteří
tento den právem pokládají za
jakýsi svůj svátek. Mají ovšem
místo od místa různé podoby.
Na hřebčín Murhof v Jesenci se
tato tradice vrátila před desetiletím a její název Naše Hubertova jízda dává tušit, že je zde pojímána opravdu ‚po našem‘.
„Naše Hubertova jízda je opravdu
jiná, než Hubertovy jízdy bývají,“
říká ředitelka hřebčína Murhof v
Jesenci Lenka Melichar. Pokud by
někdo očekával klasický hon na
lišku, pak se musí připravit na to,
že zde je tomu docela jinak. „Orientujeme se na jezdecký sport, pro
který máme výborné podmínky na
naší jízdárně. Od toho se také odvíjí podstata našeho pojetí Hubertovy jízdy,“ vysvětluje.
Každý ze zdejších ‚Hubertů‘ nese
svůj podtitul, či spíš společné téma, kolem něhož se všechno točí.
„Naši jezdci si už od léta připravují svoje vystoupení, se kterými se
pak při Hubertovi představí na jízdárně nejen všem přihlížejícím,
ale také porotě. Ta pak ze všech
vybere to nejlepší,“ pokračuje
Lenka. A pokud loňské téma ‚Na
titulní straně‘ poskytovalo také širokou škálu pohledů a ztvárnění,
pak to letošní ‚Houstone, máme

problém…!‘ může být opravdovým oříškem jak pro jezdce, tak
pro porotu, jež by měla zhodnotit
také to, které z vystoupení toto legendární volání z kosmu nejlépe
vystihuje. Jak s úsměvem Lenka
Melichar přiznává, je tato věta v
přeneseném slova smyslu také
kultovním sloganem mezi zdejšími jezdci, takže její použití pro
tento ‚účel‘ je na jednu stranu víceméně vyplývající, ale zároveň
se netají tím, že je v tom i trochu
škodolibosti. „Čím nejen všechny
ostatní, ale i mě překvapí, můžu
jenom tušit. Ze strany některých
účastníků to dokonce podléhá nejvyššímu stupni utajení,“ usmívá
se ředitelka hřebčína.
Jesenecký hřebčín se obvykle otevírá dvakrát do roka. Na přelomu
jara a léta to bývá při Dni otevřených dveří, na podzim to bývá právě Naše Hubertova jízda. Pozvánka na ni také nese pro letošek výstižný dovětek ‚Přátelé našich přátel jsou také našimi přáteli‘. „Letošní Den otevřených dveří jsme z
různých důvodů a souhry nepříznivých okolností museli vypustit.
Proto Hubert, který bývá jindy
skutečně spíš příležitostí pro příjemné setkání jezdců a jejich přátel, má nyní trochu otevřenější podobu. Proto ta zmínka o to, že přátelé našich přátel jsou i našimi přá-

jménu vybírají naši čtenáři. I když
malé klisničce jsme jméno našli
už v květnu, její křest proběhne
během Huberta, kdy bude slavnostně pokřtěna na Dorotku. „Desetiletá Anička Netušilová, která
toto jméno pro naše hříbátko vymyslela a její jméno je také zapsáno v patřičné kolonce křestního listu, se už u nás na hřebčíně se
svým kmotřencem setkala. Akorát
jsme tuto událost chtěli spojit s nějakou slavnostní příležitostí, což
Hubertova jízda určitě je,“ přibližuje důvody opožděného křtu ředitelka hřebčína Murhof v Jesenci
Lenka Melichar. Mimochodem,
křtěná Dorotka se svojí kmotrou
Aničkou nebude jediným letošním hříbátkem, kterému se při této
příležitosti přistoupí slavnostního
křtu. Stejné pocty se dostane také
klisničce Keisy, nad níž coby
kmotr převezme ochrannou ruku
Ing. Petr Jančík.
Posledním Hubertům ani Dnům
otevřeným dveřím tady v Jesenci
počasí příliš nepřálo, takže doufejme, že je už nepřízeň počasí vy‚Na titulní straně…‘ se při vystoupeních na loňském Hubertu objevil i
brána a nyní přijde na řadu pro
prezidenstký pár manželů Obamových. Kdo bude pro změnu letos volat
změnu krásný podzimní den. NaHouston?
še Hubertova jízda začíná na jízdárně hřebčína Murhof v Jesenci
teli. Rádi tady přivítáme každého, Melichar.
tuto sobotu od 10 hodin. Takže pokdo by chtěl u nás a s námi strávit Součástí Dne otevřených dveří kud chcete zažít Huberta trochu jipříjemný den,“ říká dál Lenka bývá také křest hříbátka, kterému nak, zastavte se.
-MiH-

V Týdnu sociálních služeb se otevřel i DD Jesenec
„SNAŽÍME SE ZVYŠOVAT KOMFORT UŽIVATELŮ,“ říká Z. Bratterová
Sociální služby nejsou oborem
na první pohled příliš atraktivním, přesto jejich poskytování je
společnost velmi potřebné a jejich důležitost vzhledem k předpokladu k demografického
vý-voje stále stoupá. Na to mimo
jiné upozornil Týden sociálních
služeb ČR pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí Asociací poskytovatelů sociálních služeb, jejímž
členem je také Domov důchodců
v Jesenci.
Domov důchodců v Jesenci má
svoji dlouholetou historii spojenou
se zdejším zámkem. To ovšem neznamená, že by působil nějakým
archaickým dojmem. Naopak,
podle ředitelky Zuzany Bratterové
se snaží podle možností interiér
včetně jeho vybavení přizpůsobit
tomu, aby se všichni cítili co nejlíp.
„Snažíme se vytvářet pokud
možno domáckou atmosféru, třeba
výmalbou společných prostor nebo
i tím, že uživatelé mohou pokoje
vybavit podle svého přání,“ říká.
Novinkou, která se velmi osvědčila, je podle ní také dobrovolnická
služba, která má podobu společnictví, účasti na ergoterapii a volnočasových aktivitách. Do dobrovolnické služby se prostřednictvím Centra pro komunitní práci
zapojují vytipovaní dobrovolníci,
které se podařilo oslovit za spolupráce Odboru sociálních věcí Konického úřadu. „V současné době
sem dochází tři dobrovolníci, se
kterými jsme spokojeni, a dovedu

si představit, že v některých případech bych v okamžiku hledání nového pracovníka nabídla stálé
zaměstnání,“ podotýká.
Podle jejich slov bude velkým krokem ve zvyšování komfortu také
dokončení půdní vestavby. Ta sice
byla započata už před lety, dokončena byla však pouze částečně. „S
půdní vestavbou se začalo už
někdy v roce 2003. V té době bylo
ale toto zařízení tady ještě v nájmu
a tehdejší zřizovatel se rozhodl dál
do projektu neinvestovat. Ten byl
následně zastaven a zakonzervován. Nyní je už ale majitelem
zámku Olomoucký kraj a věřím, že
se v jeho rozpočtu najdou prostředky na dokončení na základě
nově zpracované dokumentace,“
vysvětluje Z. Brattterová.
Jak dál říká, dokončení půdní vestavby neznamená navýšení počtu
lůžek, spíš je to znovu krok ke zvý-

šení komfortu ubytování. „Kapacita zařízení zůstává stejná. Dokončení vestavby však nabídne
možnost ‚odlehčit‘ vícelůžkovým
pokojům, kde ubytování v takovém
počtu neodpovídá současným standardům. Zároveň tím vznikne i rozšířené zázemí pro náš personál tak,
aby byly naplněny aktuální požadavky současné legislativy,“ dodává. Nicméně bude zapotřebí se
do budoucna vyrovnat také s bezbariérovostí této části objektu,
jehož dispozice v tento okamžik
vybudování bezbariérového přístupu do některých prostor velmi
komplikuje. Nicméně i toto je
podle ředitelky věc, která by se dala
do budoucna řešit propojením se
sousedním traktem.
Změnou registrace nyní Domov
důchodců v Jesenci může nabíd- Své ‚bydlení‘ v prostorách půdní vestavby nám při návštěvě ochotně ukánout svoje služby zájemcům už od zal pan Studenec. Další nové pokoje v těchto prostorách zvýší komfort
50 let (dosud to bylo od 65 roků), ubytování v celém zařízení.

Domov důchodců v Jesenci sídlí v objektu bývalého zámku, který je dominantou okolí

což rozšiřuje možnost umístění
těch uživatelů požadujících naši
službu, kteří museli být právě kvůli
věkové hranici dosud odmítáni.
Ředitelka Z. Bratterová zmiňuje i
další věci provozního charakteru,
kterými se podařilo snížit náklady a
ušetřit i budoucí nutné investice,
které by byly jinak hrazeny z prostředků zřizovatele. Tím je třeba
‚oprava‘ čističky odpadních vod, u
níž se problém podařilo vyřešit s
nulovými náklady pouze technologickou změnou provozu. Zapotřebí
bude také vyřešit problematiku záložních zdrojů elektřiny a tepla.

„Před námi je ale také další závažná věc, a tou je odstranění nebo
snížení požárních rizik, což v takto
členitém objektu není vůbec jednoduché. Zároveň se chci spojit s Hasičským záchranným sborem, jestli
by bylo možné připravit námětové
cvičení v našem zařízení pro případ, kdy by opravdu došlo k nějakému ohrožení. V případě ostrého
zásahu by tak záchranáři věděli,
jak je budova uvnitř členěna a získali přehled, na co všechno se musí
při ostrém zásahu přednostně zaměřit,“ řekla dál Večerníku Zuzana
Bratterová.
-MiH-

Dopravní inženýr Policie ČR radí:
Buďte viděni při zhoršených podmínkách provozu na podzim
Podzim patří mezi nejkrásnější
roční období, které však z hlediska účastníků silničního provozu
sebou přináší mnohé záludnosti
a klade na řidiče větší nároky při
řízení motorového vozidla.
V tomto období se podstatně zhoršují povětrnostní podmínky, tedy
je to období častých mlh, dešťů a
plískanic. V prvé řadě si musíme
uvědomit podstatné prodloužení
dob snížené viditelnosti. Podstatně
se prodlužuje noc a zkracuje den.
Vozidla musí být vidět, to znamená, že je již samozřejmostí, že se
musí svítit. A to nejen motorová
vozidla, ale i cyklisté. Neosvětlený
cyklista za snížené viditelnosti je
pro řidiče motorových vozidel to
nejhorší, co může řidič na silnici
potkat. Přehlédnutí neosvětleného
cyklisty se stává při dopravních
nehodách poměrně často. Neosvětlený cyklista tak nejen, že

ohrožuje sám sebe, ale i ostatní
účastníky silničního provozu. Nejen motorové vozidlo a cyklista
musí být za snížené viditelnosti vidět, ale i chodec. Proto je dobré na
tmavé oblečení, které jinak splývá
za snížené viditelnosti s okolím
přidat reflexní doplňky.
Řidiči se na podzim setkávají i se
zhoršením sjízdnosti vozovky.
Zhoršení sjízdnosti může být způsobeno spadeným listím a ovocem
na silnici ( kolem např. hruškových alejí), které s případným náledím vytvářejí kluzkou vozovku.
Ta se potom stává nebezpečnou a
je tedy třeba řešit vzniklou dopravní situaci s daleko větším přehledem, klidem a jistotou. Zrádné
jsou staré, byť v relativně dobrém
stavu tzv. živičné koberce. Vrchní
tzv. obrusná vrstva je již ojetá a na
mokru vykazuje značné snížení
protismykových vlastností. Příkla-

dem je úsek silnice II/433 ŽešovVýšovice. Na podzim je třeba počítat i s mrznoucím mrholením či
deštěm, které vytváří náledí a tak
podstatně zhoršují sjízdnost silnic.
Další velkou záludností podzimu,
kterou nelze opomenout, jsou vozovky znečištěné blátem. K tomuto dochází při výjezdech zemědělských strojů z polí, a proto na těchto vozovkách vzniká nebezpečí
smyku.
Závěrem je třeba konstatovat, že
dopravních nehod v podzimním
období přibývá a to nejen u málo
zkušených řidičů. Je tedy nutné,
aby tento fakt brali na vědomí
všichni účastníci silničního provozu, neboť „Pravidlo našich cest –
pravidlo šťastného návratu„ není
pouhou frází, ale jistě přáním nás
všech. por. Ing. Vafek Michael,
Dopravní inspektorát Policie ČR,
Prostějov

Občanská demokratická strana
v Kostelci n/H má svoje trvalé
místo ve vedení zdejší radnice.
Alespoň doposud tomu tak bylo.
O tom, zda i nadále bude mít
ODS ‚svého‘ starostu rozhodnou
hlasy voličů během pátku a soboty. A jak říká lídr kandidátky
Roman Kocourek, převzetí odpovědnosti za chod města se nebrání ani nadále.

V Kostelci ‚vládne‘ ODS dlouhodobě, přesto předchozím dvěma
starostům (Jiří Kintr, Vladimír
Procházka) se nepodařilo dokončit svá volební období, byli
odvoláni a nahrazeni vždy jiným
kandidátem ODS. Máte recept
na to, aby se to už neopakovalo?
Jdeme do voleb s pracovitým a komunikativním týmem lidí, kteří již
mají zkušenosti s vedením radnice.
Věřím v náš dobrý volební výsledek, který nám může ve vedení
města vytvořit pevnou pozici v budoucí koalici. V minulém volebním
období tomu tak nebylo.
Kostelec se také potýkal s velkou
zadlužeností. K jaké finanční
kondici je nutné se ještě dopracovat a jakými kroky?
Těžko se mi hodnotí finanční kondice Kostelce na prahu budování
kanalizace, která obnáší zaúvěrování se. ODS v Kostelci udělá maximum možného k získání
finančních prostředků, ať už z evropských nebo jiných strukturálních fondů ČR, abychom mohli
řešit i jiné potřeby Kostelce mimo
kanalizaci. V tomto volebním období získala ODS pro Kostelec
takto přes 30 milionů korun.
Pokud se vysloví jméno Kostelec
n/H, každému se v první chvíli

V úterý 5. října předal Ladislav Hynek, lídr kandidátky ČSSD v Kostelci na
Hané, šek v hodnotě 5.000 korun jako dar Mateřské škole v Kostelci na
Hané. Šlo o výtěžek ze zářijového Vinobraní, které pořádala kostelecká organizace sociální demokracie. “Peníze jsou určeny na nákup nových hraček pro
děti. Chtěl bych, aby se nám i pro další roky dařilo tento finanční dar zajistit,”
uvedl Ladislav Hynek (na snímku s dětmi a vedoucí učitelkou Alenou Panovou).
-red-

vybaví neutěšený stav úseku silnice od Bezručova pomníku k sokolovně, jejíž rekonstrukce se z
různých důvodů stále odkládá.
Je šance na tom něco změnit?
Tento letitý problém brzdí kanalizace. V okamžiku jejího dobudování přijdou hned na řadu
komunikace, chodníky, parkovací
místa a nová zeleň. Dělat tohle naopak je nesmysl.

Všeobecným heslem dneška jsou
úspory, mnohdy ovšem také
úspory za každou cenu. Na čem
by se naopak v Kostelci šetřit nemělo?
ODS určitě nechce šetřit na budoucnosti. Ať už na vzdělání, mládeži nebo na životním prostředí.
Určitě to ale bude o penězích. Musíme se ve městě chovat jako dobří
hospodáři a potom můžeme toto

předsevzetí uskutečnit.
Co vlastně je v tento okamžik to
hlavní, co Kostelec potřebuje?
Potřebuje čestné, schopné a pracovité zastupitele. ODS takové lidi ve
svém středu má.
V případě volebního úspěchu,
budete se ucházet o místo starosty, respektive je ochotna ODS
i nadále převzít odpovědnost ve
vedení města?

ODS ukázala v minulosti, že je
schopna převzít na sebe zásadní díl
práce při řízení města.
Samozřejmě že jako lídr kandidátky ODS jsem připraven takovou
odpovědnost nést osobně. Podstatné ale je, jaké přání zformulují
voliči. Nikomu z naší kandidátky
nejde v první řadě o nějaké obsazování funkcí. Jde nám především
o prospěch našeho města. -MiH-

Jedničkou ve Vrbátkách je Sdružení nezávislých kandidátů - Za rozvoj obce
Komunální volby jsou připraveny také v nedalekých Vrbátkách. Zde vstupuje do voleb opět
Sdužení nezávislých kandidátů Za rozvoj obce, které v právě
končícím volebním období opanovalo zdejší obecní úřad. Nezávislí vrbátečtí kandidáti nyní
hodnotí uplynulé čtyři roky a občanům Vrbátek, Duban a Štětovic nabízejí další plány.
Tato kandidátka vznikla ze současné koalice nezávislých volebních
seskupení
minulých
komunálních voleb pod názvy Vrbátky v EU a Šance pro obec. Většina kandidátů, kteří chtějí dál pro
obec pracovat, působí ve všech orgánech obce a v nastávajících komunálních volbách se opět uchází o
přízeň voličů.
Cílem tohoto volebního seskupení
je pokračovat v nastoupené cestě,
to je zlepšování životních podmínek všech občanů v této obci. Dále
získávat peníze především z evropských fondů, ale i dalších dotačních
titulů, které se průběžně naskytnou.

Co bylo za uplynulé volební období vykonáno?
Za volební období bylo realizováno
60 investičních akcí! "Z výše uvedených údajů lze posoudit, zda jsou
finanční prostředky obce rozdělovány úměrně velikosti jednotlivých
vesnic, nebo jestli jsou některé části
vzhledem k počtu obyvatel poškozovány. V tabulce, která je veřejnosti k dispozici, jsou uvedeny
pouze investiční výdaje, ne náklady
na provoz obce, tzn. školu, chod a
úklid obce, odstraňování komunálního odpadu, splaškovou kanali-

zaci. Tyto výdaje činí také velmi
vysokou částku, tedy asi 30 milionů za čtyři roky," uvedl člen
obecní rady Vrtbátek František Konečný, který kandiduje i v letošních
komunálních volbách.
-mikCo Sdružení nezávislých kandidátů slibuje svým voličům ve Vrbátkách?
- komunikovat s občany, naslouchat jejich přáním a hledat řešení
přednesených
- dokončit opravu místních silnic,
chodníků a veřejných prostranství,

na některé jsme již získali peníze z
EU
- opravit starý obecní úřad na důstojné zdravotní středisko a centrum volného času dětí, mládeže i
dospělých
- zateplit a modernizovat doposud
neopravené veřejné budovy
- vybudovat dům s menšími byty
jak pro seniory, tak pro začínající
rodiny
- zasíťovat další pozemky pro
stavbu rodinných domků
- zlepšit životní prostředí v obci i jejím
okolí - vybudovat rybník, obnovit vý-

znamné dřívější cesty v polích včetně
výsadby stromů, pokračovat v realizaci programu ozelenění obce
- nadále se odpovědně starat o
školy a školky v potřebném rozsahu
- pokračovat v rozvíjení kulturního
a společenského života v našich
obcích
- starat se o památky, zděděné po
našich předcích
- opravit vadnou dešťovou kanalizaci ve Vrbátkách
- nadále podporovat místní spolky,
zájmovou a společenskou činnost.

Hanácký skřivan proběhne letos již podvanácté
Každoročně pořádá hudební
agentura „BOM MUSIC„ ve
spolupráci s městem Prostějov a
s podporou mediálního partnera
Radia Haná - soutěže ve zpěvu
regionu Olomouc. V letošním roce se opět uskuteční tři pěvecké
soutěže.
Jedná se o 12. ročník HANÁCKÝ
SKŘIVAN dětí od 4 do 15 let včetně, který se uskuteční dne 20. listopadu 2010, dále 7. ročník HANÁCKÝ SKŘIVAN mládeže od
15 - 20 let včetně, který bude na po-

řadu dne 20. prosince 2010 a ještě
6. ročník ZPÍVAJÍCÍ RODINA
2010, kde zpívají děti do 15 let se
svými rodiči, a to dne 6. listopadu
2010.
Pro nové zájemce je nutno sdělit, že
zpívat může každý, kdo splňuje
podmínky věkové kategorie a řádně se přihlásí písemně nebo přes email u pořádající hudební agentury
BOM MUSIC na adrese Císařská
26, 798 07 Brodek u Prostějova.
Soutěžící může zpívat úplně sám
nebo v duu, triu a přitom se dopro-

vázet na vlastní nástroj nebo donést
hudební podklady na cédéčku, minidisku nebo MP 3.
Všechny soutěže se konají v přednáškovém sále Národního domu v
Prostějově vždy v sobotu dopoledne, začátek je v 8.00 hodin ráno.
Soutěží se účastní děti a mládež z
celého Olomouckého regionu, repertoár není nijak omezen - populární, lidové, rockové písně, samozřejmě s výjimkou písní s nevhodnými nebo neslušnými texty. Letos
proběhne již 12. ročník HANÁC-

KÉHO SKŘIVANA ve zpěvu dětí
do 15 let a nutno říct, že mnoho
účastníků, kteří prošli touto soutěží, jste mohli vidět i na celostátních
soutěžích a s výborným umístěním.
Každý účastník soutěže dostane
dárek, budeme se snažit pro vítěze
získat od sponzorů nějaké odměny,
což v dnešní složité době není jednoduché.
Apelujeme na rodiny, které si umí
spolu doma zazpívat, ať se poradí s
pořádající agenturou a v každém

případě se zúčastní soutěže ZPÍVAJÍCÍ RODINA. Je tam nádherná atmosfera a absolutní pohoda a
kvůli nemocnosti jsme tuto soutěž
letos umístili do programu jako
první – již 6. listopadu 2010.
Kontakt na pořádající hudební
agenturu BOM MUSIC - e-mail:
mobo@quick.cz a mobil 602 740
978.
Všem účastníkům přejeme dobrý
výběr písní a co nejlepší umístění.
Ing. Bohumil Moudrý – ředitel
agentury BOM MUSIC.

Novou cestou nebo to necháme při starém...?
V Mostkovicích jde letos do voleb rekordní počet kandidátek

Mostkovice zaznamenávají letos
na Prostějovsku v souvislosti s
nastávajícími komunálními volbami jeden statistický primát, a
to nejvyšší počet kandidujících
stran v přepočtu na počet obyvatel. Zatímco ve většině obcí srovnatelné velikosti se objevují většinou tři, čtyři kandidátky stran či
hnutí, v Mostkovicích je jich
hned sedm.
Vysvětlení tohoto jevu budou určitě
různá, o názor jsme požádali člena
Zbytečné nehody. Velké množství dopravních nehod je zapříčiněno
jednoho z těch nových kandidujítím, že cyklisté jsou za tmy na silnicích špatně vidět. Přitom radar je jednoduchá, je povinné mít řádně osvětlené kolo a vhodné mít na sobě i reflexní cích subjektů, sdružení Nová Cesta,
Ing. Zdeňka Zbořila. "Já tuhle rozvybavení.

manitost a aktivitu cítím jen jako
pozitivní stránku voleb a chci věřit,
že to signalizuje změněný zájem
občanů o obecní záležitosti a přání
aby se veřejná správa dělala co nejlépe," řekl úvodem Zdeněk Zbořil.
Chcete říct, že doposud lidé o
správu obce zájem neměli?
A jak byste to viděl, kdybyste napočítal na všech veřejných schůzích
zastupitelstva za celý rok asi 54 návštěvníků? Tak malinká vesnička
zase Mostkovice nejsou...
Počet kandidujících má tedy znamenat, že odteď chtějí Mostkovi-

ce spravovat všichni?
To zřejmě nikoli, ne všichni, které
na kandidátních listinách najdete,
mají tyhle ambice, je to tím, že je
pro strany výhodné mít listiny naplněné, ale já hlavně doufám, že opravdový zájem projeví i ti nikde neangažovaní a nejmenovaní občané.
Teď tím, že obětují půl hodiny svého času a přijdou volit a později tím,
že budou sledovat dění v obci.
Takže když přijdou a budou volit, tak zachrání Mostkovice?
Neříkám, že je třeba přímo zachraňovat, ne všechno se tady v minulosti zrovna pokazilo, ale všeobec-

ně platí, že ty lepší a blahobytnější
časy jsou spíš za námi a hospodařit
se bude muset v budoucnu spíš líp
než hůř.
Něco podobného je možné slyšet
právě teď od více politiků a na
všech úrovních. Ale když přijde
na věc, počínají si pak stejně jako
ti před nimi a dluhy jen rostou...
Vy snad víte, jak na to?
Nikdo nemá patent na všechny vědomosti, každý umíme něco, proto
se domnívám, že základem je spolupracovat s těmi správnými lidmi,
když nevím, zeptám se... Ale ptát
se budu toho fundovaného, za-

městnávat toho pracovitého, investovat do toho talentovaného a nakupovat u toho nejlepšího.
Takže koho tedy mají Mostkovičáci podle vás volit?
Jen ať si to každý probere pěkně
sám a podle svého svědomí. V
tomhle je mi milejší ten, kdo se
rozhodne volit konkurenci, než
ten, kdo nepřijde volit vůbec a pak
další čtyři roky jen kritizuje a stěžuje si. Doporučuji vzít rozum do
hrsti a můžete přidat trochu té intuice a citu. Přeji Mostkovicím do
budoucna jen hodně štěstí a prosperity.
-red-
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Vítejte na světě

Michaela Sitová

Nicol Lobodassová

Nella Jelínková

Michala Kocourková

1. 10. 2010, 49 cm/3,00 kg
Prostějov

2. 10. 2010, 49 cm/3,25 kg
Prostějov

3. 10. 2010, 51 cm/3,20 kg
Doloplazy

4. 10. 2010, 47 cm/2,75 kg
Štarnov - Konice

Nela Dostálová

Viktorie Dostalová

Adéla Sedláčková

Sára Pustějovská

3. 10. 2010, 48 cm/3,10 kg
Čechovice

3. 10. 2010, 49 cm/3,15 kg
Prostějov

4. 10. 2010, 50 cm/3,15 kg
Prostějov

4. 10. 2010, 50 cm/3,80 kg
Plumlov

Daniel Pešák

Robin Navrátil

Martin Švarc

David Pelikán

2. 10. 2010, 52 cm/3,70 kg
Smržice

3. 10. 2010, 55 cm/4,30 kg
Lutín

4. 10. 2010, 50 cm/3,15 kg
Prostějov

3. 10. 2010, 51 cm/3,70 kg
Smržice

05.00 - Kaleidoskop
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.15 - Franklin (10/52)
06.35 - Finley požární autíčko
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Alchymie bytí
07.55 - Sucho
08.15 - Historické minipříběhy
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kvarteto
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.40 - Za školu
12.05 - Hodinový manžel
12.25 - Případ pro ombudsmana
12.40 - Pátrání po
mimozemských
13.35 - Angličtina pro nejmenší
13.45 - ETV 1 (2/6)
13.55 - Tak to vidím já
14.10 - Princezna Slunce
15.25 - Krásy evropského
pobřeží
15.35 - O žralocích a lidech (2/4)
16.25 - Dobrodružství
vědy a techniky
16.55 - Film o seriálu
Kriminálka Staré
Město
17.10 - Sladká země
mého dětství
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Toulavá kamera
19.30 - Objektiv
20.00 - Zapomenuté transporty
21.30 - Neznámí hrdinové
22.00 - Krásný ztráty
22.40 - Pravá krev (6/12)
23.30 - Mimo rámec
23.50 - Film point
00.15 - Akvárium
00.30 - Bigbít (37/42)
01.25 - Knižní svět
01.40 - Čtenářský deník..
01.55 - Vizionář
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier X (2)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Přátelé III (4)
08:55- M*A*S*H (47)
09:30- Knight Rider III (14)
10:35- To je vražda, napsala XII
11:35- Policie Hamburk II (12)
12:35- M*A*S*H (48)
13:10- Will & Grace III (3)
13:40- Closer IV (7)
14:40- JAG VIII (7)
15:30- Big Ben III (13)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů (7)
21:20- Přešlapy III (6)
22:25- Sběratelé kostí IV (9)
23:25- Na nože!
00:35- Kriminálka Kolín
01:35- Volejte Věštce
03:25- Výklad snů
04:20- Na čem záleží (44)
04:50- Autosalon
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23:45
01:30
02:15
02:35
03:10
04:40
05:00

21:20
22:15
22:55

17:30
18:25
19:30
20:00

17:00

15:05
16:05

05:59
08:35
09:35
12:10
12:35
13:35
14:05

Støeda

17:30
18:25
19:30
20:00
21:20
22:15
22:50
00:55
01:40
02:00
02:35
03:20
04:40
05:00

17:00

15:05
16:05

14:05

08:35
09:35
11:30
11:40
12:35
13:35

05:59
Snídaně
s Novou
Stefanie VII (45)
Nezvaný host
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (1)
Superman II (11)
Co mám
na tobě
ráda II (9)
Hvězdná brána:
Atlantida II (6)
Kobra 11 VII (3)
Námořní vyšetřovací
služba IV (9)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House II (18)
Ulice (1853)
Televizní noviny
Dokonalý svět (7)
Dr. House VI (12)
Život na vlásku (3)
Terminátor
Smallville VII (19)
Novashopping
Mr.GS
Tabu
Áčko
Dva z Queensu IX (9)
Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Postel s nebesy (2/4)
10.05 - Kufr plný nadějí
11.20 - O poklad
Anežky České
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová II (16/27)
14.15 - Dotek anděla III (3/30)
15.05 - Partnerské ladění
15.50 - Čarodějnice školou
povinné (15/26)
16.15 - Tak to vidím já
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:
Zedníček skalní
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 - Tatíček profesor
21.55 - Na stopě
22.20 - Milenky (6/6)
23.10 - Losování Sportky
a Šance
23.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05.00 - Objektiv
23.20 - Zeptej se prachu
05.30 - Správy STV 01.15 - Doktorka
06.00 - Franklin
Quinnová II (16/27)
06.20 - Finley
02.00 - Přísně tajné
požární autíčko
vraždy (31/42)
06.45 - Záhady Toma Wizarda
02.15 - Krotitelé
07.00 - Kluci v akci
dluhů III. (5/16)
07.20 - Angličtina pro nejmenší 02.45 - Architektura
07.35 - ETV 1 (2/6)
interiérů (4/6)
03.35 - Televizní klub
07.40 - Příběhy z přírody
neslyšících
07.50 - Opera nás baví
04.00 - Ta naše povaha česká
08.10 - Tančící skály (6/16)
04.30 - Události v regionech
08.30 - Panorama

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier X (3)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace III (3)
08:55- M*A*S*H (48)
09:30- Knight Rider III (15)
10:35- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk II (13)
12:35- M*A*S*H (49)
13:10- Will & Grace III (4)
13:40- Closer IV (8)
14:40- JAG VIII (8)
15:30- Big Ben IV (1)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Nikdo není dokonalý
21:20- Na nože!
22:25- Jak chutná úspěch
22:30- Myšlenky zločince V
23:30- Na doživotí II (5)
00:30- Kriminálka Kolín
01:35- Volejte Věštce
03:20- Výklad snů
04:15- Na čem záleží (45)
04:40- Svět 2010
05:10- Trní
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09.10 - Kosmopolis - Speciál
09.40 - Mýty a fakta historie:
10.35 - Vzkaz
Oldřicha Stránského
10.50 - Krásy evropského
05:00
pobřeží:
Novashopping 10.55 - 168 hodin
Snídaně s Novou
11.35 - AZ-kvíz
Stefanie VII (44)
12.00 - Bydlení je hra
Talentmania
12.25 - Černé ovce
Tescoma s chutí
12.40 - Hřiště 7
Superman II (10)
14.50 - Tak to vidím já
Co mám na tobě ráda II 15.05 - Evropský manuál
15.25 - Filmy z Václaváku
Hvězdná brána:
15.45 - Svět zázraků
Atlantida II (5)
16.15 - Architektura interiérů
Kobra 11 VII (2)
17.05 - Bílá místa
Námořní vyšetřovací
17.25 - Vítejte v Tate galerii
služba IV (8)
17.30 - Potomci slavných
Odpolední Televizní
18.00 - Televizní klub
noviny
neslyšících
Dr. House II (17)
18.30 - Babylon
Ulice (1852)
18.55 - Zprávy v českém
Televizní noviny
znakovém jazyce
Ordinace v růžové
19.05 - Game Page
zahradě 2 (218)
19.30 - Learning English
Kriminálka Miami VII
with Ozmo (11/13)
112
20.00 - Takoví jsme byli
Zákon a pořádek: Útvar 22.00 - Občan Kopas
pro zvláštní oběti IX (18) 22.30 - Kontexty
Připoutejte se, prosím! 2 23.20 - Evropský manuál
Smallville VII (18)
23.40 - Q
Novashopping
00.05 - Billy lhář
Rady ptáka Loskutáka
01.40 - Na cestě po ....
Ptákoviny
02.10 - Vzkaz Oldřicha
Dva z Queensu IX (8)
Stránského
Novashopping
02.30 - Dobré ráno

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Lehkovážný okamžik
10.25 - Z Divadélka pod věží
11.30 - Český pekáč
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.15 - Dotek anděla III (2/30)
15.05 - Kostičky
15.15 - Zábavná škola
15.30 - Věda je detektivka
15.55 - Pomáhejme si
16.10 - Zpívánky
16.15 - Pat a Mat se vrací (11/12)
16.25 - Návštěva v ZOO
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 - Speciální jednotky v akci
20.50 - Tak neváhej a toč!
21.15 - Deník doktorky (7/16)
22.05 - Krotitelé dluhů III. (5/16)
22.30 - Koně se také střílejí
00.30 - EXPOminuty 2010
00.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.45 - Doktorka Quinnová II
01.30 - Divadlo žije!
02.00 - Mimo rámec
02.15 - Chcete mě?
02.30 - Blues ze Staré Pekárny
03.05 - Jak (se) dobře
digitálně naladit
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti
z regionů Brno
04.05 - Zajímavosti
z regionů Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý
05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Měla žlutou stužku
10.45 - Na vlnách
11.05 - Tichý muž
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.15 - Dotek anděla III (4/30)
15.05 - Divnopis
15.10 - Willy Fog
15.40 - Král z džungle (15/26)
16.00 - Šikulové
16.20 - Bert a Ernie (3,4/26)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Hodinový manžel
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 III (10/13)
20.50 - Na kus řeči
21.40 - Máte slovo
22.25 - Moje rodina (1/2)
22.55 - Smím prosit? (6/8)
23.25 - Partnerské ladění
00.05 - Californication (7/12)
00.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.40 - Doktorka Quinnová II
01.25 - Milenky (6/6)
02.15 - Mizející místa domova
02.30 - Poutní místa (17/17)
02.50 - Hledám práci
03.15 - Rodina a já
03.35 - S profesorem
Františkem Dvořákem
03.50 - Československý
filmový týdeník
04.05 - Kultura v regionech
04.30 - Události v regionech

Ètvrtek
06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier X (5)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace III (5)
08:55- M*A*S*H (50)
09:30- Knight Rider III (17)
10:30- To je vražda, napsala I
11:40- Policie Hamburk II
12:40- M*A*S*H (51)
13:10- Will & Grace III (6)
13:40- Closer IV (10)
14:40- JAG VIII (10)
15:30- Big Ben IV (3)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- TOP STAR:
Naďa Urbánková
20:50- Soukromá dramata
21:20- Hledá se táta a máma
22:25- Zoufalé manželky VI
23:25- Ve službách FBI (5)
00:25- Příliš dlouhé zásnuby
02:55- Volejte Věštce
04:40- Na čem záleží (47)
05:05- Na čem záleží (48)
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Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Ženské oddelenie
10.15 - Josef Sudek
10.25 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová II (18/27)
14.20 - Dotek anděla III (5/30)
15.05 - Franklin (49/52)
15.30 - Garfield a přátelé II
15.55 - Ovečka Shaun II
16.00 - Záhady starověkého
Říma (5/20)
16.30 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Případ pro
ombudsmana (7/16)
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 - Vyprávěj (7/16)
21.00 - 13. komnata
Michaely Maurerové
05.00 - Auto Moto
21.30 - Všechnopárty
Revue
22.15 - Californication III
05.30 - Správy
05.00 - PORT
22.45 - Losování Euromiliony
STV
05.30 - Správy STV 22.50 - Ostrov hrdlořezů
06.00 - Franklin (12/52)
06.00 - Franklin
00.50 - Losování Šťastných
06.20 - Finley požární autíčko
06.20 - Finley požární autíčko
deset a Šance milion
06.40 - Pat a Mat se vrací
06.40 - Děti kreslí písničky
00.55 - Doktorka
06.50 - Návštěva v ZOO
06.45 - Tak to vidím já
Quinnová II (18/27)
07.00 - Chalupa je hra
07.00 - Pod pokličkou
01.40 - Na kus řeči
07.25 - Learning English with
07.25 - Adult English Zone
02.25 - Sabotáž
Ozmo (11/13)
07.50 - Medicína pro
02.50 - Dobrodružství
07.55 - Bílá místa
21. století
vědy a techniky
08.15 - Krásy evropského
03.15 - Malá Velká
08.10 - Jak přežít (8/13)
pobřeží: Helsinky
Británie (7/22)
08.30 - Panorama
08.20 - Postřehy odjinud
03.45 - Máte slovo
09.10 - Přidej se
08.30 - Panorama
04.30 - Události v regionech
09.25 - Nedej se
09.10 - Z rodu Přemyslovců
09.45 - Příběhy slavných
09.30 - Babylon
10.40 - Speciální jednotky
09.55 - Zapomenuté
v akci (3/4)
transporty (1/4)
11.35 - AZ-kvíz
11.25 - Svět zázraků
05:59
12.00 - Chalupa je hra
12.05 - AZ-kvíz
Snídaně
12.25 - Černé ovce
12.30 - Kluci v akci
s Novou
12.40 - Malá farma
13.00 - Reportéři ČT
08:35 Stefanie VII (46)
05:59
13.10 - Bohové a hrdinové
13.40 - Věříš si?
09:35 Hlídat Tess
Snídaně
antických mýtů
14.05 - Záhady Toma Wizarda 11:30 Tescoma s chutí
s Novou
13.25
100
+
1
princezna
14.20 - Věda je detektivka
11:40 Můj přítel Monk II (2)
08:35 Stefanie VII (47)
14.25 - Zpívánky
12:35 Superman II (12)
14.45 - Pomáhejme si
09:35 Jane Doe: Ano,
13:35 Co mám na tobě ráda II 14.30 - Bludiště
15.05 - Chcete mě?
vzpomínám si
15.05 - Toulavá kamera
14:05 Hvězdná brána:
15.20 - Svět za 50 let (2/3)
11:25 Tescoma s chutí
15.30
Postřehy
odjinud
Atlantida
II
(7)
16.15 - Jak přežít (8/13)
11:40 Můj přítel Monk II (3)
15:05 Kobra 11 VII (4)
15.40 - Evropa dnes
16.30 - O vědě a vědcích
12:35 Superman II (13)
16:05 Námořní vyšetřovací
16.10 - Prizma
16.50 - Jeden společný svět
13:35 Co mám na tobě ráda II
služba IV (10)
16.30 - Kus dřeva ze stromu
17.10 - Medicína
14:05 Hvězdná brána:
17:00
Odpolední
Televizní
16.50 - Vášeň sběratelská
pro 21. století
Atlantida II (8)
noviny
17.25 - PORT
17.00 - Turecko
15:05 Kobra 11 VII (5)
17:30 Dr. House II (19)
17.55 - Přidej se
17.25 - Ptáčata aneb Nejsme
16:05 Námořní vyšetřovací
18:25 Ulice (1854)
18.10 - Nedej se
služba IV (11)
žádná béčka (5/16)
19:30 Televizní noviny
17:00 Odpolední Televizní
18.30 - Hledám práci
17.55 - Nezapomínání
20:00 Ordinace v růžové
noviny
18.55 - Zprávy v českém
18.55 - Zprávy v českém
zahradě 2 (219)
17:30 Dr. House II (20)
znakovém jazyce
znakovém jazyce
21:20 Kriminálka
18:25 Ulice (1855)
19.05 - Sabotáž
19.05 - Medúza
Miami VII (16)
19:30 Televizní noviny
19.30 - Adult English Zone
19.45 - Počesku
20:00 Román pro ženy
20.00 - Ta naše povaha česká 22:15 Stahovák
20.00
Historie.cs
22:50 Policajt
22:10 Terminátor 3:
20.30 - Pompeje včera, dnes
20.55 - Johann Gregor Mendel
v Beverly Hills 2
Vzpoura strojů
a zítra
22.00 - Průvodce
00:50 Smallville VII (20)
00:20 Život s nepřítelem
22.30 - Dokumentární klub
00.05
Posezení
s
....
01:40 Novashopping
02:00 Novashopping
23.15 - Max
00.35 - Evropský manuál
02:20 Stahovák
02:00 112
01.00 - Retro
02:45 Tabu
02:30 Rady ptáka Loskutáka 00.55 - Slzy Konga
01.25 - Partnerské ladění
01.35 - Q
03:30 Áčko
03:05 Tabu
02.05 - Politické spektrum
04:35 Dva z Queensu IX
04:40 Dva z Queensu IX (10) 02.05 - Kdo chce kam...
04:55 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier X (4)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace III (4)
08:55- M*A*S*H (49)
09:30- Knight Rider III (16)
10:35- To je vražda, napsala
11:35- Policie Hamburk II
12:35- M*A*S*H (50)
13:10- Will & Grace III (5)
13:40- Closer IV (9)
14:40- JAG VIII (9)
15:30- Big Ben IV (2)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů (8)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Castle na zabití I (6)
23:25- Hledá se táta a máma
00:30- Kriminálka Kolín IV
01:30- Volejte Věštce
03:20- Výklad snů
04:15- Na čem záleží (46)
04:40- TOP STAR magazín
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05.00 - Jak přežít
05.15 - Vítejte v Tate
galerii
05.20 - Krásy evropského
pobřeží
05.30 - Správy STV
06.00 - Franklin (14/52)
06.20 - Finley požární autíčko
06.45 - Děti točí hrdiny (6/16)
07.00 - Hodinový manžel
07.25 - Kus dřeva ze stromu
07.40 - Vášeň sběratelská
07.55 - Turecko
08.15 - Počesku
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Na plovárně
10.00 - Neznámí hrdinové
10.30 - Občan Kopas
10.55 - Kuchařská pohotovost
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká
13.10 - Medúza
13.45 - Šikulové
14.05 - Čarodějnice školou
povinné (15/26)
14.30 - Tahače 2010
14.40 - Sportovci světa
15.35 - Království divočiny
16.05 - Alchymie bytí
16.30 - Rodina a já
16.50 - Můj dům, můj hrad
17.10 - Bohové a hrdinové
17.25 - Historické mini
příběhy a kuriozity
17.40 - Chcete mě?
17.55 - City Folk 2010
18.25 - Kosmopolis
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Hledám práci
19.30 - Auto Moto Revue
20.00 - Zázračná planeta
20.55 - Ptáčata aneb Nejsme
žádná béčka (6/16)
21.20 - ČT Live - Ewa Farna
22.15 - Festivalové minuty
22.30 - Bigbít (38/42)
23.30 - Malá Velká Británie
00.00 - Gorodok
00.25 - Svéráz sovětského
hokeje (1/2)
01.15 - Posezení s ..
01.45 - Krotitelé dluhů III.
02.10 - Veselý malíř vážně
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier X (6)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace III (6)
08:55- M*A*S*H (51)
09:30- Knight Rider III (18)
10:35- To je vražda, napsala I
11:30- Policie Hamburk II
12:30- M*A*S*H (52)
13:05- Will & Grace III (7)
13:35- Closer IV (11)
14:35- JAG VIII (11)
15:30- Big Ben IV (4)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- Skečbar
21:50- Show Jana Krause
22:55- Test
01:20- Čelisti - Pomsta
03:05- Volejte Věštce
04:45- Na čem záleží (49)
05:10- S Italem v kuchyni
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06:25 Bolek
a Lolek (72)
06:35 Jen počkej,
zajíci! (1)
06:50 Liga Špačků II (10)
07:20 Co nového
Scooby-Doo? (7)
07:45 Na výpravě
s Jeffem Corwinem
08:45 Občanské judo
09:15 Judo sonduje
09:30 Tristan
a Isolda
12:00 Volejte Novu
12:30 Po stopách krve
14:30 Nova Author
Cup 2010
14:45 Polární bouře
16:40 Četník se žení
18:30 Koření
19:30 Televizní noviny
20:00 Talentmania
22:50 Lovci stínů
00:50 Novashopping
01:10 Volejte Novu
02:25 Stefanie (1)
03:55 Novashopping

05:55
Pirátova
rodinka (40)

05.00 - Sama doma
06.00 - Zpívánky
06.05 - Raníček
s Dádou
06.20 - Šikulové
06.35 - Sezame, pojď si hrát
07.00 - Garfield a přátelé II
07.25 - U nás na farmě
07.40 - Záhady starověkého
Říma (5/20)
08.10 - Princezna na hrášku
09.35 - Ovečka
Shaun II (26/40)
09.40 - Zprávičky
10.00 - Kuchařská
pohotovost
10.25 - Strážce tajemství
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Chcete je?
13.10 - Malá farma
13.40 - Opravdový příběh
15.05 - Studio Volby 2010
15.10 - Návrat do Cranfordu
16.05 - Studio Volby 2010
16.15 - Profesionálové
17.10 - Útěk s Cézarem
18.35 - Studio Volby 2010
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Hodina pravdy
21.00 - Studio Volby 2010
21.15 - Rytíři ze Šanghaje
23.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.15 - Válečník
01.30 - 13. komnata
Michaely Maurerové
01.55 - Pošta pro tebe
02.50 - Všechnopárty
03.35 - Folklorní magazín
03.55 - Na cestě
po Shetlandských
04.20 - Poutní místa (1/10)
04.40 - Nebojte se hlíny

Sobota

05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Potomci
slavných
05.55 - Kus dřeva ze stromu
06.10 - Krásy evropského
pobřeží
06.20 - Správy STV
06.45 - Bílá místa
07.05 - Medicína pro
21. století
07.20 - O vědě a vědcích
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Náš venkov
09.45 - Folklorní magazín
10.10 - Ta naša kapela
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 Johann Gregor Mendel
12.00 - Game Page
12.25 - Medúza
13.05 - Simpsonovi XX
13.25 - Musicblok
13.55 - Jistě, pane ministře
14.30 - Glastonbury 2009
15.25 - Tahače 2010
15.40 - Království divočiny
16.10 - Poutní místa (1/10)
16.30 - Bohové a proroci
17.00 - Úsměvy
17.40 - S profesorem
Františkem Dvořákem
18.00 - Mizející místa
domova (13/13)
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina (1/2)
19.30 - Malá farma
20.00 - 47. MTF Zlatá Praha
21.00 - Magdalena
21.55 - Divadlo žije!
22.20 - Filmopolis
23.15 - Česká soda
23.35 - ČT Live - Ewa Farna
00.25 - Jazz klub 2008
01.20 - Divoké palmy (4/5)
02.10 - Na Kloboučku
02.50 - Hudební vizitka
03.20 - Smím prosit? (6/8)
03.45 - Banánové rybičky
04.15 - Krásný ztráty

12:45- Harry Potter
a Kámen mudrců
15:55- Julie Lescautová IV
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (5)
20:00- Piráti z Karibiku 1
23:10- X-Men 3
01:20- Paralelní lži
03:00- Volejte Věštce
04:45- Receptář prima
nápadů

PRVNÍ SEMIFINÁLE!

06:05
- Mickeyho
klubík I (1)
06:30- Pokémon: Diamant
a perla XI (40)
07:00- Frasier X (7)
07:25- Will & Grace III (7)
07:55- M*A*S*H (53)
08:30- Autosalon
09:40- Knight Rider
- Legenda se vrací (13)
10:40- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT
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04:55
Moto 2
- VC Austrálie
06:10 Záhady přírody
06:40 Moto GP
- VC Austrálie
08:15 Skippy (7)
08:50 Čarodějky
z předměstí
10:30 Šípková Růženka
11:45 Jmenuji se Sam
14:20 Mr. Bean
14:55 Jak básníci
přicházejí o iluze
17:00 Odpolední Televizní
noviny
17:30 Babicovy dobroty
18:00 Rady ptáka Loskutáka
18:55 Občanské judo
19:20 Judo sonduje
19:30 Televizní noviny
20:00 Talentmania
22:45 Střepiny
23:10 Wyvern
00:50 Novashopping
01:10 Bojovníci mezi
nebem a zemí
03:10 Áčko
04:15 Stefanie (1)
05:00 Novashopping

05.00 - Tančící skály
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Trojčátka (25/26)
06.25 - O čarovné Laskonce
06.50 - U nás na farmě (22/26)
07.05 - Raníček s Dádou
07.20 - Bert a Ernie (3,4/26)
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Krásy evropského
pobřeží:
11.10 - F. L. Věk (4/13)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Jak se ševcem šili čerti
14.10 - Kaleidoskop
14.35 - Legenda o lásce
16.10 - Film o filmu
Občanský průkaz
16.25 - Smím prosit? (7/8)
16.55 - Čétéčko
17.15 - Sváteční slovo
básnířky Lydie
17.20 - Pravěk útočí (8/13)
18.05 - Návštěvníci (9/15)
18.35 - Na cestě za Sergejem
od Oněžského jezera
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 - Tichá bolest
21.30 - EXPOminuty 2010
21.45 - 168 hodin
22.15 - Slečna Marplová
23.50 - Losování Sportky
a Šance
23.55 - Hotel Babylon II (3/8)
00.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.50 - Všechnopárty
01.35 - Úsměvy Ljuby Krbové
02.10 - Čétéčko
02.30 - Kuchařská pohotovost
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.00 - Retro
05.25 - Bohové
a proroci (6/15)
05.55 - Hudební setkání
06.35 - Solisti di Praga
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk 2010 - Dhaka
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Filmopolis
09.40 - Svět umění: Životopisy
10.35 - Chcete je?
10.40 - Čtenářský deník...
10.55 - Knižní svět
11.10 - Tančící skály (7/16)
11.30 - Film 2010
12.00 - Waterloo
13.40 - Lucemburkové (1/6)
14.05 - Krásy evropského
pobřeží: Helsinky
14.15 - Hrozba jménem
Eyjafjallajokull
15.10 - O žralocích a lidech
16.05 - Mýty a fakta historie
17.00 - Kamera na cestách
17.55 - Cesty víry:
Dotknout se nebes
18.15 - Křesťanský magazín
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Jistě, pane ministře
19.30 - Simpsonovi XX
20.00 - Stalking
20.55 - Proměny českého
zločinu
22.00 - Na plovárně
s Ivanem Lendlem
22.25 - Vzkaz
Františka Dvořáka
22.40 - Festivalové minuty
MTF Zlatá
Praha 2010
22.50 - Dům bláznů
00.35 - Glastonbury 2009
01.35 - Česká soda
01.50 - Hodina pravdy
02.45 - Svět umění:
Životopisy
03.35 - Kamera na cestách:
Nová Evropa
očima Michaela
Palina (3/7)
04.30 - Fotografovat módu

23:15- Vikingové
01:25- Hnutí mysli (3)
02:15- Volejte Věštce
04:00- Hitlerovi bodyguardi
04:45- Miláčci

DRUHÉ ROZHODNUTÍ

22:15- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT -

- DRUHÉ SEMIFINÁLE

06:10- Párty
s kuchařem
06:40- Mickeyho klubík I (2)
07:10- Pokémon
07:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Přátelé III (5)
08:15- Hitlerovi bodyguardi
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (54)
10:25- M*A*S*H (55)
11:00- Partie
12:00- Receptář prima nápadů
13:10- Zločiny v zahradách I
14:15- Eva tropí hlouposti
15:55- Vraždy v Midsomeru
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (6)
20:00- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT

17. 10. 2010
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01:15
01:35
01:55
02:30

23:55
00:45

17:30
18:25
19:30
20:00
20:45
21:25
22:10
23:00

17:00

15:05
16:05

14:05

08:35
09:35
12:10
12:35
13:35

05:59
Snídaně
s Novou
Stefanie VII (43)
Talentmania
Tescoma s chutí
Superman II (9)
Co mám na
tobě ráda II (7)
Hvězdná brána:
Atlantida II (4)
Kobra 11 VII (1)
Námořní vyšetřovací
služba IV (7)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House II (16)
Ulice (1851)
Televizní noviny
Okresní přebor (6)
Víkend
Mr.GS
Mentalista II (12)
Námořní vyšetřovací
služba VI (21)
Poker After Dark
69 rozkoší
pro smrtelníky (4)
Novashopping
Střepiny
Áčko
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame, pojď
si hrát (57/78)
09.00 - Nejlepší kšeft mýho
života
10.30 - Příště u Vás z Průhonic
11.05 - Smrt soudního znalce
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.15 - Dotek anděla III (1/30)
15.05 - Zábavná škola
15.15 - Opera nás baví
15.35 - Věříš si?
16.00 - Záhady Toma Wizarda
16.15 - Děti točí hrdiny (6/16)
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 - Kriminálka
Staré Město (4/7)
21.05 - Na cestě po ...
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Přísně tajné vraždy
22.35 - V plném slunci
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Politické spektrum
01.00 - Californication III
01.25 - Doktorka Quinnová II
02.10 - Kaleidoskop
02.35 - Náš venkov
02.55 - Sváteční slovo
03.00 - Cesty víry
03.20 - Křesťanský magazín
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

TV program
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Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz
PV
Veèerník,
Olomoucká 10,
Prostìjov
tel.:
582 333 433
e - mail:
vecernik@
pv.cz
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV.
Pá + so DISCO 80“ – 90“.
Vstup free. www.clubzatisi.cz
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
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU oznamuje
změnu sídla z ul. Lidická 86, PV
na HACAROVA 2, PV - 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.
ZO SPCCH Prostějov, Kostelecká 17, pořádá v roce 2010 pro
své členy i širokou veřejnost,
zájezd do Polského Těšína. Přihlášky. 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.
Hospoda U Hanibala – Výšovice u PV. Sobota 16.10.2010 od
17.00 do 02.00 hod.
SABATHORY, MACERACE,
DISSOLUTION, WIZARD INFERNAL, DEEP THROAT, CATATOMB, CORONACH, BELZEPHER, ARO, OLD THRASH
TITANS.

Národní dům Prostějov pořádá výstavu obrazů
–DANIEL KLOSE. Výstava
potrvá do 27.10.2010.
Dětské oddělení Městské knihovny v Prostějově (Vápenice 9 SPORTCENTRUM - dům dětí a
mládeže Prostějov) a mravenečník Eda Vás zvou na výstavu Terezy Skoupilové „Zvíře sem,
zvíře tam…“ Výstava potrvá do
29. 10. 2010. Otevřeno: po, st, čt,
pá: 11.00 – 17.00 hod. + vždy 1.
sobotu v měsíci 8.00 -11.30 hod.
Tel.: 582 329 673
Aikido Prostějov pořádá v měsíci září/říjen nábor nových členů. Kde: Sportcentrum DDM
Vápenice 9. Bližší info tel.: 728
605 129 nebo aikidoprostejov@seznam.cz
Informační centrum
pro mládež Prostějov
Otvírací doba:
Pondělí 12:30 – 17:30 hod.
Úterý 12:30 – 17:30 hod.
Středa 14:00 – 19:00 hod.
Čtvrtek 14:00 – 19:00 hod.
Pátek 12:30 – 17:30 hod.
Nový web ICM Prostějov:
www.icmprostejov.cz
Program MC Cipísek
Volná místa:
Kreativní večer pro dospělé závěsný mobil z plstěné vlny
13.10.
Hrátky s pohádkou - dramatickovýtvarný kroužek pro děti od 3 do
5 let (odpolední)
Angličtina pro maminky s
hlídáním dětí - zahájení koncem
října
Kurz předporodní přípravy - odpolední kurz pro nastávající rodi-

KUPÓN č. 40
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

če od 19.10. (změna termínu)
Přihlášky a informace na tyto aktivity v MC nebo e-mailem:
www.mcprostejov.cz,e-mail: mcprostejov@centrum.cz, tel. 602
364 874, 602 364 868,723 436
339
Výstava obrazů RNDr. Jitky
BRŮNOVÉ – LACHMANN –
SVĚTLO NESE INFORMACI,
v Galerii S, SOU obchodní, Ed.
Husserla 1, PV. Výstava potrvá
do konce října.
Církev československá husitská a
Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově Vás zve na besedu: „Radosti a strasti překladatele Bible“, přednáší: Mgr.
Michal KRCHŇÁK - redaktor a
člen překladatelské skupiny BIBLE , Český studijní překlad 2009,
ve středu 20.října 2010 v 17.00
hodin v přednáškovém sále fary
Církve československé husitské,
Demelova 1, Prostějov (za Priorem). Srdečně zvou pořadatelé.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
11.10. pondělí - od 14.30 hod.
Rehabilitačního cvičení pro zlepšení tělesné kondice a zraku
12.10. úterý – od 9.30 hod. promítání filmu s hlasovým komentářem pro nevidomé „Jára Cimrman ležící spící“ ve Městské knihovně. Akce je určena pro čtenáře
knihovny. Svoji účast hlaste předem z důvodu omezené kapacity.
14.10. čtvrtek – od 9.00 do 14.00
hod. Pletení z pedigu pro těžce
zrakově postižené a nevidomé
14.10. čtvrtek - od 11.00 do
16.00 hod. Zájmový klub
15.10. pátek – od 7.00 do 8.00
hod. Relaxační plavání
15.10. pátek – Výlet do Muzea
historických kočárů v Čechách
pod Kosířem.Odjezd z Pv bus v
8.45 hod. ze stan.č.1 od Alberta.

vá hodina kombinující protahování s posilovacím cvičením. Každou neděli v 18.45 hod. ZAHAJUJEME VÍKENDOVÉ HODINY ZUMBY každou sobotu
od 16 - 17.30 hod. Hlídání dětí zajištěno! NOVÉ HODINY SPINNINGU pro maminky po porodu. Speciální hodiny zaměřené na
redukci hmotnosti a obnovu fyzické kondice. Od 1. listopadu v
pondělí a ve středu od 15 - 16 hod.
Hlídání dětí zajištěno!

Český svaz ochránců přírody –
Ekocentrum Iris:
Den stromů pro školy – úterý 12.
října – Kolářovy sady od 8.30
hod.. Nutno se přihlásit předem.
Vícebarevná batika rychle –
pátek 15. října od 16.00 hod. –
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, PV.
Den stromů – sobota 16. října od
9.00 hod. – nám. T.G.Masaryka a
Smetanovy sady.

Fit klub Linie, Újezd,
Prostějov, tel.: 608 881 704.
NOVINKA V PROSTĚJOVĚ
- AQUA ZUMBA !!!
Každý čtvrtek od 16 - 17 hod. v
městských lázních. BURZA
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A
HRAČEK se bude konat v sobotu 16.10.od 9 - 11 hod. Sraz prodejců od 8.30 hod. Každý si prodává své věci sám. Přineste jen
čisté a nepoškozené věci. STREČINK + BŘICHO, ZÁDA - no-

Klub Diochi PV zve srdečně na
pokračování úspěšné přednášky
bioterapeuta pana Vladimíra ĎURINY, která se bude konat ve
čtvrtek 21.10.2010 v relaxačním
a terapeutickém centru Reset, paní Markové (budova KaSC, Komenského 10, PV). Po přednášce
bude následovat diagnostika
zdravotního stavu ZDARMA
spojená s poradnou. Na místě bude možné zakoupit bylinné
výrobky firmy Diochi.

Vystavujte na II. Salonu
hanáckých fotografů

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
si Vás dovoluje pozvat na ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ: setkání
zaměstnavatelů a zrakově postižených zájemců o práci, který se
uskuteční 19. října 2010 od 9:00
do 13:00 hod. na regionálním pracovišti TyfloCentra v Prostějově
(ul. Budovcova 6).
VEŘEJNÁ SBÍRKA TYFLOCENTRA OLOMOUC "POMÁHÁME NEVIDOMÝM".
POMŮŽETE I VY? Odešlete
prosím dárcovskou SMS ve tvaru
DMS BILEDNY na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč,
TyfloCentrum obdrží 27 Kč. Děkujeme!
www.tyflocentrum-ol.cz
MEGA JELZIN PÁRTY Prostějov – Gól U Stadionu - DJ PIKIN. Open 21.00 hod. Akce „Jelzin za 15 Kč“ Dance club disko
dne 15. a 16.10. 2010.

Salon hanáckých fotografů je
přehlídkou amatérské i profesionální tvorby našeho hanáckého
regionu. Letos proběhne druhý v
pořadí, jako výstavní bienále. Pro
autory jsou připraveny dva velké
výstavní prostory. První v Galerii
Metro Prostějov a druhý v galerii
nového Informačního centra města Prostějova. Pro autory je připraveno celkem 67 panelů, kam
své fotografie mohou umístit. K
II. Salonu hanáckých fotografů
bude vydán obsáhlý katalog, který zdarma dostane každý vystavující.
Salonu hanáckých fotografů se
mohou bezplatně zúčastnit především fotografové žijící a tvořící v
hanáckém regionu bez věkového
a námětového vymezení, fotografie či fotografické tisky mohou
být jak na volných listech, tak již
adjustované v rámech nebo na
deskách.
V Galerii Metro Prostějov lze též
vystavit v omezeném množství i
samostatně adjustované fotografie v rámech či na podkladových
deskách nebo paspartách.
Podmínky účasti a harmonogram
je závazný a musí být přihlášenými vystavujícími dodržován.

Správná odpověď z č. 38: Na snímku je budova na rohu ulic Palečkova a Pod Kosířem. Vylosovaným
výhercem se stává paní Janáčková, nám. E. Husserla 9, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 19. října 2010, 15.00
hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v
pondělí 25. října 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV,
WOLKEROVA 37, TEL: 582 346 300

Harmonogram Salonu:
Uzávěrka přihlášení k účasti
31.10.2010
Odeslání fotografií v elektronické
podobě na zhotovení katalogu
10.11.2010 (nutno uvést: jméno a
příjmení , rok narození a bydliště,
názvy snímků)
Instalace výstavy 13. a 14. 12.
2010
Slavnostní vernisáž 15.12.2010
Deinstalace výstavy 21.1.2011
Podmínky účasti:
* Téma fotografií II. Salonu hanáckých fotografů je volné a autoři nejsou omezeni věkovými
kategoriemi.
* Fotografie by měly mít výtvarnou nebo dokumentární formu s
emotivním učinkem a neměly
být vytvořeny před rokem 2008.
Fotografie mohou být i adjustované v rámech, či na deskách.
* Erotické až obscénně působící
fotografie, z důvodu veřejně
volně přístupných výstavních
prostor, nemusí být vystaveny.
* Na zadní straně každé fotografie bude napsáno jméno a přijmení autora, rok narození a
bydliště a název snímku.
* Se snímky nebude bez vědomí
autora nijak dále užíváno, reprodukováno ani manipulováno.
* Odeslat snímek 1 až 3 snímky
10x15/300 dpi s popiskou pro
zhotovení katalogu. Dále prosím o zaslání náhledů Vašich
ostatních fotografiií vybraných
k výstavě z důvodu vyřešení celkové koncepce výstavy na adresu: jiri@studioandrysek.cz nebo
na adresu Jiří Andrýsek, Pernštýnské nám. 9, 796 01 Prostějov.
* Nainstalovat si vlastní panelpanely i s popisky dle pokynů
organizátora Salonu.
Případné další dotazy zašlete na:
jiri@studioandrysek.cz.
apollo

Apollo 13

Pátek 15. října:
19.00 Rock´n´Roll All Night
Sobota 16. října:
22.00 DEFLEXION
Neděle 17. října:
19.00 LACO DECZI &
CELULA NEW YORK
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Kino Metro 70
Pondělí 11. října:
14.00 Kouzelná chůva
a Velký třesk
17.30 Ženy v pokušení
Česká vášnivá komedie
20.00 22 výstřelů
Francouzský akční thriller
Úterý 12. října:
17.30 Ženy v pokušení
20.00 22 výstřelů
Středa 13. října:
17.30 Ženy v pokušení
20.00 22 výstřelů
Čtvrtek 14. října:
17.30 Čarodějův učeň
Americký dobrodružný
film
20.00 Největší z Čechů
Česká komedie
Pátek 15. října:
17.30 Čarodějův učeň
20.00 Největší z Čechů
Sobota 16. října:
15.00 Čarodějův učeň
17.30 Čarodějův učeň
20.00 Největší z Čechů
Neděle 17. října:
15.00 Čarodějův učeň
17.30 Čarodějův učeň
20.00 Největší z Čechů
Kinoklub
DUHA
kinoklub
DUHA
Středa 13. října:
15.00 Nine
USA/Itálie
Pátek 15. října:
17.30 Twillight sága: Zatmění
Americký romantický
horor
20.00 Twillight sága: Zatmění
Sobota 16. října:
15.00 Kamarádi z televize I.
Pásmo pohádek
17.30 Twillight sága: zatmění
20.00 Twillight sága: zatmění
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 15. října:
20.00 MACHŘI
Komedie USA
Kulturní
klubklub
DUHADUHA
Kulturní
Do 27. října:
Zdeněk Vysloužil kresby
a obrazy
Městské
divadlo
Městské
divadlo
Středa 13. října:
19.00 RYBÁRIK
KRÁLOVSKÝ
Štúdio L+S Bratislava
Čtvrtek 14. října:
9.00 a 11.00 ŽÁDNÝ
MUZIKANT
Z NEBE NESPADL
MARBO – Bohdan Vrtal
14.00 SVAZ DŮCHODCŮ
Místní organizace Prostějov
simetrix
Simetrix
Pátek 15. října:
DJ Mark
Sobota 16. října:
DJ Otto Šabart

Berani - 21.3.-20.4. Zřejmě vás navštíví hodně nepříjemní hosté.
Budete z toho mít těžkou hlavu, ale na řešení svízelné situace naštěstí nebudete sami. Nebojte se požádat o radu také renomované
odborníky.
Býci-21.4.-21.5.Vnejbližšíchdnechtohomocneuděláte,skolívás
nemoc. Nepřetěžujte svůj organismus a odpočiňte si. Možná by pomohlo vypotit se na cizím těle, ovšem záleží na vašich možnostech.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nebude se vám příliš dařit v intimním životě,
zato na peníze budete kabrňáci. Vymyslíte kšeft, ze kterého bude
profitovat celá vaše rodina. Nebuďte ale lakomí, půjčte kamarádům.
Raci - 22.6.-22.7. V hlavě budete mít jako po vymetení, takže byste se neměli pouštět do žádných velkých akcí.Ve vašem případě by
se osvědčila dovolená uprostřed krásné přírody. Dobijte si své baterky.
Lvi - 23.7.-23.8. Můžete celkem lehce přijít k penězům, nesmíte si
ovšem znepřátelit své obchodní partnery. Proto nevymýšlejte žádné
léčky a úskoky, ale jednejte otevřeně a na rovinu. Vyplatí se to.
Panny - 24.8.-23.9. Budete se muset vloudit více do podvědomí
svých nadřízených, ti vás stále nějak přehlížejí. Zkuste je upoutat
nevšedním nápadem, zcela jistě na to máte vlohy. Ve středu si vsaďte.
Váhy - 24.9.-23.10. Čeká vás menší hádka s partnerem. Stejně to
už u vás delší dobu vypadalo jako před výbuchem sopky, takže
alespoň se nyní trošku pročistí vzduch. Snažte se o rozumnou dohodu.
Štíři-24.10.-22.11.Svýchcílůdosáhnetejediněvpřípaděmenších
ústupků. Pokud hodláte investovat do něčeho většího, nekonejte
tak jen svými penězi. Rozdělte se o investici, ale i případný zisk.
Střelci - 23.11.-21.12. Už v těchto dnech naplno projevíte své názory
adoslovapřitomvybuchnete.Užtovevásdoutnalonějakoudobu,ale
až nyní najdete odvahu pustit to ven. Přidají se k vám i ostatní.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Lidé okolo vás jsou vám ukradení,
myslíte jen sami na sebe. Na jedné straně se vám není co divit, ale
na straně druhé vám věčné sólování často škodí. Zkuste si to rozmyslet.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Určitě se vám tento týden bude lépe dýchat.
Zbavili jste se těžkostí, takže nyní už to chce jen pár maličkostí dotáhnout do konce. Ještě že máte velkou oporu ve svém partnerovi.
Ryby - 20.2.-20.3. Den co den v tomto týdnu budete dostávat nepříjemné dopisy, v mnohých budou složenky na značné částky. Potřebovali byste vyhrát ve Sportce, takže si určitě nezapomeňte vsadit!

11. října 2010

Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz

ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI VOLEJTE
NA ČÍSLO
608 022 023
NEBO PIŠTE NA
EMAIL
pvbila@seznam.cz
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FOTBALOVÁ REVOLUCE
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1. SK Prostějov
znovuzakládá
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EXTRÉMNĚ VYDAŘENÝ TÝDEN PROSTĚJOVSKÉHO SPORTU!
Radovat se mohli
basketbalisté,
volejbalistky
i hokejisté
a fotbalisté!
Poprvé v sezoně
okusil triumf
také házenkáři

PROSTĚJOV - SPORT V NAŠEM MĚSTĚ KVETE. ALESPOŇ VÝSLEDKY A VÝKONY TÝMŮ V UPLYNULÉM TÝDNU
TOMU NASVĚDČUJÍ! VŽDYŤ HNED DVOJNÁSOBNÁ RADOST ZAVLÁDLA V TÁBOŘE ORLŮ, KTEŘÍ DOKONCE
JIŽ SPLNILI JEDEN ZE ZÁKLADNÍCH CÍLŮ NOVÉ SEZONĚ, DVAKRÁTSE Z TRIUMFU TĚŠILY I VOLEJBALISTKY,
KTERÉ TAK NA JEDNIČKU ZVLÁDLI HISTORICKOU PREMIÉRU A VSTUP DO STŘEDOEVROPSKÉ LIGY, JEŽ
SI ODBYLY V CHORVATSKU A VE SLOVINSKU. V SOBOTU VEČER POHLTILA PO VÍTĚZNÉM HANÁCKÉM
DERBY EUFORIE TAKÉ PROSTĚJOVSKÝ „ZIMÁK“, NEBOŤ
JESTŘÁBI PŘEMOHLI PŘEROVSKÉ ZUBRY. JUBILEUM
NA PAŽBĚ VÝHER OSLAVILI FOTBALISTÉ TJ HANÁ,
JENŽ OTOČILI REGIONÁLNÍ DERBY S PROTIVANOVEM.
BEZ PORÁŽKY JSOU PO SVÉM COMEBACKU DO
SENIORSKÝCH SOUTĚŽÍ TAKÉ HRÁČI 1.SK PROSTĚJOV,
KTEŘÍ NEOCHVĚJNĚ MÍŘÍ ZA POSTUPEM DO TŘETÍ TŘÍDY
OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU! A BY TOHO NEBYLO
MÁLO, VŮBEC PRVNÍ SLADKOU PŘÍCHUŤ VÍTĚZSTVÍ V NOVÉ
SEZONĚ PROŽILI TAKÉ HÁZENKÁŘI. NO, CO ŘÍKÁTE - NENÍ TO
PARÁDA?
-pk-

více čtěte
na stranách

22-24 a 26

K tenisovému titulu má dopomoct

i TATO KRÁSKA!

PROSTĚJOV - Jak Večerník
informoval již před týdnem, v
tenisovém zákulisí se jjiž vše p
připravuje pro start Extraligy ČR
smíšených družstev. A TK
Agrofert Prostějov vstoupí do
soutěže opět skvěle vybaven.
Letos dokonce nasazuje nejen
tenisové, ale i společenské zbraně! Doslova hvězdou týmu se
totiž má stát ruská kráska Maria
Kirilenková.

„Myslím, že pro diváky jsme
ppřipravili účast velmi atraktivní
t e - nistky, glosoval angažmá
šestadvacáté hráčky světošest
vého žebříčku a vítězky pěti
véh
turnajů WTA ve dvouhře
turn
Miroslav Černošek, šéf
Mi
prostějovského tenisového
pro
klubu a spolumajitel marklu
ketingové společnosti TK
ket
PLUS. „Je to přece hezká
PL
holka, proto jsme ji taky
ho
do týmu přibrali, dodal s
úsměvem Černošek s tím,
ús
třiadvacetiletá rodačka z Moskvy
že třiadvacet
tvoří milenecký pár s Igorem
Andrejevem, který je jak známo již
několik sezón členem prostějovského družstva. „Igor nám Mariu doporučil a víceméně její start v našem
týmu zprostředkoval. Jemu jsem ale
říkal, že ji chceme hlavně pro její
skvělé tenisové výkony....
Možná ale, že i právě kvůli nástup-

7
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kyni Kurnikovové a Šarapovové
sáhli prostějovští pořadatelé k zavedení vstupného, což se stane na
tenisu v Prostějově vůbec poprvé v
historii! „Je to z jediného důvodu;
jelikož se bude hrát v hale, musíme
limitovat počet diváků, kteří přijdou,“ zdůvodnil nečekaný krok
M. Černošek s tím, že vstupné na
tři dny by mělo stát 290 Kč.
Hrát se bude od 12. do 18. prosince 2010 a prostějovský výběr se
svým fanouškům představí 16. a
17. prosince. Vítězové finálových
skupin se o celkové prvenství utkají 18. prosince taktéž v Prostějově.
Jediným cílem TK Agrofert je
další zisk mistrovského titulu, ke
kterému letos nevypomůžou ani
Jaroslav Pospíšil (hostuje v TK
Sparta Praha), ani Dušan Lojda
(hostování v TK Neridé).
více čtěte
na straně

DENNÍ

...

I

BONMO T
„MÁME SILNÉ MUŽSTVO. JE NA ČASE, ABYCHOM NĚCO VYHRÁLI! A NYMBURK? NIC
NETRVÁ VĚČNĚ, ANI LÁSKA K JEDNÉ SLEČNĚ...“
Předseda Správní rady BK Prostějov MILAN
MATZENAUER k ambicím Orlů v právě se
rozběhnuvším ročníku Mattoni NBL, v níž by
basketbalisté nejdříve rádi zaujali pozici Nymburku
a následně jejich nadvládu minimálně ohrozili

NUMERO

10

Haná je věčná, Haná je nesmrtelná, Haná je nejlepší! Po sobotě platí tato charakteristika
více než stoprocentně. Alespoň
v I.B třídě Olomouckého KFS
určitě, neboť touto soutěží
prochází fotbalisté tohoto prostějovského klubu na podtrženou jedničku. Poté, co dokázali
otočit i nepříznivě se vyvíjející derby s Protivanovem, připsali si svěřenci trenéra Daniela Koláře v letošní sezoně na své
konto již desáté vítězství v řadě, přičemž ztráta bodu je ještě
nepotkala!

ŠAMPION
Š
AMPION

PE
EC
CHAŘ

25

INZERCE

BUDE SE NA CO DÍVAT!TřiadvacetiletáruskátenistkaMariaKirilenkováposílí
vprosinciTKAgrofertProstějov,zakterýnastoupívletošnímročníkučeskéextraligysmíšenýchdružstevispolečněsesvýmpřítelemIgoremAndrejevem.
Foto:internet,
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BASKETBAL:

MALÁ KOPANÁ:

VOLEJBAL

LEDNÍ HOKEJ:

MATTONI NBL - 2. KOLO
BK PROSTĚJOV - BASKETBALL BRNO
STŘEDA 13. 10. 2010
17:30 HODIN
Městská hala Sportcentrum-DDM

OKRESNÍ LIGY ČSRS 2010/2011
TURNAJE 2. a 3. LIGY MUŽŮ a OKRESNÍ LIGY ŽÁKŮ
SOBOTA 9. 10. 2010 8:00 HODIN
Vrbátky - Husova šk., Prostějov - Kralice n.H. um.tráva – Kobeřice

STŘEDOEVROPSKÁ LIGA - 4. KOLO
VK PROSTĚJOV
ATSC WS KLAGENFURT (Rakousko)
SOBOTA 16. 10. 2010 17:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM

LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - 10. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
- HC NOVÝ JIČÍN
SOBOTA 16. 10. 2010 17:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

FLORBAL
2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE IV - 4. KOLO
FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
– Z.F.K. PETROVICE
SOBOTA 16. 10. 2010 19:00 HODIN
hala ZŠ a RG Prostějov, Studentská ul.

1. LIGA MUŽŮ - 4. KOLO
TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
SOKOL NOVÉ VESELÍ
NEDĚLE 17. 10. 2010 10:30 HODIN
hala ZŠ a RG, Studentská ul.

boje na zelených trávnících aneb
MS DIVIZE, SKUPINA „D“ - 11. KOLO
TJ SOKOL KONICE
FC DOSTA BYSTRC-KNÍNIČKY
SOBOTA 16. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál „Pod Kučerákem“ v KoniciPŘEBOR

FLORBAL

HÁZENÁ

KAM ZA F

OLOMOUCKÉHO KFS - 11. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ JISKRA OSKAVA
NEDĚLE 10. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Kralicích na Hané

PŘEBOR OFS-II. TŘÍDA PROSTĚJOV - 11. KOLO PŘEBOR OFS-II. TŘÍDA PROSTĚJOV - 11. KOLO
TJ OTINOVES
SOKOL VRCHOSLAVICE
SOKOL OTASLAVICE
SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 17. 10. 2010 15:00 HODIN
NEDĚLE 17. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Otinovsi
fotbalový areál ve Vrchoslavicích

2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE IV - 5. KOLO
FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
- SK FBC TŘINEC
NEDĚLE 17. 10. 2010 15:00 HODIN
hala ZŠ a RG Prostějov, Studentská ul.

LEDNÍ HOKEJ:
LIGA JUNIORŮ - „VÝCHOD“ - 13. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
SHK HODONÍN
NEDĚLE 12 10. 2010 16:45 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

HOSPŮDKA KOVÁRNA,

i-i-fifi

Poděbradovo náměstí 7, Prostějov
internnet aRwMA!
ZDA
ve společných prostorách s hernou BROADWAY

REZERVACE: tel. 775 414 600

TBALEM

Provozní doba: Po až Čt 9:00 - 24:00 hodin, Pá a So 9:00 - 02:00 hodin, Ne 10:00 - 24:00 hodin

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 11. KOLO
SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
FKM OPATOVICE-VŠECHOVICE
SOBOTA 16. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Klenovicích n.H.

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 11. KOLO
SOKOL ČECHOVICE
TJ SLAVOJ KOJETÍN
NEDĚLE 17. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 11. KOLO
SOKOL KONICE „B“
HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 17. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Konici

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 11. KOLO
SOKOL PIVÍN
SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 17. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Pivíně

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 11. KOLO
SOKOL PROTIVANOV
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 17. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Protivanově

III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV - 11. KOLO
SOKOL ČECHY POD KOSÍŘEM
TJ SMRŽICE
SOBOTA 16. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Čechách p.K.

III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV - 11. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“
TJ HORNÍ ŠTĚPÁNOV
NEDĚLE 17. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál SCM, Za Místním nádražím

IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“ OFS PV - 11. KOLO
1.SK PROSTĚJOV
FK NĚMČICE NAD HANOU
SOBOTA 16. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Mostkovicích

IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“ OFS PV - 11. KOLO
TJ SOKOL IVAŇ
TJ ŽELEČ
SOBOTA 16. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Ivani

PŘEBOR OFS PV DOROSTU - 11. KOLO
SOKOL DRŽOVICE
SOKOL PROTIVANOV
NEDĚLE 17. 10. 2010 10:45 HODIN
fotbalový areál v Držovicích

Reality

11. října 2010

Kancelář: Poděbradovo nám. 11-12
(budova Komerční banky)
2. patro
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TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Mobil: 777 619 939
Nové byty PV - Drozdovice, 2+kk a 3+kk,
vlastní dvůr, parkování, ihned k nastěhování.

Byty pronájem Prostějov

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk E. Husserla
6.000Kč/měs. + ink.
3+1 Puškinova ul.
5.500Kč/měs. + ink.
3+1, ul. Brněnská, PV s lodžií a novou koupelnou:
7500Kč/měs. + cca 800Kč/měs. inkaso
Pronájem zařízeného nového bytu 2+kk, ul.
Krasická, PV. Architektem navržený interier.
Balkon.
Cena: 8.500Kč/měs. + ink.

BYTY- PRODEJ

Prodej činžovního domu v Prostějově. 6 bytů
(1x 1+1, 5x2+1) a 2 nedokonč. 2+1 v podkroví.
Lze i prodat po jednotlivých bytech. Info v RK.
Cena: 7 800 000Kč
2,5+1, Sídl. svobody, PV. Dr., 1.patro, alkovna,
lodžie. Nová koupelna, WC, kuchyň. linka!
Cena: 950 000Kč

1+kk E.Beneše, po rek.
4.900 Kč+en
1+kk Krasická, novostavba 48m2, zařízeno,
gar. stání.
8.000 Kč
2+kk Drozdovice, 65m2, novostavba 7.300 Kč+en
2
6.900 Kč+en
2+1 Žeranovská, 65m ,
6.500Kč+en
3+1 Pod Kosířem, 75m2,
3+kk Drozdovice, 92m2, novostavba 10.500 Kč+en
3+1 A.Slavíčka, po rek., zařízen 10.000 Kč+en
9.000 Kč
3+1 Mozartova, 74m2,
10.000 Kč+en
4+1 V. Špály, 91m2, po rek.

Byty prodej
1+kk DV, E.Beneše
670tis Kč
1+1 OV, Okružní
750tis Kč
1+1 OV, E.Beneše
709tis Kč
2+kk DV, Husovo nám., po rek., cihla 990tis Kč
2+1 OV, Sídl. sv., po rek.
1.190tis Kč
3+1 OV, C. Boudy, cihla
1.560tis Kč
3+1 OV, Moravská
1.300tis Kč
3+1 OV, Domamyslice, cihla, po rek. 1.650tis Kč
4+kk DV, Anglická,
1.130tis Kč
RD Držovice, 4+kk novostavba
2.590tis Kč
RD Vranovice, nadstandard. novostavba
3.990tis Kč
RD Želeč 2+1, velká zahrada
1.050tis Kč
RD Seloutky 5+1, garáž, po rek. 1.590tis Kč
RD Určice 3+1, zahrada, dílna
1.390tis Kč
RD Čechy p. K., 3+1, 2+1, zahrada 1.700tis Kč
RD PV Drozdovice, 3+1, 2+1, k rek.
1.350tis Kč
RD Vrbátky, 5+1.
2.390tis Kč
2. 1400 Kč/m2
Poz. Domamyslice, 1426m
Pronájem ordinace, PV Karlov.
5tis Kč
Stražisko, velmi pěkná chata, po rek. 850tis Kč
Myslejovice, chata
290tis Kč

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem
2+1, PV, Blahoslavova,

RD 5+1 s terasou, garáží a zahrádkou v
Prostějově - Čechůvkách.
2xkoupelna, 2xWC.Výborný tech. stav, po
úpravách. Plyn.vytápění, el.e.220/380V, obec.
voda a kanalizace.
Cena: 3500000Kč

Prodej nového RD 3+kk v Alojzově. Terasa,
garáž, zahrad. altánek, zahrad. gril. Okrasná
udržovaná zahrada. Vše perfektní stav!
Bližší informace v RK!
Pronájem nebyt. prostoru 90m2 v centru města.
Přízemí, dlažba, kamer.systém. Vhodné na služby.
Cena: 7500Kč/měs. + ink.

6.000 Kč+en

Byty prodej
1+kk OV, E.Beneše
629tis Kč
2+1 DV, Zrzavého
850tis Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.099tis Kč
3+1 OV, Sídl. Svobody, po rek.
1.350tis Kč
3+1 DV, Mozartova, po rek.
1.390tis Kč
3+1 OV, E. Beneše, po kompl. rek. 1.290tis Kč
3+1 OV, Svatoplukova, cihla, 70m2, 1.390tis Kč
RD Vřesovice, 3+1 velká zahrada, 650tis Kč
RD Pěnčín, 3+1 s garáží,
799tis Kč
RD Čelechovice-Kaple, 4+1 velká zahrada
890tis Kč
RD Bílovice, 5+1 po část. rek,
990tis Kč
RD PV Sokolská, 5+1 po rek.
3.600tis Kč
RD Domamyslice, 5+1 se zahradou, 3.790tis Kč
Prodej komerčních prostor, 50m2, 750tis Kč
Pronájem kom. pr. Kostelec n. H, 60m2,
4900,-Kč/měs

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
BYTY–PRONÁJEM:
1+1zařízený,sídl.Svornosti Kč5.300,-/měsícvč.inkasa
1+1,Vrahovickául.
Kč4.000,-/měsíc+inkaso
1+1,ul.V.Ambrose
Kč5.900,-/měsícvč.inkasa
2+1,ul.Dr.Mičoly
Kč6.500,-/měsícvč.inkasa(možnostgaráže)
2+1,Vrahovickául.
Kč4.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Wolkerovaul.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso

Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz
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Stražisko,okr.Prostějov
Prodejrodinnéhodomu5+1vatraktivníobci.Důmna
slunném svahu s výhledem, nad koupalištěm. Garáž,
ÚT na tuhá paliva, plyn před domem. Zast. plocha 87
m2,zahrada713m2.
Cena:Kč1.295.000,-
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Plumlovskápřehrada
Prodej chaty na klidném místě. 1 místnost + obytná
veranda, na pozemku studna kopaná i vrtaná. Zast.
plocha32m2,zahrada1.232m2 Cena:Kč350.000,-

KOMFORTNÍ BYDLENÍ

1+1 OV, PV B. Němcové
750tis Kč
2+1 OV, Barákova, cihla, po rek.
990tis Kč
4+1 OV, centrum, 130m2, nadstandard, 2.590tis Kč
4+1 OV, sídl. Svobody,
1.390tis Kč
RD Hradčany, 2+1, velká zahrada 550tis Kč
RD Nezamyslice, 3+1, velká zahrada. 1.650tis Kč

Hradčany–Kobeřice,okr.Prostějov
Prodej rozsáhlé, zrekonstruované, komfortní usedlosti
5+kk (obytná plocha 200 m2), průjezd, 2 garáže. Zast.
plocha693m2,zahrada1506m2, stodola220m2.
Cena:Kč3.900.000,-

Prodej RD 2+1 do tvaru písmene L v obci
Dobrčice, okres Přerov. Průjezd, hospod.
stavení, dvůr, zahrada. Zast. plocha 719m2,
Cena: 660 000Kč
zahrada 752m2.

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

Prostějov,Plumlovskául.
Prodej oploceného pozemku vhodného na stavbu
RD nebo provozovny, výměra 608 m2, rozměry 20
x 30 m. Možnost napojení veškerých inž. sítí, vydáno
stav. povolení na studnu. Přístup na pozemek zajištěn z
Plumlovskéulice.
Cena:Kč1.020.000,-

RODINNÉ DOMY, CHATY

Tel.: 606 922 838

Pronájem plech. sklad. haly 150m2, ul.
Olomoucká, PV, vč. zpev. plochy. U sjezdu z
dálnice.
Cena: Dohodou
Pronájem nebyt. prostoru 90m2 v centru města.
Přízemí, samost. vchod, vhodné na obchod i služby.
Cena: 6000Kč/měs. + služby

Prodej dvoupodlažního komerčního objektu
s využitým podkrovím u centra Prostějova.
V objektu se nacházejí obchodní a kancelářské
prostory.Zásobování z dvorního traktu, kde jsou
situovány i garáže a parkoviště. Bližší info v RK.
Cena:osobní jednání

* NOVINKA* RD 3+1 v Brodku u Prostějova,
zastavěná plocha 167m2, zahrada 300m2, elektřina 220V/380V, vodovod, vlastní studna, odpad
do septiku, vytápění domu plynové ÚT, parkety,
dlažba. Velmi pěkný RD s udržovanou okrasnou
zahradou a zděnou garáží. Bez dalších investic.
Klidné místo v obci.
Cena 1.600.000Kč.
* RD 3+kk v Alojzově, lux. novostavba, zastavěná plocha 270m2 včetně garáže, okr. zahrada s
altánem, gril, terasa 30m2 atd. Pozemek celkem
940m2. Dům je nový, 100% stav – bez dalších investic. Skvělý výhled na Prostějov a okolí!!
Cena 5.900.000Kč.
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové rekonstrukci, veškeré IS, zastavěná plocha 341m2, rozsáhlá zahrada o výměře 2479m2. LUKRATIVNÍ
LOKALITA !!
Cena 3.700.000Kč.
– PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ VÝRAZNÁ SLEVA!!
* Pronájem zrekonstruovaných nebytových
prostor o celkové výměře 370m2 na Wolkerově
ulici. Ideální k provozování fitcentra, posilovny
atp.
Výše nájemného 800Kč/m2/rok.

Prostějov,ul.Drozdovice
Prodej rodinného domku 2+1, 10 minut od centra
města. Dům k opravě, možnost rozšíření do podkroví, do ulice nová plast. okna a dveře, část. podsklepeno.
Zast.plocha109m2.
Cena:Kč891.000,-

POSLEDNÍCH 5 BYTŮ!

Prostějov,Vrahovickául.
AKCE!Kuchyňskálinkavhodnotě60.000Kčzdarma!
Prodejnovýchbytů:
3x3+kk(80m2)
Kč1.999.000,2x3+kk(81m2)
Kč2.009.000,Ukaždéhobytujevceněgaráž,balkon,sklep.

Tel.:728 166 255
BYTY

2+1, OV, Tylova, cihla, 60m2, byt kompletní
rekonstrukce.
Cena 1.240.000Kč.
3+1, DB, Šárka, panel, 68m2, byt původní stav.
Cena 910.000Kč. – SLEVA !!.

ŠIROKÁ NABÍDKA
KANCELÁŘSKÝCH
PROSTOR! INFO v RK!

Tel.: 606 922 838
POZEMKY

2

2

Pronájem prodejny 95m a skladu 30m
v centru města. Možno využít i na služby.
Cena: 8000Kč/měs. + inkaso

POZEMKY
Prodej pozemku 10 000m2 v Držovicích na
výstavbu RD.
Cena: 580 Kč/m2
Prodej pozemku 916m2 včetně části
komunikace na RD ve Vrahovicích.
Cena: 899Kč/m2
Prodej pozemku 956m2 na RD v Prostějově
Vrahovicích. Voda, kanalizace, el.e. v místě.
Cena: 990Kč/m2
Prodej zahrady 3277m2 se zděnou zahrad.
chatkou, skleníkem, studnou a el. energií
v Dobromilicích.
Cena: dohodou

Prodej nové montované chaty s mezipatrem
o ZP 20,6 m2 s terasou na bet. patkách.
Cena 135 000 Kč
Verze bez mezipatra 120 000 Kč
RODINNÉ DOMY
Pronájem rodinného domu 3+1 s garáží a
se zahrádkou v obci Mostkovice.
12 000 Kč/měs.

Prodej přízem. RD k rekonstr. PVJihoslovanská, nyní obchodní prostory.
SLEVA! 830.000 Kč

Prodej patrového podsklep. domu 3+1+Z
s teras. ve Vrahovicích. Cena 2.690.000 Kč

Prodej RD 4+1, PV-Dolní ul., k rekonstr.,
vhod. i ke komerc. účel.. Cena 2.490.000 Kč
Prodej RD 2+1 Konice Ladín s garáží a
zahradou.
Cena 350 000 Kč
BYTY PRODEJ

DB 3+1 s balk., PV-Kostelecká, 2. p. po rek.
sam. měřidla, výtah, 72 m2. Po dohodě.
Cena 1.380.000 Kč

Mobil: 776 29 44 98

www.cmreality.cz

Pronájem dílny a garáže, 65m2, ul.Olomoucká,
PV,vč. zpev. plochy.U sjezdu z dálnice.
Cena: Dohodou

MONTOVANÉ CHATY

* Prodej zahrady v Soběsukách o výměře 840m2. Elektřina a plyn u pozemku.
Cena 130.000Kč.
* Prodej pozemku v obci Nová Dědina u
Konice o výměře 5500m2. Voda a el. u pozemku.
Možnost výstavby rodinných domů.
Cena 880.000Kč.
* Prodej stavebního pozemku v centru obce Vřesovice o výměře 1057m2. Pozemek má obdélníkový tvar, je přístupný z veřejné komunikace.
Veškeré ing. sítě jsou u pozemku. Cena 524.000Kč.
* Prodej orné půdy o výměře 98000m2 v katastru
města Plumlov.
Cena 11Kč/m2
- odhadní cena dle znaleckého posudku.
* Prodej oplocené zahrady v Prostějovičkách o
výměře 1454m2, na pozemku elektřina, jižní svah,
možnost výstavby chaty.
Cena 220.000Kč.
* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře 366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi pěkným výhledem na Plumlov. Cena 160.000Kč.
PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA !!

www.reality-domino.cz

Prostějov-Čechovice
POSLEDNÍCH8DOMŮKPRODEJI!
Prodej nových rodinných domů 4+kk s parkovacím
stáním,včetněpozemku,obytnáplocha100m2.Dveře
SAPELI,plovoucípodlahy,obklady,dlažba,kuchyňská
linka (v hodnotě Kč 70.000,-) – vše v ceně. Pozemek
celkem170m2.
Cena:Kč2.990.000,-

BYTY–PRODEJ:
1+1, Dobrovského ul. – DB, 4. p., 34 m2, lodžie, pl.
okna
Kč630.000,2+1,Okružníul.–DB,cihla,1.patro,balkon,50m2
Kč750.000,2+1,ul.Šárka–DB,možnýpřevoddoOV,75m2,2.
patro,pův.stav
Kč750.000,2+kk,Studentskául.–DB,cihla,55m2,2.p.,výtah
Kč990.000,--SLEVA!
2+1,Šlikovaul.–OV,60m2,2.p.,2balkony
Kč1.090.000,--SLEVA!
3+1,sídl.E.Beneše–OV,70m2,2.patro,plast.okna,
lodžie
Kč1.250.000,3+1, sídl. Svornosti – OV, cihla, 85 m2, 4. p., lodžie,
plyn.ÚT
Kč1.350.000,--SLEVA!

Prodej DB 3+1 s balkonem,PV-A.Slavíčka,
69 m2, 5.patro, sam. měřidla, dlažba, lino, 2x
sklep,velmi pěkný.
Cena: 1.140.000 Kč

Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m2
1.300.000 Kč
DB 2+1 s balk. a šatnou, 4. p. cihl. domu, sam. měřidla, 50 m2. Střecha po rek.,
top. 2x WAF, níz. měs. nákl.
Po dohodě. Cena 645.000 Kč
OV 3+1 s balk., Kostelec n. H., 3. p. s
výtah., po rek., 72 m2.Cena 1.300.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
Prodej DB 3+1 Němčice n.Hanou,
75 m2, balkon, zvýš. přízemí.
CHATY PRODEJ

Ptenský Dvorek. Rek. chata 2+1 s ter.
a zahr. u lesa. 75 m2 + zahr. 335 m2,
220V/380V. Suché WC. Park. u pozemku. Včetně komplet. vnitř. vybavení.
Cena 330.000 Kč
BYTY PRONÁJEM
Podkrovní 3+1, 2. p., 145 m2, PV - Wolkerova.
Cena 11 000 Kč/měs. vč. en.
Pronájembytu2+1,PV-sídl.Svobody,56m2,5.
p. s výtahem.
Cena 8.200 včetně en.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Pronájem komer. prost. 55 m2, PV Svatoplukova ul. Cena 14 000 Kč/měs. + en.
Pronájem obchodu s výlohou v širším
centru PV, 38 m2, přízemí, ihned volné,
15.000 Kč/měs.
Pronájem kanceláře 38m2, PV-centrum.
4500 Kč+en.
Pronájem kanceláře 36m2, PV-centrum.
4300 Kč+en.
Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a podkr.bytemvprům.částiPV,ZPcelkem1765m2,
nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
Prodej zavedené pivnice v centru nám. T. G. M.,
2
140 m , momentálně pronajato. Cena: 2.490.000,Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního
domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou,
vitotékouadvěmaobchodyvhistorickémcentru
Prostějova.
Cena v RK.
Prodej/pronájem prům. budov 252 m2, 390
m2, 413 m2, 544 m2, 594 m2, 1050 m2, 1155 m2
v prům. části PV
Cena dohodou
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15.000 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul.
10.000 Kč/měs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice
3.000.000 Kč
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!
POZEMKY PRODEJ
PV-Držovice 3389 m2,
480 Kč/m2
Prodej zahrady 1781 m2, Otaslavice
130.000 Kč
PROSTĚJOV, st. poz. 5218m2 1290 Kč/m2
2
PROSTĚJOV, poz. 1876 m
1000 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 2163 m2 1000 Kč/m2
Otaslavice, orná půda 8000 m2
25 Kč/m2
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
550 Kč/m2
Vřesovice parcela 744 m2
350.000 Kč
2
Hluchov 695 m
200.000 Kč
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláři

www.realitycz.net

Rubriky, zpravodajství

Sta
alo se před....
9. 10. 2000
► PŘIJEL IVAN LENDL!
Světová tenisová legenda Ivan Lendl navštívil Prostějov, aby se v
místním muzeu prohlédl výstavu plakátů českého malíře Alfonse
Muchy. V roli kmotra projektu „Český tenis pro příští tisíciletí“
také dohlížel na trénink mladých nadějí. I když sám nehrál, do
výměn často vstoupil nějakou tou radou. Na následné tiskové
konferenci pak novinářům prozradil, že tenis již nehraje, zato však
velký fanda děl Alfonse Muchy propadl golfu.
► HOKEJISTÉ POSKOČILI NA DRUHÉ MÍSTO!
Prostějovskému týmu HC se nadále daří. Po dalších dvou
úspěšných zápasech se dokonce protlačili v tabulce první ligy na
vynikající druhé místo! Posun nahoru jim vynesl exodus bodů z
Kadaně, kde svěřenci trenéra Přecechtěla zvítězili v dramatické
koncovce 5:4, přičemž vítěznou trefu zaznamenal Milan Ministr
v osmapadesáté minutě. Před ním se do branky soupeře trefili T.
Hradecký, Michal Janeček, Černý a Šakarov. Po tomto úspěchu
následovalo další domácí vítězství nad Pískem, o něž se postarali
střelci Šakarov a Černý (dvakrát), Vasilev a Ministr. Toto střetnutí
sledovaly rovné čtyři tisícovky diváků!
► LeRK ZNOVU PADL...
V nelichotivé sérii naopak pokračovali fotbalisté druholigového
SK LeRK Prostějov, kteří si pro další porážku zajeli až do Horních
Počernic u Prahy. Na půdě Xaverova svěřenci trenéra Karla
Trnečky prohráli 0:1, když jedinou branku inkasovali od domácího
Jirky. V tomto duelu přitom mohl lodivod LeRKu využít hned tří
nových posil - plzeňského brankáře Ticháčka a dvojice ze Sigmy
Olomouc Glos - Laštůvka. Naopak do první ligy, konkrétně 1.FC
Synot má namířeno stoper Milan Boušek.
► TAKÉ HÁZENKÁŘI OPĚT PROHRÁLI
Další ztrátu si připsali také házenkáři Kostelce na Hané, kteří padli
na palubovce Zlína, kde podlehli domácí Novestě o dvě branky
17:19. Nejlepším střelcem týmu byl pivotman Kubik se šesti góly,
pět jich zaznamenal Hegar, čtyři Tůma. Na body to ale svěřencům
kouče Jiřího Grepla nestačilo a poté, co si připsali třetí prohru z pěti
odehraných zápasů v první lize, jim v tabulce náležela až desátá
příčka. Koncovku nezvládli ani třetiligoví házenkáři Prostějova,
kteří v taktéž nesmírně vyrovnaném duelu prohráli na hřišti
Újezdu u Brna netradičně nízkým skóre 13:14.
► ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH BEDÁŇOVÉ
Největšího úspěchu své dosavadní kariéry dosáhla tenistka TK
Agrofert Prostějov Daniela Bedáňová. Sedmnáctiletá naděje
postoupila na turnaji s půlmilionovou dotací v japonském Tokiu
až do semifinále, přičemž do hlavní fáze se musela prokousat
z kvalifikace. Ve druhém kole si dokonce připsala skalp
patnácté hráčky světového žebříčku WTA, Francouzky Amalie
Mauresmové. Zatímco na začátku letopočtu 2000 byla Dája na
294. příčce, před tokijským vystoupením ji patřila 87. pozice a po
něm se již dostala do první šedesátky!
-pk-

11. října 2010

TV tipy

perlička týdne
Na tomto místě vás seznamujeme s nejzajímavějšími událostmi ze sportovního prostředí, které se v uplynulých dnech udály, či teprve nastanou, nebo třeba dostaneme
na některou z nich ožehavý tip přímo od vás. Tentokrát jsme zavítali k fotbalovému trávníku, přesněji řečeno do jeho zákulisí, kde se rodí jedna velká a chvályhodná
novinka! A co vy, víte o nějakém zajímavém skutku? Napište nám na sport@vecernikpv.cz!

Půltucet roků výchovného „půstu“ je pryč:

1. SK PROSTĚJOV zakládá FOTBALOVOU AKADEMII!
PROSTĚJOV - V LETOŠNÍM ROCE SE FOTBALOVÝ ODDÍL 1. SK PROSTĚJOV ROZHODL PO DELŠÍ
ODMLCE OPĚT ZALOŽIT
FOTBALOVOU AKADEMII, KTERÁ MÁ VZNIKNOUT PŘI ZÁKLADNÍ
ŠKOLA EDVARDA VALENTY A TÍM PATŘIČNĚ
PODPOŘIT FILOZOFII A
STRATEGII VÝCHOVY A
FUNGOVÁNÍ MLÁDEŽNICKÝCH MUŽSTEV.
VZHLEDEM K TOMU, ŽE V SOUČASNÉ
DOBĚ PRAKTICKY
VŠECHNA MLÁDEŽNICKÁ DRUŽSTVA
TOHOTO ODDÍLU
HRAJÍ KRAJSKOU
A VYŠŠÍ SOUTĚŽ,
JE PRÁVĚ KVALITNÍ VÝCHOVA MLÁDEŽE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ FUNGOVÁNÍ 1.SK
PROSTĚJOV. FOTBALOVÉ
TŘÍDY SE V PROSTĚJOVĚ
OBNOVUJÍ PO ŠESTI LETECH.
„Nároky na výchovu mládeže
neustále stoupají a je doslova
nutností, ale zároveň i naší
povinností tento trend následovat.
Věříme, že sportovní zázemí je
tím nejlepším počátkem výchovy
a správných fotbalových návyků u
všech mládežnických kategorií,“
uvedl počátkem našeho
rozhovoru na téma obnovení
sportovních tříd se zaměřením na
kopanou Jiří Kocourek, předseda
1.SK Prostějov. „Rozhodnutí
založit po letech v Prostějově opět
fotbalové třídy padlo po domluvě

s ředitelem Základní školy
Edvarda Valenty panem Fialou,
který vyšel maximálně vstříc této
naší iniciativě a zajistil možnost
rozšířené výuky tělesné výchovy
se zaměřením na kopanou
v přilehlém sportovním areálu.
Jsme přesvědčeni, že sportovní
zázemí je tím nejlepším počátkem
výchovy. Předpokládáme také
možnost získání nejen státních
dotací, ale i dotací krajských,
případně z fondů Evropské
unie a mezinárodní
fotbalové federace
FIFA. Ta podobné
projekty výrazným
způsobem ovlivňuje
a podporuje,“ nastínil
šéf prostějovského
oddílu, který má ve
výchově mladých
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fotbalistů dlouhodobě úspěchy a
hlavně i dlouholeté zkušenosti.
„Sledováním nejmodernějších
trendů se budeme snažit v
naší Fotbalové akademii
osvětlit dětem základy jedné
z nejkrásnějších her světa.
Věříme, že zábavnou a
odbornou přípravou můžeme
dětem dát radost z pohybu a
zároveň z nich vychovávat
správné sportovce, ale co je
to nejpodstatnější, správné a
slušné lidi, pro které se stane
sport nedílnou součástí jejich
života. Nástrahy současného
moderního života jsou pro děti
velmi nebezpečné. Nechceme,
aby se heslo ´Kdo si hraje
nezlobí´, stalo pouhou frází. I
proto se chceme zapojit do akcí
´Stop drogám´ a ´Fair play´,“

prozradil dále Kocourek. „Náš
názor spočívá v přesvědčení,
že ne z každého mladého
fotbalisty asi bude reprezentant,
ale z každého chceme pomoct
vychovat slušného a dobrého
člověka!“
Na zásluze při tomto projektu
se podílí hned několik činitelů.
„Musím poděkovat především
panu řediteli školy Fialovi,
sportovnímu řediteli 1.SK
Prostějov panu Jurovi, trenérům
přípravek ročníku 2000 panu
Langrovi a Grossovi i trenérům
ročníků 2002, 2003, 2004
pánům Naiclerovi, Krestovi a
Neoralovi, kteří se výrazným
dílem podíleli na vzniku těchto
fotbalových sportovních tříd, což
se v Prostějově opět děje po šesti
letech půstu!
-pk-

Sportovní
redakce
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pro vás připravuje
pravidelnou nabídku
těch nejžhavějších tipů z
televizních obrazovek všech
česky mluvících kanálů,
která má posloužit k ještě
dokonalejšímu přehledu
všech sportovních nadšenců.
Věříme, že následující
přehled sportovních šlágrů,
které můžete sledovat z
pohodlí vašeho domova,
či společně s kamarády ze
sportbaru, oceníte a pomůže
vám nepropásnout ty
vskutku zajímavé události.
-pkFOTBAL
KVALIFIKACE
ME 2012
Lichtenštejnsko
- Česká republika
ÚTERÝ 12. 10. 2010
19:45 hodin
FOTBAL
GAMBRINUS LIGA
- 12. kolo
AC Sparta Praha - FK Teplice
SOBOTA 16. 10. 2010
18:00 hodin
TENIS
ATP MASTERS
1000 ŠANGHAJ
přímý přenos finále turnaje
mužů z Číny
NEDĚLE 17. 10. 2010
10:35 hodin
LEDNÍ HOKEJ
EXTRALIGA
HC Vítkovice
HC Sparta Praha
NEDĚLE 17. 10. 2010
18:00 hodin

BLÝSKÁ SE NA LEP ŠÍ ČASY? Po obnovení sportovních tříd se zaměřením na kopanou a založení jakési
Fotbalové akademie by se i trenérům přípravky 1.SK Prostějov, ročníku 2000 Pavlu Langrovi a Tomáši Grossovi s mladými talenty jistě lépe pracovalo. Podaří se předsedovi tohoto oddílu Jiřímu Kocourkovi (ve výřezu) dotáhnout rozběhnutá
jednání o projektu až do úspěšného konce?
Foto: Zdeněk Pěnička

Prostějovský SK K2 Sportcentrum bude pořádat největší florbalovou akci v zemi
„Dík patří i Jiřímu Pospíšilovi,“vzkazuje šéf klubu Jiří Kroupa
PROSTĚJOV - Počáteční vize či idea se nakonec přetavily
ve sladkou realitu. I tak se dá
popsat momentální stav ve vedení florbalového oddílu SK
K2 Sportcentrum Prostějov.
V roce 2007 započal tento klub
svou spletitou cestu, když vycítili někteří členové, že směřování
předchozího oddílu není optimální a ubírá se jinou cestou. Na
počátku budování klubu nového stálo několik málo lidí, dnes
má však tento florbalový oddíl
pět týmů o pětasedmdesáti členech a k tomu neregistrovanou
přípravku či kroužek florbalu pro děti z prvního stupně.
Koncepční a systematická práce nese své ovoce až po čase, jednou z prvních a o to cennějších
vlaštovek je zisk pořadatelství
finále Poháru České florbalové
unie!
Projekt, který zpracoval během
letních měsíců předseda klubu Jiří
Kroupa, se nakonec Ligové komisi a následně i rozhodujícímu
Výkonnému výboru natolik zalíINZERCE

bil, že jej prostějovskému oddílu
„přiklepli“.
“Florbal je v rámci Olomouckého
kraje stále malým sportem, jeho
pozice se nedá srovnat s Ostravou
či Prahou, a tak právě finálový den
by měl být hlavně propagací florbalu na nejvyšší úrovni,“ prozradil
Jiří Kroupa, proč florbalový oddíl
SK K2 Sportcentrum vůbec usiloval o pořadatelství pohárového
finále. „Hraje se systémem dvou
finálových utkání. V tom prvním
změří své síly zástupkyně ženské
florbalové sekce, pomyslným vrcholem je pak finále mužů,“ prozradil dále Kroupa.
Termín podniku byl stanoven na
víkend 18. a 19. prosince 2010,
konečný verdikt ovšem padne
během října hlavně s ohledem na
možnosti České televize, která
bude z finálového dne pořizovat minimálně záznam. „Dá se
ovšem předpokládat i přímý přenos jednoho z hraných duelů,“
přidal předseda oddílu SK K2
Sportcentrum další veskrze atraktivní novinku.

A co vůbec taková možnost oddílu přinese? „Hlavně možnost
zviditelnit se, ukázat, že současné
vedení pracuje převážně s ideou
šíření sportu mezi žáky základních a potažmo i středních škol,

a že tak činí kvalitně s podporou
vyškolených trenérů a průhledně
fungujícího Výkonného výboru.
Samozřejmě by činnost oddílu
byla nemyslitelná bez podpory jiných subjektů. Kromě partnerů ze

soukromé sféry jde hlavně o město Prostějov, Olomoucký kraj či
Sportcentrum-DDM Prostějov,“
uvedl J. Kroupa a dodal: „Jsme
nesmírně rádi, že se nám podařilo
získat právo pořádat finále pohá-

POMOHL K POŘADATELSTVÍ. Jiří Pospíšil (na snímku), jakožto ředitel ZŠ Palacká v Prostějově s florbalovým oddílem SK K2 Sportcentrum Prostějov dlouhodobě spolupracuje. Nyní se přisloužil i k získání pořadatelství finále Poháru
ČFbU.
Foto: archív

ru ve florbale. To svědčí o tom, že
je tento sport v Prostějově velmi
populární a získává si další příznivce, jak mezi chlapci, tak i mezi
děvčaty. Všichni, kteří se florbalu věnují, vědí, že v Prostějově
chybí hrací prostor, kde by bylo
možné florbal provozovat. Přesto
se najdou fandové, kteří nás neustále podporují a snaží se nám vycházet maximálně vstříc. Jedním
z nich je i ředitel Základní školy
Palackého Jiří Pospíšil, který nás
podporuje nejen poskytováním
prostor pro tréninky, ale vychází
nám vstříc i při realizaci našeho projektu pro rozvoj florbalu
mezi žáky základních škol. Co
nás nesmírně těší, je fakt, že pan
Pospíšil podpořil osobním dopisem i pořádání našeho finále.“
Jak se na věc dívá radní a ředitel
ZŠ Palackého, který v letošních
volbách kandiduje za ODS na
pozici starosty. „Jsem rád, že mohu přispět alespoň částečně k dalšímu rozšíření florbalu, který si
také rád zahraji. Přeji organizátorům finále poháru, aby se celá ak-

ce zdařila a vyšla na výbornou,“
poznamenal Jiří Pospíšil.
Oddíl SK K2 Sportcentrum
Prostějov chce i díky pořadatelství finálového dne poukázat, že
florbal v současnosti již zdaleka
není sportem pár nadšenců. Vždyť
v České republice se mu věnuje
před 50 tisíc hráčů a další přibývají. Podobný nárůst prožívá odvětví
také v Prostějově. „Pro samotný
kvalitativní i kvantitativní rozvoj
florbalu v našem městě je však nová tělocvična nezbytností,“ připomíná závěrem Jiří Kroupa. -pk-

LETECKÝ VÍKEND V PROSTĚJOVĚ NADCHNUL
Podívat se přišli mladí i ti starší, kteří si zavzpomínali na Josefa Františka
PROSTĚJOV - U příležitosti sto let od slavného
letu ing.J. Kašpara, který
se uskutečnil dne 25. září
1910 na prostějovské vojenské louce, proběhl ve dnech
2. a 3. října 2010 na letišti
v Prostějově „Den otevřených dveří“, díky kterému
se mohla široká veřejnost
jak blíže seznámit s leteckou
technikou, tak si popovídat
o tomto zajímavém sportovním odvětví. Součástí
dne byly i vyhlídkové lety,
kdy si zájemci měli možnost
prohlédnout Prostějov a jeho okolí z ptačí perspektivy.
Mezi návštěvníky se dokonce našlo i několik uchazečů
o letecký výcvik. Akce byla
pořádána firmou Benefit
Air Prostějov ve spolupráci s Aeroklubem Josefa
Františka v Prostějově.

A jak nám řekl ředitel společnosti a profesionální pilot Michal Vitásek proběhla
úspěšně, přičemž i počasí po
celé dva dny přálo. „Za to jsme
byli odměněni hojnou návštěvou příznivců létání od rodičů
s malými dětmi až po seniory.
Svoji přítomností akci podpořili také představitelé veřejného
života jako například náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a člen Zastupitelstva
města Prostějova Alois Mačák
či prostějovský zastupitel
Jiří Svatoš, dlouholetý člen
Aeroklubu Josefa Františka,“
sdělil Michal Vitásek. „Za
zmínku stojí, že tato akce byla i vzpomínkou na 70. výročí
úmrtí Josefa Františka, stíhacího pilota v Bitvě o Británii narozeného v Otaslavicích a po
kterém je čestně pojmenován
místní Aeroklub.

„Závěrem bychom chtěli tou- podporu a návštěvníkům za spolu s rozšířením o další leto cestou poděkovat všem, co bohatou účast. Do budoucna tecké zajímavosti a zážitky,“
se na akci podíleli za jejich můžeme slíbit její opakování dodal Vitásek.
-tb, pk-

LÉTÁNÍ LÁKALO. Den otevřených dveří na prostějovském letišti navštívili také zástupci radnice. Na snímku před
jedním z letounů zastupitel Jiří Svatoš, ředitel společnosti Benefit Air Michal Vitásek a Alois Mačák, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a člen Zastupitelstva města Prostějova. Všichni dohromady pak shlédli skutečně krásnou podívanou.
Foto: archív Benefit Air Prostějov
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REALITNÍ KANCELÁŘ

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

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

Pracovní doba:
Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

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

Nabízíme:
RD – PRODEJ
RD 4+1 Kralice na Hané
řadový, dvoupodlažní, podsklepený, pozemek
497m2, zahrada 482m2, garáž, vlastní studna, ÚT na
tuhá paliva a plynovým kotlem. Cena 1.690.000 Kč

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

EXKLUZIVNĚ!

RD 5+1, Kralice na Hané
samostatně stojící dřevostavba, nepodsklepený
s podkrovím a garáží, zast.plocha 168 m2, zahrada
Cena: 4.990.000 Kč
1084 m2.
Rodinný dům 6+kk Klenovice,
novostavba s garáží, terasa, plyn ÚT + teplovzdušné vytápění z krbu, zastavěná plocha 132
Bližší informace v RK
m2, zahrada 595 m2.

RD 7+1 Soběsuky u Plumlova
Obytná plocha 209 m2, balkon, lodžie, podsklepený, garáž, pozemek 2492 m2, vl.studna, plyn,
220/380, septik.
Bližší informace v RK

Byt 2+1 Mlýnská, PV
Tel: 777 231 606
Prodej bytu 2+1, OV, 51 m2 v novostavbě v centru
města. Nová kuch. linka, plast. okna, vlastní plyn.
topení. K rychlému jednání. Cena: 950.000 Kč

NOVINKA!

2+1 B.Němcové, PV
Tel: 777 231 606
Byt 2+1 v OV, 65 m2, cihla. 2. patro, balkon,
udrž. stav, prostorné neprůchozí pokoje, sklep.
Dům je po kompl. rek. - střecha, zateplení, fasáda. Ihned volný.
Cena: 990.000 Kč
PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!!

BYT 2+kk, Prostějov, Krasická ul. OV, 60,5
m2 + 2 balkony, sklep, novostavba, Kuch.linka
s vest. spotřebiči.
Cena 1.790.000 Kč
Byt 2+1, Prostějov, V. Špály
2
DB, 67 m , v 6.NP panel, (zateplení domu, plastová okna). Komora, lodžie. Cena: 950.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, J. Zrzavého,
DB, 75 m2 v 6.NP panel, plastová okna, zděné
jádro, vestavěné skříně, lodžie, nový výtah, zateplení, velký sklep 9m2. Cena 1.490.000 Kč
Byt 1+1 Prostějov, V. Outraty, DB, cihlový,
1.NP, 32 m2, plastová okna, vl. plyn.topení.
Cena 750.000 Kč

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Nájemní dům Prostějov,
na ulici Komenského se čtyřmi bytovými jednotkami, v 1. NP se nachází bytová jednotka 2+1
62 m2 a 2+1 66 m2, 2. NP bytová jednotka 3+1
138 m2 a ve 3.NP bytová jednotka 3+1 141 m2 s
možností rozšíření do půdních prostor.
Cena 5.190.000 Kč

Výrobní a skladovací areál Čelechovice na Hané,
pražírny kávy v obci Čelechovice na Hané
sestávající z administrativní budovy s bytem
4+kk, výrobních a skladovacích prostor o
celkové ploše cca 640 m2. Výměra pozemků 1142 m2.
Bližší informace v RK.

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Skalka – pozemek určený k výstavbě dvou
rodinných domů o celkové výměře 1633 m2, 9
km od Prostějova.
Cena 800 Kč/m2
Držovice - Prodej 2 pozemků určených pro
stavbu RD, inženýrské sítě na hranici pozemku,
výměra pozemku 1020 m2. Cena 1600,- Kč/m2
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
Cena 900,- Kč/m2
výměra cca 1500 m2.
Alojzov - Prodej pozemku na začátku obce
Alojzov určeného územním plánem k výstavbě
RD. Celková výměra 3.276m². Prodej možný po
čátech.
Cena 650,-Kč/m²

POPTÁVÁME:
• Cihlový byt 1+1 a 2+1 Prostějov
– financování zajištěno
• RD v Prostějově a okolí – Bedihošť, Hrubčice,
Držovice, Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
• Provozní objekt s kancelářemi
• Pronájem nebytových prostor cca 60-70 m2
– prodejna zahrádkářských potřeb
• Restaurace v Prostějově
• Pronájem bytu 1+1 v Prostějově
• Pozemek pro výstavbu garáží a parkování
nákladních automobilů (cca 3-5tis. m2)
• Koupě bytu 2,5+kk v Olomouci, vhodný
k rekonstrukci
Chcete prodat RD nebo byt?
Díky naší široké databázi klientů
Vám nabízíme rychlé zprostředkování prodeje.

Kompletní nabídku naleznete také na
www.reality-kocourek.cz, www.nemovitosti.cz.

Pronájem

Domy prodej:
RD před dokončením – Olšany
Novostavba samost. stojícího RD 5+kk,
zastavěná plocha 156 m2, zahrada 1053 m2.
Dvojgaráž, terasa, dva balkony. Dům je postaven z Porothermu, střecha Bramac.
Cena: 4.500.000 Kč

NOVINKA!

RD Dřevnovice
Tel: 777 231 606
Řad., cihlový RD. V přízemí 2+1 s možností
vybudování 3 pokojů v podkroví. Topení na
plyn i tuhá pal.,studna i vodovod, kanalizace,
septik,
Cena: 750.000 Kč

RD Nezamyslice
Tel.: 777 231 606
Exkluzivní prodej RD - 5+1, 195 m2. Vytápění
plynové, voda a kanalizace obecní, vlastní
studna.
Cena : 860.000 Kč

RD 6+2 Letovice, okr. Blansko, patrový, řadový, krajový, cihlové zdivo, částečně podsklepený,
sedlová střecha, přístavby, kůlny, dispozičně 2x
3+1 s příslušenstvím, průjezd na pozemek, zast.
plocha 338 m2, zahrada 454 m2, plyn a kanalizace
před domem, žumpa a vodovod v domě, určeno
k celkové rekonstrukci, velmi žádaná lokalita.
Cena: 950.000,-Kč
RD 3+1 Smržice, patrový, cihlový dům v řadové
zástavbě (dvojdomek), sedlová střecha (pálená taška), podsklepený, garáž, hosp. přístavky, skleníky,
zahrada, plynové ústřední topení, vodovod + studna
(kopaná), el. 220/380V, kanalizace obecní, ohřev
vody el. bojler, komora, koupelna s vanou, ihned
volné.
Cena: 1.680.000,-Kč
POSKYTUJEME KRÁTKODOBÉ PŮJČKY
OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI.
PENÍZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

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

www.kk-reality.com

Byt 2+kk Krasická, PV Tel.: 777 231 606
Osobnívlast.,80m2,balkon,garážovéstání+sklep.
Atypický, nadstandartní byt se prodává kompletně
zařízený a vybavený.
Cena : 1.820.000,- Kč

Byt 2+1Ant. Slavíčka, PV Tel.: 777 231 606
Družstevní byt, panel, dům i byt po kompletní
rekonstrukci, 2. patro, šatna. Cena : 900.000 Kč

1+1 M.Pujmanové, PV Tel: 777 231 606
1+1, I. patro, výměra 33 m2, balkon, zděná
koupelna. Vestav. skříně, kuch. linka, lednička, mikrovlnná trouba, sporák. Orientace
bytu: západ. Volné ihned. Cena: 650.000 Kč

◘ Prodej nedokončené novostavby
ve Vrahovicích 5+kk
Cena 2 350 000Kč
◘ Prodej RD 2+1 Měrovice n/H
voda, plyn, elektřina, zastavěná pl.
106m2, zahrada 604m2
Cena 230 000Kč

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 s lodžií.
Dům i byt po celkové rekonstrukci.
Byt se prodává včetně všeho vybavení.
Cena 980 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1 s lodžií, 76m2,zv.
přízemí,dům po celkové rekonstrukci, bezbariérový přístup
Cena 1 150 000 Kč

NOVINKA!

POZEMKY
Pozemek, Prostějov, soubor pozemků k možné
zástavbě o výměře 5.139 m2 téměř v centru Prostějova.
Cena info v RK
Křenůvky–Myslejovice soubor pozemků
k zem. využití cca 80 000 m2. Cena 19 Kč/m2

Byty prodej:
1+1 C.Boudy, Prostějov, OV, 32m2, cihla, 3.nadzemní podlaží, topení WAF, vana, el.bojler-voda,
parkety, plastová okna, nízké měsíční náklady,
krásné umístění domu u lesoparku Hloučela.
Cena:690.000,-Kč
3+kk Studentská, cihla, 1.patro, 90 m2, balkon,
samostatné plynové topení, sklep, dvůr, zahrada,
ihned volný. Prodává se ideální 1/6 bytového domu.
Cena: 1.330.000,-Kč
Byt 2+1 Werichova, Olomouc, 44m2, družstevní,
panel, 6. patro, výtah, plastová okna, ihned volný.
Cena:1.080.000,-Kč
3+1 Bedihošť, OV, cihla, 1. NP, čtyřbytovka, 84m2,
byt po rekonstrukci před 9 lety, plastová okna, plynové topení + plyn. ohřev vody, dlažby, parkety, 2x
sklep (dílna), garáž s autom. otvíráním, okrasná zahrada cca 200m2 s posezením (pergola) a sklípkem,
nízké měsíční náklady, klidná část obce.
Cena: 1.590.000,-Kč
3+1 Vrahovická, osobní vlastnictví, cihla, 1.patro,
2
98m , samostatné plynové topení (kombi kotel),
plovoucí podlahy, parkety, dlažba, koupelna s vanou
a sprchovým koutem. K bytu přináleží pozemek s
bazénem (čistička ve sklepě), místem pro posezení-zahrádka (okrasné dřeviny), průjezd určený pro
parkování a možnost parkování před domem. Po
prodeji ihned volný, nízké měsíční náklady (cca
3.000,-Kč), v domě jen 3 bytové jednotky. Velmi
zajímavé bydlení.
Cena: 1.590.000,-Kč
4+1 Moravská, OV, cihla, 3.patro, 93 m2, loggie,
skepní box.
Cena: 1.430.000,-Kč
Prodej řadové garáže za hl. nádražím, 18 m2,
dvojkřídlá plechová vrata.
Cena 65.000,-Kč
Prodej řadové garáže Moravská, 18m2.
Cena:160.000,-Kč
garáže Rejskova, PV, řadová, el., uzavřený areál,
ihned volná.
Cena: 1.000,-Kč/měsíc
garáže nám. Spojenců, PV, řadová novostavba,
el., ihned volná.
Cena: 1.200,-Kč/měsíc

BYTY – PRODEJ
Byt 1+1, Krasická ul, Prostějov
35 m2, 1.NP, OV, cihla, lodžie, novostavba, bezbariérový byt.
Cena: 900.000 Kč
Byt 2+1, Krokova ul., Prostějov
2
55 m , 3.NP, DV, cihla, balkon, sklep, dům po
zateplení.
Cena: 990.000 Kč

Pá: 9.00 - 12.00

Byt 1+kk Krasická, PV! Tel: 777 231 606
OV, výměra 38 m2, v novostavbě, II. patro s výtahem, cihlový. Částečně zařízený, nábytek je v
ceně bytu. Jižní strana, volné ihned. Tento byt je
nabízen exkluzivně.
Cena: 1.000.000 Kč
Tel: 777 231
606 PRONÁJEM:
BYTY
1+1, n/c, Svatoplukova, PV
4.500,- Kč/měs.+ink
1+1, n/p, Pujmanova
5.700,- Kč/měs.vč.ink.
2+kk, n/c, Svatoplukova, PV 5.500,- Kč/měs.+ink.
2+1,n/c, Brněnská, PV
7.000,-Kč/měs.+ink.
2+1, n/p, Špály, PV
7.500,- Kč/měs.vč.ink.
3+1, n/p, Belgická, PV
8.000,- Kč/měs.vč.ink.

BYTY PRODEJ:
1+1, ov/p M.Pujmanové, PV
2+1, ov/c, Újezd, PV
3+1, ov/c,Vojáčkovo nám., PV

650.000,1.250.000,- Kč
1.800.000,- Kč

POZEMKY:
Biskupice, 1.027 m2
Mořice, 10.000 m2
St.p. Lešany, 1480 m2,
Vřesovice, 900 m2
Olšany, 900m2
Bedihošť, 700 m2

600,- Kč/m2
250,- Kč/m2
280,-Kč/m2
480,- Kč/m2
1.000,- Kč/m2
1.100,- Kč/m2

RODINNÉ DOMY
RD Tvorovice

550.000,- Kč

Široká nabídka kanceláří, nebytových a obchodních prostor

VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
NA PROSTĚJOVSKU, PENÍZE IHNED

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 po
kompletní rekonstrukci v 1. patře.
Cena 680 000Kč

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 v OV, 2.
patro, 54 m2, velký, pěkný.
Cena 920 000 Kč
◘ Prodej bytu 2+kk s lodžií v klidné
části PV, 4/4.výtah,dům po revitaliaci,vlastní kotelna, nízké měsíční náklady.
Cena: 825.000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1, Anglická panel
plast. okna, šatna. Cena 785 000 Kč
◘ Prodej bytu 1+kk, po kompl. rekonstrukci, OV, lodžie, 30m2
Cena 620 000 Kč
◘ Pronájem zařízeného pokoje v
bytě 2+1, vhodné pro studenty
Cena: 2.500 Kč/měsíc + ½ inasa
(cca 250 Kč)
◘ Pronájem 1+kk s lodžií,
5500 Kč vč.ink

Rodinné domy:
RD Brodek u Prostějova
Prodej řadového, celopodskl. RD v klidné části
obce, dispozice 5+1, užívaný od roku 1993. Vytápění je ústřední s kotlem na zemní plyn, stáří kotle 1 rok, plastová
okna, ohřev TUV - plyn. bojler, obecní vodovod, kanalizace, el. 220/380V. Celková výměra pozemku 268 m2. SLEVA! 2.550.000,-Kč
Prostějovičky - prodej
řad. nepodsklep. RD o 2
NP po rekonstrukci o velikosti 5+1 s garáží. El.
220/380 V, ústř. plyn. vytápění, kanalizace do
septiku, studna na pozemku. Za domem je
menší zahrádka. Celková výměra pozemku je
267 m2. Součástí prodeje je i orná půda 527 m2.
SLEVA! cena k jednání v RK
RDProstějov–Domamyslice
Řadový koncový rodinný
dům 4+1 s garáží a zahrádkou,orientacepokojůVaZ,
plastová okna, plochá střecha, ústřední vytápění na
plyn, studna, obecní vodovod, kanalizace, internet.
Před domem dětské hřiště, nedaleko škola a školka.
Výměra pozemku 330 m2.
CENA:vRK
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností
rozšíření do podkroví. Dům
je vhodný ihned k bydlení.
Vytápění ústřední na zemní
plyn, el. 220/380 V, voda z vlastní studny, vodovod
před domem, kanalizace do žumpy. Za domem je
hospodář. přístavek (garáž) a kolny, následuje zahrada s vjezdem na pozemek. Zastavěná pl. 369 m2,
zahrada 155 m2. NOVÁ CENA! 570.000,- Kč
RD Skalka - prodej novostavby řadového rodinného domu, jednopodlažního, se sedlovou střechou s
vestavbou v podkroví. Jedná se o nedokončený
dům o velikosti 4+kk, chybí dokončit obklady
v koupelnách, podlahy v pokojích, dveře s obložkou, schodiště, fasáda. El. 220/380V, plyn,
obecní vodovod. Celková výměra pozemku je
269 m2.
CENA k jednání v RK
CHALUPA - Raková u
Konice - Prodej rekreační
chalupy včetně selského
zařízení. Vytápění je lokální na tuhá paliva, voda ze studny, záchod je suchý, el. 220/380 V. K hranici pozemku je přivedena voda a plyn. Za domem se nachází zahrada
se zemním sklepem. Celková výměra pozemku
je 584 m2.
CENA: k jednání 750.000,-Kč
PRONÁJMY
BYT 1+1, ul. Vodní, 45 m2, 2.NP, byt po rekonstrukci, dvorek se zahradou,
CENA: 5.000,-Kč+ink.
OLOMOUC, Byt 3+1, 75 m2, 1.NP a 8.NP,
výtah,
CENA: 6.900,-+služby
PV - pronájem nadstandard. bytu 3,5+1ve
zděném domě, ul. Třebízského, 2. patro, 125
m2.
CENA: 9.500,-Kč+inkaso
BYT 1+1, ul. Vrahovická, 28 m2, vlastní topení.
CENA: 6.200,- Kč
BYT 1+1, Sídliště svobody, 40 m2, 4.NP bez
výtahu, zařízený CENA: 6.500,-Kč vč. inkasa
BYT 1+1, ul. Pod Kosířem, 40 m2, 1.NP, dvorek.
CENA: 4.500,-Kč+ink
Byty - prodej
LUTÍN - DB 3+1, 74 m2,
6. NP, po revit.i byt. domu,
plast. okna, nový výtah,
zděné jádro. K bytu náleží
lodžie, šatna, komora na
chodbě a sklepní kóje. Okna jsou sit. na J, ložnice
na S. Klidná lokalita. Jedná se o udržovaný byt
ve velmi dobrém stavu. CENA: 1.090.000,-Kč
KONICE - byt 3+1 v OV,
64 m2, 2.NP rodinného
domu okálového typu, (
zast. plocha 79 m2, zahrada 327 m2). V suterénu se
nachází společná garáž, kotelna se společným
kotlem, sklepy a chodba s výstupem na zahradu.
V roce 2008 rek. bytu - plast. okna, nová koupelna, nová kuch. linka s vest. spotřebiči. Pokoje na
východ a západ. Nízké náklady na bydlení.
CENA: 940.000,-Kč
PV-Šárka - DB 2+1, 53
2
m , 3. NP, okna jsou sit. na
V, J a S. V roce 2008 proběhla revit. byt. domu:
nová plast. okna, zateplená fasáda; v bytě dlažba,
plovoucí podlahy, nové zděné jádro, nové stupačky, internet. Jedná se o udržovaný byt ve
velmi dobrém stavu. CENA: 1.090.000,-Kč
Prostějov -prodej nadstandard. bytu 5+kk s terasou v osobním vlastnictví, 2. NP, třípodlažního,
zděného domu, jenž se nachází v klidné části
města, nedaleko centra a hlavního nádraží. K
bytu patří sklep v 1.PP o výměře cca 30 m2. Byt
je v původním stavu a předpokládá se celková
rekonstrukce. Výměra bytu po rekonstrukci
bude činit cca 122 m2. Byt je ihned volný.
CENA: K JEDNÁNÍ V RK
Prostějov, Sídl. svobody
- prodej bytu OV, 2+1,
přízemí, výměra 55 m2.
Bytový dům je po revitalizaci - zatepl. fasáda, plast. okna, nové stupačky.
Byt je v původním stavu bez lodžie, pokoje situovány na západ. CENA SLEVA 890.000,-Kč
Nebytové prostory
Pronájem nebyt. prostor
na ul. Dolní, vhodný k
provozování obchodu,
sídla firmy, skladování apod. Celková podlah.
2
plocha 75 m , vytápění na zemní plyn, parkování u objektu.
Cena dohodou v RK.
Prostějov - pronájem nebyt. prostoru (kanceláře) v
podnik. objektu v centru
města, naproti OD Prior.
Kancelář se nachází ve II. patře, výměra 47 m2,
kuchyňský kout + WC. Elektroměr je společný
(přepočet). Možnost pronájmu parkovacího
místa ve dvoře. Cena: 6.750,- Kč/měs. + ink.
Pozemky:
Prodej staveního pozemku
Prostějov-Vrahovice, ul. M.
Majerové o výměře 690 m2.
Veškeré IS, vhodné pro dvojdomek.
Cena: 690 000,-Kč

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27
zelená linka: 800 107 014
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME :
- RD v okolí Prostějova do 1 000 000,- Kč
- chata, chalupa v blízkosti lesa, koupání
- byty 1+1, 2+1
BYTY:
Prodej bytu v OV 3+1 Pod Kosířem, 68 m2, 3.patro,
cihla, balkon
1 390 000,- Kč
RODINNÉ DOMY:

RD 5+1 Západní ul., prostorný samostatně stojící, kolaudace r. 2000, poz. 1635 m, zast. plocha 152 m2. Sauna, terasa,
lodžie, 3x pergola.
6 600 000,- Kč

RD 3+1 Okružní ul., dvoupodlažní, poz. 244 m2, podsklepený, topení ÚT/plyn, obecní voda, kanalizace, garáž.
2 200 000,- Kč
RD Kostelec na Hané 3+kk, po rekonstrukci, cel. pl. poz. 175
2
m , zahrádka, topení ÚT/plyn, obecní voda, kanalizace, volný
ihned.
1 450 000,- Kč

Sleva! RD 3+1 Těšice u Nezamyslic, zahrada 3064 m2, zděná
stodola, hospodář. budovy, garáž. Nové ÚT/plyn,koupelna,
WC. vlastní voda, septik. V tichém prostředí. 850 000,- Kč
POZEMKY
Stavební pozemek Mostkovice, 1900 m2, určeno ke stavbě
RD, v okolí již probíhá stavba. V blízkosti tenisových kurtů,
krásná lokalita.
1000,- Kč/ m2
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2, el., voda, plyn u pozemku, studna. Oploceno, možnost ihned stavět.
540 000,- Kč
Stavební pozemek Krasice, Zahradní ul., 1000 m2, všechny
sítě u pozemku
1 600 000,- Kč
Pozemek Stařechovice., el., voda, plyn. přípojka. Pozemek
1500 m2, z toho zastavěná plocha 780 m2
Cena v RK
KOMERČNÍ PROSTORY
Pronájem komerčního prostoru v II. NP budovy hotelu Gól bývalé restaurace, o výměře 450 m2
13 000,- Kč/měs.
Pronájem KO Plumlovska, bývalý bar, možnost zřízení
obchodu, kanceláře.
7 000,- Kč/měs
Pronájem Kostelecká (sídlo České pojišťovny) – lukrativní kancelářské a obchodní prostory v 4 patrové administrativní budově v centru. Prostory od 14 do 600 m2 ihned k
pronájmu.
Info v RK
REKREAČNÍ NEMOVITOSTI

Vojáþkovo nám. 3,79601 ProstČjov
tel.:605 011 310, info@srdcerealit.cz
Za „DOHOZENÍ“ PRODEJE
NEMOVITOSTI-ODMċNA!
B Y T Y prodej
570.000,-Kþ
1+kk,OV,sídl.E.Beneše
1+1,OV,Dolní,34m2,lodžie
650.000,-Kþ
1+1,DB,Kostelecká,34m2
650.000,-Kþ
1+1,OV,sídl.Svobody,35m2 820.000,-Kþ
1+1,OV,Krasická,novostavba989.000,-Kþ
2+1,OV,V.Ambrose,56 m2
870.000,-Kþ
2+1,OV,ProstČjov, 55m2
650.000,-Kþ
2+1,OV,Svatoplukova,50m2 DOHODA!
2+1,OV,Miliþova,55m2,1.p 999.000,-Kþ
2+1,OV,sídl.Svobody,58m2 930.000,-Kþ
2+1,OV,sídl.Svobody,55m2 850.000,-Kþ
2+1, Dr.Šárka,56m2
999.000,-Kþ
3+1,OV,Partyzánská
1.330.000,-Kþ
3+1,OV,sídl.E.Beneše
1.100.000,-Kþ
3+1 DB,Šárka,panel,1.p.,75m2,plast. okna,
ý
,
výhodná
investice
899.000,-Kþ
VÝMċNA!!!!!
Luxusního bytu 2+1,OV s alkovnou po
kompl.rekons.,2.p,lodžie,výmČna za 3+1
v OV,i v pĤvodním stavu-DOHODA.
NOVINKA!!!
3+1,DB,Mozartova,75m2,panel,lodžie,
po kompl.rekonstrukci
1.350.000,-Kþ
3+1,DB Mozartova,75 m2,panel,lodžie
pĤvodní udržovaný stav
1.300.000,-Kþ
3+1,OV,BrnČnská,cihla,2xbalkon,90m2,
velký sklep,po
kompl.rekonstr.,VOLNÝ!
cena je k jednání- DOHODA!!!
3+1,OV,Svatoplukova,cihla 1.400.000,-Kþ
D O M Y prodej
RD 6+1,Domamyslice,2x balkon,garáž,
zahrada, bazén, studna,
cena v rk
RD 4+1,Vrahovice,vjezd,patrový,po
kompl.rekonstrukci,podlahové vytápČní
plast okna,balkon,ihned k bydlení velmi
pČkný!cena v RK-DOHODA JISTÁ!
RD vícegeneraþní,ProstČjov,cihla,patrový,
3 byty,zahrádka,
3.395.000,-Kþ
RD Hrubþice,dvougeneraþní,2x 2+1,cihla,
zahrada,dvorek,garáž
cena v rk
RD 5+1,1+1,VĜesovice,velká zahrada,
sklípek,prĤjezd,dílna
1.950.000,-Kþ
RD 3+1,VĜesovice,vjezd,zahrada
NOVINKA! SUPER CENA! 649.000,-Kþ
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
1+1,centrum,vþetnČ poplat.
4.200,-Kþ
2+1,blízko centra, balkon
5.500,Kþ
2+1,cihla,vþetnČ inkasa
6.600,-Kþ
2+1,Západní ul.,panel
5.000,-Kþ
3+1,cihla,Daliborka,prostorný 7.000,-Kþ
3+1,cihla,E.Valenty,balkon
7.000,-Kþ
Nadstandard.2+kk,90m2,vþ.ink.9.600,-Kþ
3,5+1 nadstandard,135m2
9.500,-Kþ
...nebytové prostory,obchody,kanceláĜe...
stavební pozemky…………

Poptáváme pro klienty
Byty, domy, chaty, pozemky…ProstČjov a
okolí….rodinné domy i k rekonstrukci

PLATBA V HOTOVOSTI

605 011 310
Chata Mostkovice 3+1, poz. 1156 m², koupelna, WC,
žumpa, veranda, terasa, krásné místo v blízkosti Plumlovské
přehrady, možnost stavby RD.
1 300 000,- Kč
Rekreační chata Stražisko, pozemek 350 m2, 3+2, veranda,
terasa, v dobrém stavu.
480 000,- Kč

Další nabídka na našich stránkách

www.srdcerealit.cz
nebo v kanceláĜi

INZERCE ZDARMA!
...NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
A PORADENSTVÍ
V REALITÁCH
Rekreační chata 3+kk Seč u Lipové, celk. pl. pozemku 600
m2, zahrada 549 m2, koupelna s WC.
490 000,- Kč
Rekreační chata Krumsín 2+1, poz.720 m2, dřevěná, sklípek,
v překrásném prostředí lesů Drahanské vrchoviny.V blízkosti 2
rybníky.
270 000,- Kč

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

Dřevnovice – RD 2+1 s garáží a dvorkem, přízemní, částečně podsklepený. Možnost půdní
vestavby. Dobrý stav.
Cena 795 tis. Kč
Olšany – RD s 2 byty 3+1, garáž, hospodářské objekty, dvůr, zahrada s vjezdem, možnost další vestavby, voda obecní i studna,
plyn před.
Cena 2.310 tis. Kč
Držovice – RD 5+1 s garáží, voda obecní i
studna, plyn, el. 220/380, přilehlý pozemek
1.187 m2 lze využít jako stavební místo.
Cena 2.185 tis. Kč
Brodek u PV Konice 3+1 s garáží, cihlový, sedlová střecha, topení ÚT, el. bojler, vl.
studna, dvorek, zahrada. Cena 735 tis. Kč
Brodek u PV – RD 4+1, poschoďový,
v řadové zástavbě, částečně podsklepený,
plynové topení, el.220/380V, voda obecní,
malý dvorek.
Cena 770 tis. Kč
Protivanov – chata podsklepená s pozemkem 478 m2, vlastní studna, chata zařízená
k celoročnímu užívání. Pěkná udržovaná.
Cena 450 tis. Kč
Zahrada se zděnou chatkou, 380 m2, studna, Prostějov
Cena 150 tis. Kč
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice,
Čechovice, Alojzov a Mostkovice
Garáž zděná, PV – Za Mechanikou
Cena 105 tis.
1994 - Byt 1+1, OV, panel, PV-Vrahovice
Cena 670 tis. Kč
2109 - Byt 1+1, Dr, panel, PV-Hybešova
Cena 735 tis. Kč
1944 - Byt 1+kk, Dr., cihla,
PV – Studentská
Cena 750 tis. Kč
1704 - Byt 1+1, OV, panel, PV-E. Beneše
Cena 740 tis. Kč
2073 - Byt 1+1, OV, cihla, PV-E. Miličova
Cena 785 tis. Kč
2087 - Byt 2+kk, OV., panel, Konice
Cena 645 tis. Kč
2094 - Byt 2+kk, Dr., panel, PV-Hybešova
Cena 790 tis. Kč
2088 - Byt 2+1, OV, cihla, Kralice n. H.
Cena 890 tis. Kč
1518-Byt 2+1, OV, panel, PV-Dolní
Cena 950 tis. Kč
2030-Byt 2+1, Dr., panel, PV-Špály
Cena 970 tis. Kč
2080 - Byt 2+1, OV, cihla PV-Arbese
Cena 1.150 tis. Kč
2076 – Byt 3+1, OV, cihla,
PV – Svatoplukova
Cena 1.498 tis. Kč
1790 - Byt 3+1, Dr., panel, Němčice
Cena 990 tis. Kč
2070 - Byt 3+1, Dr., panel, PV-E. Beneše
Cena 1.150 tis. Kč
2002 - Byt 3+1, Dr., cihla, 110 m2,
PV-Svatoplukova
Cena 1.265 tis. Kč
2102 - Byt 3+1, OV, cihla, PV-Tylova
Cena 1.340 tis. Kč
20972 - Byt 3+1, OV, panel,
PV-Partyzánská
Cena 1.460 tis. Kč
1898 - Byt 4+1, Dr., panel, PV-Anglická
Cena 1.190 tis. Kč
DALŠÍ NABÍDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz

CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT ČI DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDI
NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAŘÍDÍME

StČhování, vyklízení, stavební
práce a rekonstrukce bytových
jader, … údržba všech typĤ
nemovitostí.

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Volejte: 739 322 895
1+kk M. Pujmanové OV celk. rek. 630.000Kč
1+1 E. Beneše OV 36m2
620.000Kč
1+1 Krapkova OV cihla
Sleva 680.000Kč
1+1 Krasická zánovní, cihla, balkon 989.000Kč
2+1 Svatoplukova
680.000Kč
2+1 Okružní OV 58m2+lodžie
889.000Kč
2+1 V.Špály OV zděné jádro
939.000Kč
2+kk Olomoucká 61m2 OV po rek. 1.080.000Kč
2+1 Svolinského cihla 58m2
1.149.000Kč
2,5+1 Svobody OV část rek. k jednání 1.090.000Kč
3+1 Šárka 70m2
super sleva 839.000Kč
3+1 Holandská 68m2+ lodžie
1.040.000Kč
3+1sidl. Svobody OV po celk rek. 58m2 1.140.000Kč
4+1Moravská 94m2 cihl.+možnost garáže1.445.000Kč

Volejte: 723 335 940
2+1 u centra 60m2 cihla
1.350.000Kč
2+kk Janáčkova cihl. po celk. rek.55m2 1.190.000Kč
3+1 Kepky 72m2, po kompl. rek. 1.450.000Kč

Volejte: 732 285 189
4+1 Okružní OV, po rek. 78 m2
1.490.000Kč
2+kk Krasická OV nový s balkonem 1.250.000Kč
DOMY

Volejte: 739 322 895
Chata Přemyslovce zahrada 700m2
RD 2+1 Určice
RD 2,5+1 Hradčany
Chata 3+1 Ptení zánovní

280.000Kč
350.000Kč
350.000Kč
739.000 Kč

Volejte: 723 335 940
RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
RD 2+1 5km od Konice
695.000Kč
RD 3+1 Vřesovice zahrada1000m2 690.000Kč
RD 4+1 Rozstání garáž
590.000Kč
RD 4+1 Doloplazy garáž zahrada 1.250.000Kč
RD 7+2 Čechy p/K zahrada garáž 1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec po celk.rek. cena k jednání
RD 6+1 Výšovice zahrada
1.390.000Kč
RD 3+1 Mostkovice po celk. rek. 1.990.000Kč
RD 7+1 Klenovice zahrada,bazén 4.000.000Kč

Volejte: 732 285 189
RD u centra PV dvůr, zahrada
1.575.000Kč
RD 6+2 Kostelec n. H. po rek.,zahr. 3.900.000Kč
RD 3+1 PV Čechovice předzahr. dvůr1.800.000Kč
Chalupa 3+1 Stražisko-Maleny zahrada
990.000Kč
RD 3+1 Ptení dvůr, zahrada po rek. 550.000Kč
PR O N Á J MY

Volejte: 739 322 895
1+1Dolní cihl. 45m2 po kom.přestavbě 5.000Kč+ink
1+1 Šárka 40m2 část. zař.
5.800Kč vč.ink
1+1 Libušinka
5.500 vč. ink
1+1Waitova cihla 50m2+balkon 6.000 vč. ink
1+1 B. Němcové cihla. 44m2 po rek 5.200Kč + ink
1+1 S.Svobody 39m2+lodžie 5.000Kč + 480el.
1+1 S.Svobody celk. zařízený 6.500Kč vč. ink
2+1 Milíčova cihla 65m2
6.000Kč +ink
2+1 Brněnská novostavba 85m2 6.500Kč+ink
2+1 Vrchlického 78m2
7.500 vč.ink
2,5+1 sidl. Svobody 60m2+lodžie8.000Kč vč.ink
3+kk Partyzánská 75m2 po rek. 5.800Kč +ink
3+kk Šafaříkova cihl. 105m2
6.000Kč + ink
3+1 Pod Kosířem 75m2 cihla 4000Kč+4.200ink
3+1 B. Němcové cihla 76m2+lodžie 8.500Kč vč.ink

Volejte: 723 335 940

1+1 Česká 50m2, cihla
5.000Kč+ink
1+kk 20 m2
2.500Kč+el.
2+kk Janáčkova 55m2,zař. po rek.8.000Kč vč.ink
3+1 u Němčic 72m2
6.000kč+ink.
3+1 Daliborka cihl.105m2
7.000Kč+ink
Pronájem RD 5+1
15.000Kč
Pronájem RD 7+1 Klenovice zahrada, garáž
15.000Kč+ink

www.realitypolzer.cz
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REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184
reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

NOVINKY:

„SUPERNABÍDKA“ :
Velmi pěkný RD 3+1 v Krasicích

1880 tis.Kč.

Byty:

1+kk OV panel, E.Beneše, 29 m2, lodžie
659 tis.Kč
1+1 DB panel, E.Beneše 2
730 tis.Kč
735 tis.Kč
1+1 OV cihla, Krapkova, 40 m
1+1 OV cihla v RD, vybavený
830 tis.Kč
2
855 tis.Kč
1+1 OV Sídl.Svobody, 37 m
1+1 OV, Krasická
990 tis.Kč
1230
tis.Kč
1+1 v OV, Krasická, 45 m2, vl.kotel
1075 tis.Kč
1+1 DR cihla, Studentská, 61m2, vl.kotel
780 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2 2
900 tis.Kč
2+1 DB, Holandská, 44 m , pěkný
940 tis. Kč
2+1 DB cihla, Svatoplukova, 58 m2 2
2,5+1 OV panel, Sídl.Svobody,2 56 m , 1150 ti.Kč, NOVINKA
1060 tis.Kč, SLEVA
2+1 OV cihla, Moravská, 61 m 2
2+kk DR cihla, Studentská, 682 m (vl.kotel) 1220 tis.Kč, SLEVA
1290 tis.Kč, NOVINKA
2+1, DR cihla, Bulharská,2 54 m
1.395 tis.Kč
2+1, cihla, Dykova, 58 m ,
3+1 Okál, Přemyslovice
410 tis.Kč
835 tis.Kč
3+1 OV panel, Bohuslavice, 71 m22
995 tis.Kč
3+1 DB panel, Němčice n/H, 742 m
e
1139 tis.Kč
3+1 OV, panel, E.Beneše, 61m , 2 lodži
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 110 m2,(zrekonstr.byt)
1350
tis.Kč,
SLEVA
1485 tis.Kč
3+kk DR, Janáčkova, 79 m2, zrekonstr.
1499
tis.Kč
3+1 DR panel, Anglická, 79 m2, (lux.kuchyně)
1650 tis.Kč
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 75 m2,2s garáží
3+1 OV panel, Sídl.E.Beneše, 78 m , zděné jádro 1550 tis.Kč,
SLEVA
1750 tis.Kč
3+1 OV, cihla, Sídl.Sport Kostel.n/H,2 80 m2
1760 tis.Kč
3+1 OV, panel, Martinákova, 852 m
3+1 OV, cihla, Brněnská, 81 m , (nadstandartní) 1790 tis. Kč
3+1 OV cihla, Vojáčkovo nám., (nádherný byt) 1960 tis. Kč
3,5+1 DR cihla, 86 m2, krásný, podkr.ložn., pracovna, spíž, zahrada, garáž, exklusiv
1990 tis.Kč/měs.

Pronájmy :

Apartmány - 6x, vhodné pro cesťáky, stavaře, kuchyně, roh.
vana, satelit,
400 Kč/postel, 600 Kč/2 postele, NOVINKA
1+1 Husovo nám.
5 tis.Kč + inkaso
1+1 Kostelecká,
5,5 tis.Kč/měs.+ inkaso
1+1 Slovenská
6 tis.Kč/měs.vč.inkasa
1+1 Krasická
7 tis.Kč/měs. vč.inkasa
1+1 Studentská
7 tis.Kč/měs. vč.inkasa
1+1 Čelechovice n/H,
3,9 tis.Kč/měs.+ inkaso
1+1 Pujmanové
6 tis.Kč+inkaso
1+1 E.Beneše,
5,1tis.Kč/měs.+ink.
1+1 Libušinka,
4,9 tis.Kč+ink., část.zař.
1+1 Krasická, část.zař.,
6,8 tis.vč.ink.
1+1 V.Outraty, část.zař.,
5,1 tis.Kč + inkaso
1+1 Vodní ul.
5 tis.Kč + inkaso.
1+1 B.Němcové, zrekonstr.,
6,8 tis.vč.inkasa
1+1 S.Manharta,
4,3 tis.Kč, 3x kauce
1+1 Olomoucká,
4,1 tis.Kč + ink., 1x kauce
1+1 Sídl.Svobody
5 tis.Kč + ink., NOVINKA
1+1 Resslova
5 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
3,8 tis.Kč + ink., NOVINKA
1+1 Poděbrad.nám.,
7 tis.vč,ink.
1+1 Šlikova, zaříz.,
1+1 Waittova, v RD
6 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
1+1 Vodní
6 tis.Kč + ink., NOVINKA
2+1 Čelechovice n/H,
4,8 tis.Kč/měs.+ inkaso
2+1 Fanderlíkova,
5,8 tis.Kč + ink.
6 tis.+ ink.
2+1 Šafaříkova, v RD, 110 m2,
2+1 Olomoucká,
6 tis.+ inkaso, 3x kauce
2+1 Tylova
5 tis.Kč + inkaso, 1x kauce
2+1 Dolní,
9,5 tis.vč,ink
2+1 Žeranovská,
6,8 tis.Kč + ink.
2+1 Seloutky, v RD, zahr.
6 tis.Kč vč.ink.
2+1 Západní,
6,2 tis.Kč + ink.
2+1 Dukelská brána, část.zaříz.
7 tis.Kč + ink.
2+1 Sídl.Svobody,
8,5 tis.Kč vč.ink.
2+1 Dolní, šatna
9 tis.Kč vč.ink.
3+1 Partyzánská,
5,8 tis.Kč + inkaso
3+1 Karlov
8 tis.Kč/měs.+.inkaso
9 tis.Kč/měs.
3+1 Palackého, 124 m2
3+1 Martinákova, zaříz.,
8,9 tis.Kč vč.ink., 2xkauce
3+1 E.Valenty,
7,5 tis.Kč + ink.,10 tis.kauce
3+1 A.Slavíčka, krásný byt,
8 tis.vč.ink.
3+1 Krasická,
8 tis+ink., část.zaříz.
3+1 Vápenice, podkr.byt,
7,5 tis.+ink.
3+1 Pod Kosířem,
8,2 tis.Kč vč.ink.
3+1 Třebízského, 135 m2, 2 balkony, 9,5 tis.+ ink., NOVINKA
3+1 Komenského, podkroví,
7 tis.+ ink., NOVINKA
3+1 Brno Řečkovice, vhodné pro studenty 11 tis.Kč+inkaso
2+kk Melantrichova, v RD, sam.vch, gar., terasa, vybav.,
12,5 tis.Kčvč.ink.
5+1 RD v Držovicích,
s garáží, zahr., saunou 13 tis.Kč/měs.
40 tis./rok
RD V. Outraty, 80 m2, nejl.jako neb.prost.

RD :

2+1 Otaslavice, k rekonstr., i jako chalupa
380 tis.Kč
3+1 Čechy p/Kosířem, i jako chalupa
565 tis.Kč
3+1 Chválkovice n/H, zahr.
860 tis.Kč, NOVINKA
3+1 Dub nad Moravou, rekonstr. 2
890 tis.Kč
1020 tis.Kč
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem,
101 m
2
1950
tis.Kč
5+2 Vrchoslavice, zahr.516
m
3+kk Mostkovice, 430 m2, blízko Pluml.přehrady 2 280 tis.Kč
5+1 Hruška, 2 garáže
2580 tis.Kč, NOVINKA
3+1 Prostějov u Aquaparku,
se zahr., garáží
2575 tis.Kč
2020 tis.Kč, SLEVA
7+1 Vřesovice, 280 m2, velmi pěkný
4+1 Hrdibořice
2770 tis.Kč (nový, s garáží, zahradou)
Rozest. RD v Kralicích n/H s garáží, dílnou, zahrad.
1360 tis.Kč, SLEVA
Další byty a RD - viz web RK.

Komerční prostory :

Obchod - u centra
10 tis.Kč/měs.
Zajetý Klub s diskotékou - pronáj.,
10 tis.Kč/měs.
Restaurace s disk. 20 km od Pv, pronájem 15 tis.Kč/měs.
trafika - prodej, el., WC, zisková
67 tis.Kč
2 x trafika - prodej,
cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Další komerční prost. - viz. web RK.

Garáže:

- prodej, Bedihošť
89 tis.Kč
- pronájmy: U splávku, Šmeralova ul., 2x nám.Spojenců,3x
Pod Kosířem, Lidická ul., sídl.Svornosti, aj.
Další garáže - viz web RK.

Chaty a chalupy :

3+1 Seč, celor.obyv., 4002m2
640 tis.Kč
450 tis.Kč
2+1 Laškov, zděná, 32 m2
2+1 Myslejovice, 399 m , v krásném prostř., cena dohodou
Chalupa v Rakové, velice pěkná,
1.100 tis.Kč

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:
RD 5+1 Olomouc
3.600.000,-Kč
RD 5+2 Brodek u PV
1.880.000,-Kč
Chata 2+kk Hlubočky
1.220.000,-Kč
RD 2+kk Suchdol
290.000,-Kč
2
RD 3+1 + pozemek 3500m Raková u Konice
1.400.000,-Kč
RD 5+1 Stříbrnice n/H
1.170.000,-Kč
RD Dobromilice +1500m 2 pozemek
260.000,-Kč
RD 3+1 Olšany-Hablov
2.000.000,-Kč
RD Otaslavice 5+1
1.550.000,-Kč
RD Klenovice na Hané 3+kk 1.400.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov –Vrahovice 2.600.000,-Kč
RD Otonovice-Hrubčice
199.000,-Kč
RD 4+1, Mořice u Nezamyslic 995.000,-Kč
RD 6+2, Vícov u PV
1.950.000,-Kč.
RD 6+1, PV-Domamyslice 3.685.000,-Kč
RD 2+1, Ohrozim
688.000,-Kč
RD 3+1, Vřesovice
650.000,-Kč
RD 4+1 zem.usedlost+pole 5000m2 –Horní
Štěpánov
850.000,-Kč
BYTY :
Byt 3+1 Klenovice na Hané+zahrádka
940.000,-Kč
Byt 3+1 Prostějov
1.958.000,-Kč
Byt 4+1 ul. Zikova Olomouc 1.800.000,-Kč
Byt 2+1, PV-ul.Dolní
900.000,-Kč
Byt 2+1, PV,ul.J.Zrzavého
850.000,-Kč
Byt 3+1, PV, ul. A.Fišárka 1.300.000,-Kč
POZEMKY na RD :
Pozemek na RD – PV-Vrahovice
926m2= 982.000,-Kč
Pozemek na RD – Dobromilice
1500m2= 255.000,-Kč
Pozemek na RD – Kelčice
1340m2=650.000,-Kč
Pozemek na dvojdomek – Mořice plocha
2700m2=1m2/260Kč
POZEMEK KOMERCE:
Komerční objekt+RD + pozemky – Mořice
5.000.000,-Kč
St.Boleslav – pozemek 79.000m2 cena v RK
Brandýs n/Laben – bytový dům rozestavěný
cena v RK
Praha – pozemek na polyfunkční dům
cena v RK
Olomouc
50.800m2 = 1000,- Kč/m2
2
Olomouc-Vsisko 11.200m = 500,-Kč/m2
Pole –louka Drahany 21000m2=15,-Kč/m2
Pole- Senice n/H 54000m2
26,-Kč/m2
VYKOUPÍME:
POLE nebo LES od 5 ha a více v celku.

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.
Hanáckého pluku 1498/3
779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419
tel. 844 111 141

reality

reality

reality

Hledám ke koupi 1 + 1, 2 + 1, OV
Platím hotově. 774 851 606.

BYTY PRONÁJEM PROSTĚJOV:
1+1, 47 m2, Padl. Hrdinů 4.500 Kč + ink
1+1, 38 m2, B. Němcové 5.200 Kč + ink
1+1, 30 m2 sídl. Svornosti 5.400 Kč
vč. ink
2+1, 58 m2 Dolní 6.700 Kč + ink
3+1, 62 m2 Vrahovická 4.500 Kč + ink
3+1, 100 m2 Křížkovského 6.000 Kč
+ ink
3+1, 106 m2 Daliborka 6.500 Kč + ink
3+1, 78 m2 E. Valenty 6.900 Kč + ink
3+1, 75 m2 A. Slavíčka 7.200 Kč + ink.
3+1, 72 m2 E. Beneše 7.600 Kč vč. ink
VYBÍRÁME Z NAŠÍ NABÍDKY:
BYT 1+1 M. Pujmanové, OV 580 tis. Kč
BYT 1+1 E. Beneše, OV 590 tis. Kč
BYT 1+1 Dolní, OV 610 tis. Kč
BYT 1+1 Šmeralova, DB 695 tis. Kč
BYT 2+1 Hybešova, DB 740 tis. Kč
BYT 3+1 Svatoplukova,
garáž 1.300 tis.Kč
BYT 3+1 Brněnská, OV 1.360 tis. Kč
NOVÝ RD 4+1 Vřesovice 1.290 tis. Kč
NOVÝ RD 5+1 Brodek u PV
2.499 tis. Kč
RD 5+1 Čehovice 2.700 tis. Kč
Pozemek Prostějov 3.000 m2 417 Kč/m2
BYT 1+1 M. Pujmanové, OV 580 tis. Kč
BYT 1+1 E. Beneše, OV 590 tis. Kč
BYT 1+1 Dolní, OV 610 tis. Kč
BYT 1+1 Šmeralova, DB 650 tis. Kč
BYT 2+1 Hybešova, DB 740 tis. Kč
BYT 3+1 Svatoplukova, garáž
1.300 tis.Kč
BYT 3+1 Brněnská, OV 1.360 tis. Kč
NOVÝ RD 4+1 Vřesovice 1.290 tis. Kč
CHATA MOSTKOVICE 1.890 tis. Kč
NOVÝ RD 5+1 Brodek u PV
2.450 tis. Kč
RD 5+1 Čehovice 2.700 tis. Kč
Pozemek Prostějov 3.000 m2 417 Kč/m2
Kompletní nabídku najdete na:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 381/10 Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851.

Prodám pozemek k výstavbě RD ve
Vrahovicích - PV 577 m2 + 80 m2.
Cena 750.000 Kč. Tel.: 774 650 005.

Koupím chatu kdekoliv na Prostějovsku.
Mám hotovost. 777 231 606.
Hledám ke koupi byt 1 + 1. RK nevolat.
777 231 606.

Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.
Prodám velký cihlový byt 1 + 1 v PV,
46 m2. Plovoucí podl. Klidná lokalita.. Tel.: 724 337 984.

Pronajmu nebytové prostory v PV, cca
90 m2, velké výlohy, vhodné na kadeřnictví, kanceláře, obchod. Cena
12.000 Kč. Tel.: 724 337 984..
Pro naše klienty hledáme
• rod. domy v Prostějově
• byt 1+1, do 700.000,-Kč
• byt 2+1, nižší patro nebo výtah
• větší byt (3+1, 4+1) s lodžií
Zajišťujeme bezplatný kompletní
prodejní servis
a poradenské služby.
Kontaktovat nás můžete na tel.
č.: 774 409 430
nebo emailem:
prostejov@byty-gfb.cz
Garanční fond bydlení,
Ing.Zuzana Kučerová,
Wolkerova 3, Prostějov
Aktuálně nabízíme k prodeji tyto
nemovitosti
• byty 1+1, E.Beneše,
34 m2, od 620.000,-Kč
. byt 2 + 1, OV, zděné jádro,
A.Slavíčka, 900.000 Kč
• zděný byt 3+1, OV, E.Valenty,
74 m2, 1.400.000,-Kč
• novostavbu půdní byt, 100 m2,
Tovačovského, 1.900.000,-Kč
. RD 6 + 2, zahrada, garáž,
Bedihošť, 2.000.000 Kč
. RD 4 + 1, kompl. rek., zahrada,
Klenovice n/H, 2.060.000 Kč
Celá nabídka na: www.byty-gfb.cz
Kontakt: Garanční fond bydlení,
Ing.Zuzana Kučerová
tel. 774 409 430
nebo prostejov@byty-gfb.cz

Prodej, montáž, servis

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

Prodám 1 + kk, ul. Krasická, novostavba, 38 m2, balkon, sklep, kuch. linka, vybavení. Cena 990.000 Kč. Tel.:
775 709 407.

Prodáme 2 RD v Dobromilicích, 1.
patrový 4 + 1, ihned k nastěhování, 2.
3 + 1 vyžaduje men. st. úpravy. Spol.
vstup na pozemek. Tel.: 604 185 870
od 12.00 – 16.00.
Prodám stavební pozemek 944 m2 v
Bedihošti. 725 293 008.
Pronajmu 2 + kk, 1 + 1 a komerč. prostory 90 m2, 608 100 405. RK ne!
Prodám DB cihla 1 + 1, PV ul. Šárka,
cena 750.000 Kč. Tel.: 728 659 363.
ROZVOJ, SBD nabízí cihlový DB
3+1 (75 m2) s vlastním topením na
Vojáčkově nám. v Prostějově. Cena:
1.610 tis. Kč. Tel. 736 488 062.
Prodám rodinný dům 3+1, obytná plocha 100 m2, zastavěná 780 m2, zahrada 1180 m2. K rekonstrukci nebo jako
pozemek. Obec Služín. Cena
1.099.000,- Kč. Tel: 602 570 658.
Prodám byt 2 + 1, cihla, OV, 55 m2, 5.
patro, nový výtah, původní stav. Tel.:
732 252 296.
Odměním doporučení na nemovitost
k prodeji: Tel. 602 570 658.
Pronajmu garáž Krapkova ul. (vedle
vodárny), v uzavřeném objektu. Tel.:
775 024 930.
Koupím rodinný dům v Prostějově a
okolí. Tel: 602 570 658.
Hledám pronájem 3 + 1 do 6.000 Kč
bez ink. Tel.: 737 810 990.
Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 v
Prostějově. Tel: 602 570 658.

Pronajmu obchod v centru Pv, 100 m
od radnice. Tel.: 724 337 984.

Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1 v PV. Ne
RK. Tel. 777 710 285.

Pronajmu garáž ve Vrahovicích u rybníka. Tel.: 603 308 975.

Pronajmeme garáže na Olomoucké ul.
Tel.: 608 811 174.

Pronajmu podkrovní byt 3 + 1, v centru PV s parkováním. Tel. 777 710 285.

Pronajmeme byt 1 + 1, 51,3m2, po celkové rekonstr., centrum města, nájem
4.900 Kč + energie, 582 344 975, 582
345 398. Ne RK. volný od 1.11.2010

Pronájem garsonky v centru PV po rekonstrukci. Info: 777 862 900.
Pronájem nebytových prostor v centru
PV, 350 m2, 100 m2, 50 m2. Tel.: 777
618 587, 602 787 096.

Pronajmu byty 2 + 1, 60 m2, 4.800 Kč
+ ink., dále BYT 1 + 1, 40 m2, 3.300 Kč
+ ink. Moderně zrekonstruovány.
Užívání zahrady, posezení a gril, sklep,
internet. 5 km od PV. 777 11 89 11.

Hledáme ke koupi byt 2 + 1 nebo 3 + 1
i v pův. stavu v PV. Platba hotově. Tel.:
725 788 203.

Pronajmu byt 2+1a 3 + 1 v centru města. Tel.: 777 618 587, 602 787 096.

Prodám byt 3 + 1 v centru města po
celk. rek., cena 1.330.000 Kč. Tel.: 604
576 769. RK nevolat!

Prodám velmi pěkný 3 + 1, 80 m2, cihelný, rekonstruovaný, 1. NP, klidná
lokalita. Tel.: 736 20 11 99.

Prodám chatu na Stražisku, podezděná, 500 m2 pozemek, voda, el., krásné
prostředí. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.

Prodám 3 + 1, S.svobody, p/OV, 3/4p.,
dům i byt po celk. rek. 1.150.000 .T.:
725 110 083. RK nevolat!

Prodám RD v Křenůvkách. Cena dohodou. Opravy nutné. Tel.: 731 26 46 26.

ROZVOJ, SBD nabízí cihlový DB 3 +
1 (75 m2) s vlastním topením na
Vojáčkově nám. v Prostějově. Cena:
1.610 tis. Kč. Tel. 736 488 062.

Prodám rodinný dům v Čechách pod
Kosířem. 4 místnosti + kuchyňka, balkon, dvorek, hloubková kanalizace,
elektřina, plyn, voda. Bez koupelny a
zahrádky. Vhodné k rekreaci, po menších úpravách i k trvalému bydlení.
Cena 530.000 Kč. Platba hotově. Tel.:
608 761 614.

Pozemky :

Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Bělecký mlýn,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Lešany, Otinoves, atd. - viz. web RK

Pronajmu cihlový byt 2 + 1 v centru
města PV. Tel.: 776 894 323.

OSTATNÍ NEM.VČETNĚ FOTOGR.NA WEB.
STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL.ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

Pronajmu 3,5 + 1, 135 m2, 2 balkony, Třebízského ul. 9.500 Kč + ink.
10.000 kauce. Tel.: 732 56 57 57.

Prodej RD 4+1 ve Skalce, dvorek a zahrada, 561 m2, po částečné rekonstrukci, ihned k bydlení. Cena:
1.450.000 Kč. Tel.: 774 506 771.

Prodám pěkný jednopokojový byt s
lodžií na sídl. E. Beneše. Tel. 776 330
365.

Pronajmu byt 2 + 1 v RD, nové koupelna – renovace. Krásné, slunné, tiché místo, soukromí. PV 8km.
Zahrada možná. Vhodné pro děti, pozdější prodej možný. Tel.: 608 927
854.

Stav.poz. v Kraličkách, 1200 m2, 2 400 Kč/m2, NOVINKA
NOVINKA
Stav.poz. ve Vrahovicích, 577+2 80 m 780 tis.Kč,
590 Kč/m2, možná sleva2
Stav.poz.v Držovicích, 3 tis.m ,
Polnost,možno vyjmout z půd.fondu, 20 tis.m22, Pv, 275 Kč/m
Stav.poz.- část. zasíť., Držovice, plocha 856 m , 935 Kč/m2

Prodám byt 1 + 1 OV, lodžie,
Libušinka, klidná lokalita, parkování,
nízké náklady. RK nevolat! Tel.: 775
607 263.

Nabízím pronájem garáže na ul.
Lidická, 7x3m, s el. Tel.: 724 411 714.

Hledám dlouhodobý pronájem domu,
chalupy nebo celoročně obyvatelného
rekreačního objektu do 15 km od PV.
Pozdější koupi nevylučuji. Tel.: 773
649 264.

Prodám RD s hospodářským stavením po rek. Tel.: 724 337 984

SATELITY,
POČÍTAČE
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Prodám/pronajmu byt 2,5 + 1 v OV na
Sídl. svob., Dům po revitalizaci, nová
plast. okna, kuch. linka, rozvody el. 1.
NP, 55 m2. Cena 1.100.000/8.500 Kč.
Volný ihned. Tel.: 605 864 719.

Pron. 2 + 1 po rek. v PV, 608 839 131.
Prodám řadový RD ve Vrahovicích v
klidné ulici, připojen na všechny IS.
Dům má 6 místností, kuchyň a nefunkční koupelnu. Z jedné místnosti
lze zbudovat garáž. Za domem je dvůr
se studnou a zahrádka. Rekonstrukce
nutná. Cena 1.800.000 Kč. Tel.: 736
201 907, 736 613 930.
Pronajmu garáž na ul. B. Šmerala.
Tel.: 723 039 347.

Prodám zděný byt v OV 3 + 1 s garáží,
3 min. od centra. Byt ve velmi dobrém
stavu, plastová okna, sklepní kóje, balkon. Cena i s garáží 1.400.000 Kč.
Tel.: 774 848 170.
Pronajmu byt 2+1 na ulici
Manhardova 35-37. Informace na 608
733 571
Vyměním byt 3 + 1 v OV, panelový, po
část. rek., 10 min. od centra za byt 2 +
1 OV s doplatkem. Sídl. svobody a
okolí. Tel.: 587 407 374 po 18.00 hod.

Hledám pronájem garáže na sídl.
Hloučela nebo v blízkém okolí. Tel.:
605 11 52 89.

Prodám byt 1 + 1, v PV, 35 m2, po celkové rekonstrukci, v revitalizovaném
byt. domě. Žádaná lokalita. Nízké měsíční náklady. Cena dohodou. Tel.: 776
701 151.

Pronájem bytu v RD 2 + kk 1. patro,
5km od PV. Soc. zař. přes dvůr. Volný
od 1.1.2011. Možno i od vánoc 2010.
Tel.: 773 689 221.

Prodám byt v OV 1 + 1, E.Beneše,
570.000 Kč. Ne RK! Tel.: 737 77 21
30.

Prodám 1 + 1 v OV, v PV, ul. Krokova,
3. patro, jih, panel, dům po revitalizaci, 43 m2, lodžie, sklep. Pův. stav, zateplená fasáda, nová plast. okna a střecha. Možnost parkování před domem.
Klidná lokalita, 3 min. od centra. Cena
760.000 Kč. Tel.: 737 165 346,
jjtb@seznam.cz

Pronájem bytu 2 + 1 v PV – Západní
ul. Info: 777 862 900.

Vyměním byt 1 + 1 po celkové rekonstrukci, v žádané lokalitě, za 2 + 1 +
dopalek. Tel.: 776 701 151.

Prodám byt 3 + 1, 83 m2, OV, 5. patro,
Martinákova. Dům i byt po celk. rekonstrukci. 604 988 597.

Pronajmu byt 2 + 1, 82 m2, Dukelská
brána č. 3 (naproti OD Prior). Po celkové rek. nová koupelna, kuchyně,
spotřebiče. 7.000 Kč + ink. Tel.: 732
278 268.
Pronajmu byt 1 + 1, Určická, část. zařízený, 35 m2, cihla, plast. okna. 5.500
Kč vč. ink. Tel.: 777 18 05 63.

Nabízíme pronájem bytu 2 + 1 v RD,
kompletně vybavený, okrasná zahrada, kryté zahradní posezení, parkování
před domem. 6.900 Kč + ink. – pouze
dlouhodobě. Tel.: 582 360 184.
Pronajmu byt 1 + 1, 6.000 Kč vč. ink.
739 844 331, 602 602 275.

Pronajmu byt 2+1. Volný od
1.12.2010. Tel.: 602 507 354.
Pronajmu byt 1+1 na ulici Dolní. Po
rekonstrukci. Tel.: 731 519 623

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Řádková inzerce

reality
Parkovací místa v podzemních garážích – non stop hlídané. Francouzská
ul., PV. Tel.: 604 430 934.
Pronajmu menší byt 2 + 1, 2. p., cena
6.500 Kč. vč. ink., 773 110 760.
Pronájem přízemního bytu v PV 2 +
1, obyt. plocha 72 m2, ve starším RD.
Nájem 4.700 Kč, ink. 2.800 Kč dle
spotřeby. Tel.: 739 250 495.
Prodám garáž v PV, blízko centra,
Tel.: 721 970 155. RK nevolat!
Pronajmu 3 + 1 v centru, 723 565 897.
Prodám st. pozemek na samostatně
stojí RD v Kelčicích, 1.250 m2. 690
Kč/m2. Při rychlém jednání sleva.
Tel.: 737 623 576.
Prodám DB, cihla, 2+1, 55m2, 3.p,
ul.Krokova, PV. Dům po revitalizaci,
plast. okna, parkety, původní jádro,
balkon, sklep. Nájem 2302Kč + ink.
Cena:970000Kč. Tel. 603 808 800
(po 17h)
Prodám RD 2+1 v Otaslavicích. K rekonstrukci. Cena 370.000 Kč. Tel.:
777 884 742.
Prodám RD 3 + kk v Klenovicích
n/H. Garáž dvůr, zahrada. Cena
1.400.000 Kč. Tel.: 777 884 742.
Prodám RD 3 + 1 v Otaslavicích.
Cena 1.500.000 Kč. Tel.: 777 884
742.
Prodám chatu na přehradě u vody.
Tel.: 608 776 089.
Pronajmu byt 2 + 1 v PV. Tel.: 724
088 953.
Pronajmu nadstandardní mezonetový byt 4 + kk, 146 m2, sauna, 2 lodžie,
1 balkon, šatna, 2x WC, 1x koupelna,
volný od 1. 12. 2010. Střed města.
10.000 Kč/měs + ink. Tel.: 602 703
254.
Pronajmu kancelář 46 m2, 2 místnosti + kuchyňka, nám. Spojenců. Tel.:
602 703 254.
Pronajmu garáž v Močidýlkách.
Nájemné 800 Kč/měs. Tel.: 739 021
621, e-mail: garaz@shela.eu
Prodám DB 1 + 1, v klidné lokalitě,
E.Beneše. Tel.: 736 631 702.
Prodám byt 3 + 1 na ul. Anglická, v
OV, možno i s vybavením. Tel.: 603
166 274.

práci
hledá
Nabízím opatrování nemocné starší
osoby. Tel.: 603 242 686.
Odvod dítěte do školy – školky, zajistím práci v domácnosti dle potřeby.
Tel.: 603 242 686.
Hledám práci domů. Ruční práce, šití, i hlídání dětí. Tel.: 604 927 945.

JIŽ ZAČALY
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KOL
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BOMBA KŠEFT!!! Zajímavá práce
bez vstupních investic, pružná pracovní doba 20 hod. týdně, vysoký výdělek (nad 30 tis. korun). Zaškolení
zdarma, rychlý kariérní postup..
Neváhejte a volejte 737 465 727.

Chcete si vydělat? Nabízíme spolupráci. Vhodné i jako přivýdělek. Tel.:
776 107 690, 774 774 776.

POZOR!!! Úspěšná zahraniční společnost – pobočka v Olomouci přijme
4 šikovné komunikativní lidi, bez
vstupních poplatků. Práce 20 hod.
týdně, výdělek nad 30 tisíc korun,
volná pracovní doba, zaškolení zdarma. Rychlý kariérní postup.
Neváhejte a volejte 737 465 727.
Práce i brigáda! Potřebujete vydělávat? Pro cílevědomé 5.000,- Kč/měsíc. Základní kanc. administrativa.
Volná 3 místa. Tel.: 777 095 442.

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 737 564 790, 9 - 12 h.
www.studio365.eu

www.domajob.cz Práce z domu.

Bowling Palace přijme kuchaře info
602 553 222.

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

Přijmeme zámečníky, autoklempíře.
Nástup IHNED! Tel.: 733 340 484

Přivýdělek, Tel.: 602 810 644.

Přijmeme ihned na HPP nebo ŽL
staveb. zámečníka s praxí, svářeč.
průkazem, ŘP. Info 774 571 621.

Hledám brigádníka na ankety. Tel.:
603 469 575.
MÁTE VYŠŠÍ VÝDAJE NEŽ PŘÍJMY? TOUŽÍTE PO ZMĚNĚ A
HLEDÁTE ŘEŠENÍ? TEL.: 777
104 909 NON STOP.
Hledáme muže do výroby – vyučen
ve strojním oboru – dvousměnný provoz – zaškolíme. Composite s.r.o.,
Mostkovice 529, tel. 582 330 218 –
po telefonické dohodě s pí Klíčovou.
Knižní velkoobchod přijme muže,
ženy s vlast. os. autem, k rozvozu
zboží. 777 572 555 9 – 10 hod.

Přijmeme řidiče MKD - Marek
Spedition Konice, tel.: 777 99 00 22.
Přijmeme řidiče na Iveco do 7 T.
Vnitrostátní přeprava. Tel.: 605 248
001.
Přijmu kuchaře-ku. Nutná praxe (alkoholici a zloději, nehlaste se). Tel.:
775 780 045.
Přijmeme pomocného číšníka-servírku do restaurace "U Krále Ječmínka".
Praxe v oboru, věk do 28let (fyzicky
náročná práce). 603 159 155.
Solidní přivýdělek. Tel.: 775 75 28 57.

Přijmeme pracovníka do pneuservisu
v PV. Praxe v oboru výhodou. Nástup
možný ihned. Tel.: 608 824 136.
LIFEMAX vstupuje do ČR
Network marketingová společnost z
USA- LIFEMAX známá svým produktem MILA (biopotravina s nejvyšším a nejbezpečnějším zdrojem
OMEGA 3 na světě a mnoho dalších)
vstupuje do ČR. Revoluční produkt v
oblasti zdraví a výživy. Chcete zlepšit
svoje zdraví, finanční situaci a hlavně
byt úplně první v ČR? Zajímavý finanční plán- (8 způsobů odměn,
kombinace 2 systému). Hledáme ambiciózní lidi do týmu, kteří mají vůli,
motivaci, chuť pracovat a hledají finanční nezávislost. Jedinečná pracovní příležitost. Výše výdělku je neomezena a zavisí jen na Vás. Nejedná
se o žádný prodej. Angličtina výhodou, ne podmínkou. Informace o produktu najdete na www.igodiamondguest.com . Možno přeložit google
překladačem, český překlad k dispozici. Pro vážné zájemce podrobnější
informace. Kontakt: David Umlauf,
Email: d.umlauf46@gmail.com,
Skype: david_umlauf
Dopravní společnost GEILT Czech
s.r.o. hledá řidiče na pozici řidič dodávkového vozu mezinárodní dopravy do 3.5t. Na cesty do EU D,NL,B,F,E,P,I,GB. Praxe nutná,
znalost Nj, nebo Aj (komunikativně). Vlastní automobil na dojíždění
do práce podmínkou. Flexibilita,
pracovitost. Životopisy posílejte: geilt@seznam.cz, Tel.: 777 776 778.
GEILT Czech s.r.o., průmyslová zóna Žárovice, CZ-79803 Žárovice.
Přijmu kosmetičku a maséra/ku na
ŽL. Tel.: 607 634 098.
Přijmeme řidiče na MKD, řp. sk. E.
Tel.: 603 534 795.
Nabízíme práci v kanceláři v PV,
možný výdělek až 25.000 Kč/měs.
Info na 776 248 323.
Pila Žešov přijme brigádníka.
Kontakt osobně.
Strojírenská firma se sídlem v PV hledá opraváře zemědělských strojů, zámečníky, svářeče. Možno i brigádně.
Tel.: 603 274 269.
Hledáme spolupracovníky do nového
týmu pojišťovny KOOPERATIVA.
Nabízíme zajímavou práci na IČ v oblasti komplexního pojištění osob a firem. Lidická 38, Prostějov, tel. 777 164
309, www.kooperativa-prostejov.cz
10.000 Kč týdně, 603 300 574.
Nabízím práci lidem s obchodní zkušeností. Nejde o dealer, poj., ani podomní prodej. Výrazné příjmy. Tel.:
605 247 968.

Nabídka nenáročné práce – dobrý přivýdělek, tel. 723 814 330.
Firma Hanakov, spol. s.r.o.,
přijme: mistr zámečnické výroby.
Požadujeme: úplné SŠ vzdělání v
oboru, praxi v oblasti kovovýroby –
min. 5 let, zkušenosti s vedením týmu, ŘP sk. B, ovládání PC, bezúhonnost. Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, dobré platové podmínky.
Písemné životopisy zasílejte na: hanakov@hanakov.cz. Info tel.: 582
302 341 p. Bc. Brablecová.
Nová pracovní místa – manipulant/ka.
Pracoviště Prostějov. Ihned. Informace:
Personální agentura, Vodní 4, PV. Tel.:
722 55 33 45.
Přijmeme dispečera MKD, znalost NJ
nutná, praxe výhodou (ale není podmínkou), firma Marek Spedition
Konice. Tel.: 777 99 00 22.
Do zavedené restaurace v centru PV
přijmeme sílu na mytí nádobí. Prac. doba Po-Pá 15.30-23.00 hod. Tel. 603 159
155.
Přijmeme brigádně pracovníky/ce do
výroby(chemický provoz). Podmínkou
výuční list. Tel.: 602 792 729 – 7.00 –
14.00 hod.
Do připravovaného Contous Fitnes pro
ženy, přijmeme trenérku. Požadujeme:
znalosti a zájem o fines (nejlépe s přísl.
VŠ vzděláním), organizační schopnosti a pracovitost. Nabízíme: dobré ohodnocení dle výkonu v příjemném prostředí. Tel.: 773 677 048.
Přijmeme pracovníka do gumárenské a
plastikářské výroby. Obsluha lisu, montáže, popř. pakování. Délka praxe v podobném oboru 2 roky. Možnost nástupu ihned. Kontakt sl. Řehulková: 724
931 035, GM Plast s.r.o., Žešov 135,
Prostějov.
Přijmu kosmetičku na ŽL od 1.1.2011.
Dohoda nutná předem. Tel.: 604 881
600.
Přijmeme pracovníky-ce pro práci v
kanceláři a realitní makléře.
Nabízíme 30 – 50.000 Kč/měs. firemní vůz a telefon. T: 605 254 556
Vypisujeme výběrové řízení na obsazení pozice manažera restaurace. Praxe v
oboru vítána. Přihlášky se životopisem
na restaurant@ukralejecminka.cz
Restaurace v Prostějově přijme servírku. Info: 776 639 755.
Generali pojišťovna Prostějov, hledá
na pozici klientský pracovník vhodné
kandidáty. Požadujeme: Střední
vzdělání, flexibilitu a ochotu se učit.
Nabízíme: fixní odměny, zázemí kanceláře, PC a práci v dobrém kolektivu. Životopis posílejte na adresu: katerina.hazova@generali.cz. Tel.: 777
85 85 07.

práci
nabízí

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ
v Prostějově přijme od 1.12.2010 na
plný úvazek kvalifikovanou učitelku
MŠ. Požadujeme min. 5 let praxe v
oboru, zkušenost s vedením školského zařízení vítána. Kontakt:
cmg@cmg.prostejov.cz, tel: 582 302
557
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služby

prodám

Provádíme veškeré zednické práce,
kompl. rekonstrukce byt. jader.
Máme poloviční ceny než firmy Tel.:
725 448 685.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Zahájen prodej jablek
(pro malo. i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

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.

ZAHRADNICTVÍ DRŽOVICE
nabízí:
Krouhané a hlávkové zelí, cibuli a
brambory na uskladnění, česnek a
jiné vypěstované produkty. Pracovní
doba: Po – pá: 8.00 – 16.00. So 8.00
– 12.00 nebo dle domluvy na tel.č.
737 681 404 pí. Krčmářová.

Firma HANAKOV, spol. s.r.o. přijmeme Operátora a programátora
CNC strojů, požadujeme znalost
technologie kovoobrábění, znalost
programování CNC strojů, znalosti v
oblasti měření, flexibilitu a samostatnost, praxi a vzdělání v oboru. Nabízíme výhodné platové podmínky.
Životopisy zasílejte na hanakov@hanakov.cz Informace na tel.
582 302 341 Osobní kontakt po telefonické dohodě.

Provádíme dokonalé strojové čištění
sedacích souprav a koberců. Milan
Revay, tel.: 582 38 23 25, 604 43 93
02.

Čištění hrobů z terasa - přebroušením přímo na místě. Tel.: 721 817 009

Prodám jednotlivé kusy nábytku:
skříňky, šatní skříně, knihovna, psací
stůl, konferenční stolek a kancelářská
židle. Dřevotříska, velmi dobrý stav. V
případě dotazů na rozměry, fotky či
zájmu o zhlédnutí:
ter.val@seznam.cz . Podmínka je odvoz (PV). Cena nízká, dohodou.

finance

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

Prodám krmnou řepu. Tel.: 775 197
451.

Vodo-topo.plyn a veškeré vodoinstalatérské práce, 608747788.

koupím

VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.
SMS PŮJČKA
Zašlete SMS: PV, jméno, příjmení
rč, výši příjmu, kolik chcete
půjčit. Ozvu se Vám a řeknu,
zda mohu půjčit. OSVČ, důchodci
a zaměstnaní. 775 709 579.
BEZ POPLATKŮ.
Jste v koncích? Nabízíme nebankovní
hypotéky od 200 tis. Kč. Úrok 5,9%
ročně. Výplata do 48 hodin! Bonus –
kreditní karta zdarma. Kancelář Olomouc. Tel.: 731 735 891.
Úvěry na byty a nemovitosti na světové úrovni od přímého poskytovatele. Máme pro vás řešení na vaše finanční problémy. Bez registru, bez
příjmu. Tel.:774 664 892.

Nabízím nátěry pozinkovaných
střech a izolace plochých střech. Kvalita, záruka. Tel.: 731 383 214.
Stěhování, vyklízení, 775 132 134.

Zednické práce od A do Z.
www.matovcik.cz, 602 941 681.
Malířské a natěračské práce i s
úklidem. Zn. Levně. T. 777 818
463.
Údržba a práce na zahradě, hrabání
listí, pletí záhonů, osazování, zástřih
živých plotů i keřů a dřevin, sečení i
křovinořezem. Rychle, kvalitně.
Tel. 737 867 950.
Renovace, opravy čalouněného
nábytku. Tel.: 608 938 178.
Provádíme montáž a instalaci satelitní sestavy Digi TV. Tel.: 722 905
902.
Pletené svetříky pro chlupaté mazlíky. Ruční práce. Zn. Velikost není
problém, oblečeme i ty nejmenší!
Prostějov, tel.: 606 166 853.
Odvoz fekálií,
čištění kanalizace a odpadu.
Svoboda 774 368 343.
Nabízím malířské a natěračské
práce. 733 458 018.

Na zást. soukr. inv. Tel.: 739 905 611.
Půjčka na směnku. Tel.: 731 242
729.
Pozor, žhavá novinka! Nebankovní
úvěry od přímého poskytovatele,
bez registru, bez příjmu. Tel.: 608
134 329.
Dlouhodobé nebankovní úvěry, vyplatíme exekuce, konsolidace.
Kompletně vám odlužíme vaši nemovitost, bez prokazování příjmu.
Tel.: 777 095 442.
WWW.VYPLATIMEDLUHY.CZ ,
T: 731 231 318.
U bank vyjednám nižší úroky u hypoték a firemních úvěrů! Tel.: 777
164 309, www.fincentrum-prostejov.cz
Poskytujeme půjčky všem zaměstnancům a důchodcům až do
2.000.000 Kč. Tel.: 737 610 839.
Sdružení investorů nabízí novinku i
pro ženy na MD, důchodce a nezaměstnané. Ke schválení stačí zaslat
SMS na: 777 900 194 - Jm., příjmení, r.č., okres, částku půjčky.
PSV Invest s.r.o.
Společnost působící na trhu
realit a nebankovních služeb nabízí:
- výkup nemovitostí za nejvýše
možné ceny
- konsolidace úvěrů
- půjčky proti zástavě nemovitosti
- půjčky 5 - 40 tis. Kč do 24 hodin
kontakt recepce Po - Čt
Telefon: 582 331 331.
Máte hluboko do kapsy? Půjčíme
Vám 5.000 Kč – 50.000 Kč. Tel.::
607 275 496.
Nebakn. půjčky bez poplatků pro
zaměstnance i OSVČ, 731 128 385.

Malířské práce Ondra.
Dobrá kvalita, solidní cena.
Tel.: 606 874 416, 582 360 355.
LEVNÉ doučování AJ pro začátečníky i mírně pokročilé, 733 781
782.
Úklidové práce MIRIBURI provádí
strojové čištění koberců, čalounění
a veškeré úklidové práce. Tel.: 732
604 916, e-mail:
miriburi@seznam.cz,
www.miriburi.estranky.cz. V případě zájmu volat po – pá od 14.00
hod., so od 9.00 hod.
Pronájem notebooku Acer Aspire
One D260 (Windows 7 Home Premium, MS Office 2010) vratná kauce 4.000 Kč. Cena 300 Kč/den. Rezervace SMS 606 312 009 (PV).

seznámení
Hledám ženu k trvalému vztahu, vdovec 61/167 z PV. Tel.: 774 809 845.

Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.
Koupím obrazy předních českých a
moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.
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.
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.

auto - moto
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.
Prodám skútr zn. Kingway 50. Nový
– nejetý. Velká sleva. Tel.: 728 771
723.
Koupím Škoda Octavia Fábia,
uvítám 1. majitele, TDi i LPG, není
podmínkou. Tel.: 731 164 916.
Koupím Škoda Felicia, jakýkoliv
stav 1,3 i 1,9D. Tel.: 603 710 012.

různé
Hledejte na www. ZELENI. prostejov. cz
Hledám učitele němčiny pro pokročilé - studium a konverzaci. Tel.: 720
656 446.
Doučím matematiku pro ZŠ, SŠ. Tel.:
605 12 82 10.
Prodám Vari systém + stolářskou
hobby stolovou cirkulku. Tel. večer.
724 480 935.
Rodilá mluvčí s perfektní znalostí češtiny, nabízí výuku a doučování ruštiny pro začátečníky a pokročilé. Individuální přístup. Tel: 777 675 891,
email: rustinaPV@seznam.cz

oznámení
BAR HERNA JOKER ,
Kostelecká 39, PV
NABÍDKA AKCÍ:
13.10. středa Pivo Holba
(každé 3 = plechovka zdarma)
15.10. pátek Jack Daniels 40 Kč
Dále nabízíme: stolní fotbálek, šipky,
Digi-sportovní přenosy, juke- box.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Půjčky@hypotéky pro klienty s nižším příjmem, MD i důchodci, bez
kaučních popl. 604 430 422.

Jsem bývalý zaměstnanec firmy
B.S.Kings, prosím o jakoukoliv informaci o této firmě. Děkuji
M.Mojžíš, K.H.Kepky 4075/3, PV.

zvířata

12. – 19.12. LIVIGNO – Itálie, skyfree (skypas zdarma), 5,5 dne lyžování v super středisku. CK Mini trans
a Svaz lyžařů. Inf a přihl. OS ČSTV
Česká 15, PV. Po a stř. 13.30 – 15.30
hod. Tel.: 671 104 776 (kdykoliv).

Prodám krásná štěňátka boxerů bez
PP. Tel. večer 724 480 935.
Prodám štěně křížence labradora,
černé barvy, stáří 3 měs., 600 Kč. Tel.:
777 02 44 40, 774 33 55 37.

Inzerce, cyklistika

vzpomínáme
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám Andrejko,
chybíš nám všem…

Dne 13.10.2010
vzpomeneme již 15. smutné
výročí tragického úmrtí naší
milované dcerky
Andrejky FORMÁNKOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají rodiče, bratr David
s manželkou Martinou a babička.

11. října 2010
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Úspěšný ostravský večer pro SKC Prostějov
TOMÁŠ SALAJ obsadil mezi muži sedmou příčku

OSTRAVA/PROSTĚJOV Memoriálem Jana Veselého v
Ostravě-Porubě napsal závěrečnou
tečku letošní ročník Českého poháru
mužů kategorie Elite na silnici.
Program ostravského klání navíc
vyplnily i závody mládeže a kategorie
Masters. Z pohledu vystoupení
jezdců SKC Prostějov stojí za
povšimnutí především výsledek
Tomáše Malce, který při svém
prvním startu na silnici v juniorské
kategorii vybojoval 5. místo. „Tomáš
tak ukázal, že i po přechodu do
starší kategorie bude závodníkem
s nejvyššími ambicemi,“ pochválil
svěřence Vladimír Vačkář, šéftrenér
prostějovského cyklistického oddílu.
Uspěla i kadetka Kateřina Uhrová.
A jak to v Ostravě vypadalo při hlavním
podniku? Závod kategorie muži-Elite
byl vypsán na 120 km, což znamenalo,
že cyklisté museli absolvovat padesát
okruhů v délce 2,5 km v centru Poruby.
A oblíbeného „finále“ Českého poháru
se účastnila kompletní česká špička.
Za příjemného podvečerního počasí
a dohledu trenéra Michala Mráčka
staršího se na start postavil kompletní
tým mužů „U23“ SKC Prostějov.
Letos stabilní dvojici Tomáš Salaj Nikolas Maršálek doplnil juniorský, a
od podzimu i seniorský reprezentant,
Jakub Filip. A toto nově vzniklé
družstvo mělo ambice poměřit se s těmi
nejlepšími družstvy. Především pak

u Tomáše Salaje se věřilo v umístění
v první desítce. „K tomu směřovala
i taktika našeho týmu, které mělo v
rámci možností i s pomocí Michala
Mráčka mladšího (odchovanec SKC,
v současnosti jezdící v barvách Dukly
Brno - pozn.red.) co nejvíce pomoci
Tomášovi s připravením pozice pro
závěrečný finiš,“ prozradil Michal
Mráček starší. Samotné klání se
odvíjelo ve svižném tempu, které bylo
přiživováno vyhlašovanými finančními
prémiemi. A tak ačkoliv šlo o hladký
závod, tak byly k vidění časté pokusy
o únik, které však byly vždy po čase
zlikvidovány hlavním polem. Asi
patnáct kol před koncem se vytvořila
velmi silná devítičlenná skupinka
uprchlíků, kde měli zastoupení
všechny favorizované týmy, jako
Dukla Praha, Windoors Příbram,
Sparta Praha. Pelotonu se jej podařilo
dostihnout teprve tři kola před cílem.
„Tento vývoj závodu vyhovoval našim
klukům Tomášovi a Jakubovi kteří
dohromady s Michalem Mráčkem
mladším dobře spolupracovali,“
podotknul kouč Mráček starší. Peloton
nadále stupňoval tempo, všechny čelní
týmy se připravovaly na závěrečný
finiš. V tu chvíli Salajovi výrazně
pomohl připravit pozici Jakub Filip a
ve skvělém závěru se prostějovskému
závodníkovi podařilo zaspurtovat na
skvělém 7. místě. To znamenalo pro
Tomáše také druhé místo v kategorii

Českého poháru se Salajovi podařilo
obsadit vynikající 6. místo v kategorii
„U 23! a rovněž velmi slušnou 24.
pozici v celkovém hodnocení kategorie
ELITE.
Výborného výsledku dosáhla též
Kateřina Uhrová, která se ve společném
závodě staršího žactva a kadetek
umístila na čtvrtém místě, přičemž
z dívek byla vůbec nejrychlejší. V
juniorském klání se tedy výtečně
vedlo Tomáši Malcovi, jeho
pátá příčka je velkým příslibem
do budoucnosti. Bohužel druhý
z jezdců SKC Prostějov této
kategorie Robin Wagner závod
nedokončil. Kadeti měli na
programu bodovací závod a v
něm se do desítky protlačil Adam
Hnízdil, jenž obsadil deváté místo
a Tomáš Křivánek, který skončil
desátý. „Myslím, že s výkony a
výsledky můžeme být spokojeni.
Kluci neustále prokazují slibný
růst,“ neskrýval spokojenost
předseda cyklistického klubu Petr
Šrámek. „Již v brzké době budou
čtenáři vašeho týdeníku a naši
cyklističtí příznivci informováni
o dalším doplnění družstva mužů
SKC, které by mohlo být velkým
překvapením...,“ dodal šéf se
BYL NA STUPNÍCH. Jedna z velkých nadějí prostějovské cyklistiky Tomáš Salaj na druhém
šibalským úsměvem.
-pkmístě při vyhlašování kategorie„U 23“.
Foto: Michal Mráček starší
„U 23“, ve které zvítězil úřadující mistr
Evropy Jan Dostál z Dukly Praha. Zcela
nejrychlejší byl zkušený závodník
pražské Dukly Alois Kaňkovský, který
tak zvítězil před Jiřím Nesvedou ze
Sparty Praha a již zmíněným Janem
Dostálem z Dukly Praha. Zbývající

dvojice prostějovských jezdců Jakub
Filip a Nikolas Maršálek obsadila 29.,
resp. 37. příčku. „Tomáš tak potvrdil
dobrou formu a také to, že mu tento
večerní závod zcela jistě vyhovuje,“
usmíval se spokojený trenér Michal
Mráček starší. V celkovém pořadí

INZERCE

Dne 13. října 2010
tomu bude 25. let, co nás navždy
opustila naše milovaná
maminka a babička,
paní Jindřiška RÁBKOVÁ
z Vřesovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera Eva a vnučky Petra,
Kristýna a Eva s rodinami.
Dny plynou,
jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.

NADĚJE ZÁŘILY. Trio mladých cyklistů SKC Prostějov se při ostravském Memoriálu
Jana Veselého předvedlo ve velmi dobrém světle. Na snímku v popředí Jakub Filip, za
ním Tomáš Salaj a Michal Mráček mladší.
Foto: Michal Mráček starší
Dne 10.10.2010
jsme vzpomněli
nedožité 75. narozeniny
paní Květy CHMELAŘOVÉ.
Za tichou vzpomínku na její
předobré srdce děkují manžel
Zdeněk a děti Zdeněk, Miroslav
a Eva s rodinami.

Dne 12.10.2010
uplyne 20 let od úmrtí manžela
a tatínka, pana
Květoslava MARKA.
S láskou vzpomínají
manželka Jaroslava a dcery
Renata s rodinou a Kateřina.
Za tichou vzpomínku všem,
kteří ho měli rádi, děkujeme.
Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MEMORIÁLU
JANA VESELÉHO 2010 - OSTRAVA
MUŽI - hladký závod: 1. Alois Kaňkovský (ASC Dukla Praha), 2. Jiří
Nesveda (AC Sparta Praha), 3. Jan Dostál (ASC Dukla Praha), .. 7. Tomáš
Salaj, 29. Jakub Filip, 37. Nikolas Maršálek (všichni SKC Prostějov)
Žáci mladší / žákyně - bodovací závod: 1. Lenka Krzyžanková (TJ
TŽ Třinec), 2. Hynek Palička (ACK Stará Ves nad Ondřejnicí), 3. Nikol
Stočková (Bike 2000)
Žáci starší / Kadetky - bodovací závod: 1. Denis Baška (CK EPIC
Dohňany /Whirlpool Junior), 2. Josef Klvaň (CK Dacom Pharma Kyjov), 3.
Jan Koten (CK Feso Petřvald), 4. Kateřina Uhrová, ... 13. Dominik Bušina
(oba SKC Prostějov)
Kadeti - bodovací závod: 1. Petr Culka (CK EPIC Dohňany/UNIQAALK
Jihlava), 2. Piotr Jaromin Pszczyna (Cyklo Buvar Tábor), 3. Antonín LANT
(Cyklistika pro všechny Krnov), ... 9. Adam Hnízdil, 10. Tomáš Křivánek,
12. Jan Čech (všichni SKC Prostějov)
Junioři / Ženy - bodovací závod: 1. Leszek Magiera (PS Sczyna/ZČE
Plzeň), 2. Jakub Foltyn (PS Sczyna/S.K. Jiří Team Ostrava), 3. Adam
Kožušník (CK Feso Petřvald), .. 5. Tomáš Malec, Robin Wagner (oba SKC
Prostějov), diskvalifikován
Ženy - bodovací závod: 1. Sylva Líbenková (TJ Kolík Bohumín), 2. Lucie
Břečková (CK Hobby Bohumín), 3. Lucie Macíková (Ghost moje-kolo.cz)
Masters a amatéři - bodovací závod: 1. Ladislav Pelc (CK Frenštát p.R.),
2. Petr Toman (Formanczcling team), 3. Petr Toman (přátelé zeleného
údolí).
-pk-

KERAMIKA PLUS

CHLAPCI A DĚVČATA!
Baví vás jízda na kole?
Chtěli byste se přidat mezi nás?

PŘIJĎTE SE PODÍVAT
NA NÁŠ TRÉNINK!
Dozvíte se zde potřebné informace
od našich trenérů.
Nahlédnete, jak vypadá běžný trénink mladých cyklistů.
To vše zcela nezávazně!
V sezóně nás můžete navštívit na velodromu na Kostelecké ulici,
a to každé úterý od 16:00 hodin.

Dne 13. října 2010
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Josefa MIKEŠE
z Prostějova.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Marie a děti s rodinami.

KERAMIKA PLUS

Případně můžete
telefonicky kontaktovat
naše trenéry:
Ondřej Hnízdil - 603 327 490
Petr Zatloukal - 737 671 619

Karel Sochor

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

Basketbal, volejbal

11. října 2010

Prostějovské volejbalistky

Basketbalový Prostějov slaví postup do základní skupiny EuroChallenge Cupu!
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EUROCHALLENGE CUP 2010/2011

KVALIFIKAČNÍ ZÁPAS; 2. zápas

BK PROSTĚJOV - HELIOS DOMŽALE
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18:18, 18:18,
25:6, 23:27
Trestné hody: 21/15:15/13
Střelba za 2b: 44/27:52/19
Trojky:
13/5:15/6
Doskoky:
37:33
Asistence:
15:6
Osobní chyby: 17:23
Diváků:
800

Lawrence 16
Šležas 2
Dokoupil 1
Hyzy 5
Nicholson 14
Marek 6
Trenér:
Asistent:

Veikalas 16
Bohačík
Prášil 11
Landry 13
Krakovič
Peter Bálint
Lubomír Růžička

OSTATNÍ VÝSLEDKY ODVET KVALIFIKAČNÍHO
KOLA EUROCHALLENGE CUPU:
Krasnojarsk - Nižnyj Novgorod 82:85, Keravnos Nikósie
sie - Szolnok
56:67, Pinar Karsiyaka Izmir - Leiden 77:63, Artland Dragons ETHA Economi Nikósie 69:66, Nancy - Bosna Sarajevo 76:58,
Triumf Moskva - Lugano 66:81, Okapi Aalstar - Norrköping
79:86, Asesoft Ploješť - Chimik Južnyj 91:86, BC Kyjev - Steaua
Bukurešť 66:79, Giants Antverpy - BC Minsk 2006 89:80, Trefl
Sopoty - Dexia Mons-Hainaut 55:73,
Ferro-ZNTU Záporoží - Benfica
Lisabon 72:77; odveta zápasu Haifa Paříž se hraje 10. října 2010
Tučně vytištěné týmy postupují do
základní skupiny.

KVALIFIKACE O EUROCUP
- VÝSLEDKY ODVET:
Besiktas Istanbul - Frankfurt 84:76, Hapoel Jeruzalém - Belgacom
Lutych 84:73, Aris Soluň - Lukoil Sofie 92:93, Mariupol - Orleans
79:65, Spartak Petrohrad - Galatasaray Istanbul 78:70, Benetton
Treviso -Apoel Nikósie 84:63, Dynamo Moskva - Cedevita Záhřeb
73:72, Gran Canaria - KK Záhřeb 96:60
Tučně označené týmy postupují do EuroCupu, poražené míří do
základní skupiny EuroChallenge Cupu.

Mattoni NBL

1. KOLO MATTONI NBL

BK DĚČÍN - BK PROSTĚJOV

71:77
Čtvrtiny:

20:23, 12:17,
19:18, 20:19
Trestné hody: 16/10:15/10
Střelba za 2b: 41/28:49/26
Trojky:
22 /7:13/5
Doskoky:
27:37
Asistence:
18:23
Osobní chyby: 14:15
Diváků:
900
Rozhodčí:
Paulík, Kapl,
Holubek

Sestava a body Prostějova

Lawrence 13
Šležas 17
Bohačík 3
Hyzy 8
Nicholson 12
Marek 2
Trenér:
Asistent:

Veikalas 6
Dokoupil
Prášil 2
Landry 12
Tóth 2
Peter Bálint
Lubomír Růžička

Domžale kvality příliš neprověřilo, teď přijde vyšší level
PROSTĚJOV - Šňůrou patnácti bodů po přestávce rozhodli
basketbalisté Prostějova o svém
postupu do základní skupiny
EuroChallence Cupu přes Helios
Domžale. Slovinský celek Orli
porazili i v domácím utkání a
mohou se tak pomalu připravovat na své příští soky. Těmi
budou v grupě „E“ německý
Telekom Baskets Bonn, slovinské
KK Krka Novo Mesto a chorvatský celek KK Záhřeb, který
neuspěl v boji o EuroCup proti
týmu Gran Canaria 2014. Právě
s „Mravenci“ se BK Prostějov již
jednou na evropské scéně utkal
a dopadlo to neúspěšně, když
před dvěma lety vypadli Orli s
tímto soupeřem právě v kvalifikačním předkole. Nyní tak mají příležitost k odvetě. „Bylo to
pro nás stěžejní z pohledu růstu
výkonnosti, sebevědomí, konfrontace i prestiže klubu,“ oddechl si bezprostředně po úspěšné
domácí premiéře, která přinesla
splnění jednoho z předsezónních
cílů Milan Matzenauer, předseda Správní rady prostějovského
klubu. „Považuji to neskutečně důležitý souboj, který jsme
zvládli na jedničku. Mám z toho osobně velkou radost, neboť
EuroChallenge Cupu kladu letos
opravdu prioritu,“ sdělil dále
v rozhovoru, který najdete ve
speciální příloze, jenž je součástí
dnešního vydání Večerníku.
Svěřenci kouče Bálinta byli v celém
dvojutkání jasně lepším týmem a
postup slavili ve středu určitě zaslouženě. „Jsme tým a nechceme
se ohlížet na statistiky. Toto byl kolektivní výkon, přesně takhle si hru
představuji. Jednou to vyjde jednomu, v dalším zápase pomůže k
úspěchu někdo jiný,“ poznamenal
po zápase lodivod Orlů.. „Zatímco
v Domžale nás táhl Andrius Šležas
s dvaceti body. V odvetě stříleli jiní

jako Jarda Prášil, Benas Veikalas či
Eugene Lawrence.“ Prostějovskému
týmu na palubovce chvíli trvalo, než
se uklidnil. Razantní nárůst sebevědomí přišel po několika snadných
koších zkraje druhé půle. „K tomu
jsme přidali dva zisky, pár úspěšných
šestek a rázem z toho bylo vedení o
deset bodů. K tomu dalších osm z
prvního utkání. To nám pomohlo a
ze soupeřem to zamávalo,“ všiml si
Bálint. „ Musím přiznat, že trochu se
mi ulevilo. Víme, že jsou tady cíle vysoké a určitě by byl na nás větší tlak,
kdybychom nepostoupili. Bylo to
strašně důležité už jenom kvůli faktu,
abychom hráli systémem středa - sobota. Pro hráče je lepší, když jsou v
zápasovém rytmu. Navíc v takovém.
Takže, oni sami věděli, co je ve hře a
o co jde,“ uvedl kouč.
Ten se také bezprostředně po skončení druhého utkání kvalifikačního
kola zamyslel, zda-li bylo lepší, že
jeho tým odehrál zápasy ještě před
startem Mattoni NBL. „A možná
to bylo vážně lepší... Sice jsme nebyli tak rozehraní, ale zato jsme se
mohli jsme se soustředit jen na tyto
dva zápasy, které pro nás byly velice důležité. Teď začíná druhá část v
podobě startu Mattoni NBL, takže
se teď můžeme soustředit na něco
jiného. První zápas ve skupině nás
čeká až za půldruhého měsíce. A
jestli to bylo těžké na psychiku?
Nechci o tom tak přemýšlet. My i v
lize jdeme zápasu od zápasu a nemá
cenu se zabývat tím, co může nastat
a nemůže. Tohle není o nějaké hlavě.
Na druhou stranu případnou euforii
bude třeba potlačit. Čekají nás těžké
zápasy v lize, kde nám taktéž nedá
nikdo nic zadarmo. Naopak soupeři
se na nás pečlivě a hlavně časově déle chystají. Nebudeme to tak mít vůbec jednoduché,“ řekl Peter Bálint.
A jaké budou mít Orli ambice v základní skupině? „Moc o soupeřích
zatím nevíme, je to ještě předčasné,
ale je jasné, že ve skupině už nena-

razíte na slabé celky. Slovinský mistr Krka Nove Mesto ale poskládal
výborný tým, mají i peníze, takže to
bude asi favorit skupiny. Německé
týmy jsou tradičně silné a Telecom
Bonn má zvuk. Třetím do party je
Záhřeb, s nímž jsme vypadli před
dvěma lety, takže jim máme co vracet. Všechny týmy pochází od basketbalových zemí, mají asi kvalitativně lepší ligové soutěže, ale my určitě
nic nevzdáváme dopředu a myslím,
že především na domácí půdě jsme
schopni vyhrávat. A když se nám
pak podaří někoho venku překvapit,
může se stát všelicos...,“ poznamenal Bálint s tím, že první utkání čeká
Orly až 16. listopadu, kdy na své palubovce přivítají slovinského mistra
Krku Novo Mesto. „Je pravdou, že
skupina vypadá hodně silně, ale jak
už jsem říkal, jsem přesvědčený, že o
druhé místo se můžeme pokusit a je
to hratelné. Určitě uděláme všechno
pro to, abychom postoupili. Budu to
po trenérech chtít, aby tomu podřídili
všechno...,“ pronesl šéf klubu Milan
Matzenauer.

Veikalas: Nebylo to o
dvou, třech hráčích,
ale o nás všech!
Za nejlepšího hráče utkání byl zvolen Benas Veikalas. „Domžale je velice dobrý tým, který přijel na zápas
připraven. My jsme měli v první půli
problémy s obranným doskokem,
ale v šatně jsme si k tomu řekli své a
ve druhém poločasu už to bylo lepší.
Doskoky nás posouvaly dopředu,
mohli jsme přecházet do protiútoků a skórovat jednoduché koše,“
ohlédlo se za utkáním litevské křídlo
ve službách BK Prostějov. „Hráli
jsme velice dobře jako tým. Nebylo
to o dvou, třech hráčích, ale o nás
všech! Vždyť hned šest kluků nastřílelo více jak deset bodů, což je jasný
důkaz,“ pochvaloval si kolektivní
pojetí Benas Veikalas, se 16 body

A JE TAM! Prostějovské křídlo Andrius Šležas právě zasazuje další úder slovinskému
soupeři. Orli svého soka ve dvou zápasech takřka zlikvidovali.
Foto: Zdeněk Pěnička
společně s Lawrencem nejlepší střelec Orlů. Ten v letní přestávce absolvoval operační zákrok. Podle svých
slov se ale cítí dobře. „Dokonce
bych řekl, že i líp než před zraněním.
Jsem takový silnější,“ pousmál se
sedmadvacetiletý hráč.

Dokoupil: Pohárový
dvojzápas jsme si užili
Jediným odchovancem prostějovského basketbalu v prvním týmu je
křídelník Petr Dokoupil, který ve
svých dvaadvaceti letech už nasbíral určité zkušenosti a měl by tak
pomalu získávat v týmu větší roli.
„Šli jsme do toho s tím, že chceme postoupit a podařilo se,“ sdělil
Večerníku Dokoupil. „Myslím, že
jsme v obou střetnutích zvládli lépe
třetí čtvrtiny a to rozhodlo. Pohárový
dvojzápas jsme si užili! Vyhráli jsme
obě utkání, takže můžeme být spokojení,“ usmíval se po utkání bývalý juniorský reprezentant, který v
domácím duelu dostal trochu nečekaně příležitost v základní sestavě.
„Určitě mě to potěšilo. Měl jsem od
trenéra hodně defenzivní úkoly, mojí prací bylo především zastavovat

protihráče a myslím, že to ušlo. Dal
jsem si i jeden bodík, což byl takový bonus,“ přidal další úsměv hráč
BK Prostějov. Ten kvitoval krok
vedení, které ponechalo víceméně
kádr z loňského roku. „Je to dobrý
krok do budoucna, na němž se dá
stavět. Určitě budeme chtít udělat
ještě lepší výsledky, než kterých se
nám podařilo dosáhnout v uplynulé
sezoně. V každém případě chceme obhájit loňské finále Mattoni
NBL a v něm ještě více potrápit
Nymburk... Alespoň vyhrát dva, tři
zápasy, ne-li celou sérii!“ neskrývá Dokoupil ty nejvyšší cíle. „I v
evropském poháru se pokusíme
vyhrát co nejvíce zápasů. Nyní nás
čekají zajímaví soupeři a určitě se
mají fanoušci na co těšit,“ dodal
dvaadvacetiletý „orel“. A jak vidí
své ambice? „Basketbal je týmová
hra, proto žádné individuální mety
nemám. V Prostějově je určitě těžké se prosadit. Jsem rád, že můžu
reprezentovat svůj domácí klub,
kde jsem se narodil a kde odmalička hraji. Mám tady ještě na dva
roky smlouvu, ale můžu říct, že
zatím ani žádné nabídky nepřišly,“
pousmál se Petr Dokoupil.
-pk-

Orli si pohráli se Slovinci i doma. A znovu rozhodli ve třetí čtvrtině
Bálint: Takhle si představuji týmovou hru ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů
PROSTĚJOV - Je středa 6. října
2010 a basketbalisty Prostějova čeká
odvetné utkání kvalifikačního kola o
postup do základní skupiny. Po vítězstvím v úvodním duelu ve Slovinsku
tentokrát Orli přivítali svého protivníka z Domžale na své palubovce
Městské haly Sportcentrum-DDM.
Jelikož z prvního vzájemného souboje si svěřenci trenéra Petera Bálinta
přivezli osmibodový náskok, čekalo
se před vlastním publikem stvrzení
postupové jistoty. Přestože se jednalo o domácí premiéru nové sezony
2010/2011, příznivce asi ještě basketbalová horečka nechytla, neboť i přes
příznivý výsledek se ochozy hlediště
naplnily jen z necelé poloviny. Přesto
zápas provázela poměrně slušná kulisa. „Doufám, že na duely v základní
skupině přijde fanoušků vícero,“ poznamenal přesto Peter Bálint, kouč
BK Prostějov. Jeho svěřenci, těm divákům co přišli, předvedli vcelku kvalitní a především týmový výkon, který
je po vyrovnaném prvním poločase
dovedl díky patnáctibodové šňůře
zkraje druhé půle k jednoznačnému
vítězství o patnáct bodů 84:69. Tým
BK Prostějov tak po dvou výhrách
zaslouženě postoupil do základní skupiny EuroChallenge Cupu.

zápasu stačilo Orlům neprohrát o více
jak sedm bodů, nechtěli hráči domácího
celku ponechat nic náhodě. V sestavě
Prostějova chyběl LadislavTóth, jemuž
den před utkáním na tréninku „seklo
v krku“ a nemohl pohybovat hlavou.
„Byl napravovaný a je to trochu lepší,
takže by měl být v pořádku,“ uklidnil
příznivce Peter Bálint, že se nejedná
o nic vážného. Prostějovský lodivod
poslal do základní sestavy tuto pětici:
Lawrence, Šležas, Dokoupil, Hyzy a
Nicholson. Hostující kouč Trifunovič
zase vsadil na Persona, Vranjkoviče,
Zagorce, Bubnič a Pasaliče.
V samotném úvodu však jakoby byli
svázáni buďto přemotivovaností, nebo
lehkou nervozitu z domácí premiéry.
Soupeř vstoupil do utkání s vědomím
toho, že už prakticky nemá co ztratit a
hra tak byla až do poloviny utkání vyrovnaná. Zatímco v prvním utkání na
palubovce soupeře tak měli Orli navrch
už od začátku a náskok se neustále
pohyboval okolo desetibodové hranice, v první čtvrtině středečního utkání
nebyl vývoj zápasu ani zdaleka tak
jednoznačný. V úvodu dokonce hosté
dlouho vedli a až teprve za bodového
přispění rozehrávače Lawrence a příchozího Veikalase se skóre vyrovnalo
a po první čtvrtině byl stav nerozhodný
Přestože vzhledem k výsledku prvního 18:18. Velkou zásluhu měl na vyrov-

naném stavu ze strany soupeře pivot
Lekič, který celkově nastřílel 18 bodů
a dělal obraně Orlů hodně problémů.
Paradoxně tento hráč přišel na palubovku až za hráče Pasaliče, který si za tři
minuty první čtvrtiny připsal tři osobní
chyby. Ve druhé desetiminutovce měli
domácí nadále problém s obrannými
doskoky a soupeř se tak velice často dostával k druhým, někdy i třetím šancím
pro skórování. Slovinský celek navíc
zaznamenal několik přesných střel z
perimetru a velice rychle tak dokázal
vymazat šestibodové vedení, které si v
průběhu druhé desetiminutovky Orli
vytvořili. Hostující tým tak především
díky závěrečné pasáži, kterou vyhrál
9:3, vyrovnal na poločasový stav 36:36
a i druhá čtvrtina tak skončila nerozhodně 18:18.
Za tohoto vyrovnaného stavu trenér
Orlů Peter Bálint své svěřence v šatně burcoval k lepší a pevnější obraně,
která by zastavila hráče ve službách
slovinského celku. Úvodní minuty
třetí periody sice nenaznačily nějakou
závratnou změnu ve vývoj utkání, protože ani jeden z celků se nemohl trefit,
ale pak se domácí Orli minisérií 6:0
dostali do správné provozní teploty a
divákům v hale ukázali své přednosti.
Zejména pak rychlý přechod do útoku,
důrazné pasy a přesnou střelbu. Právě



koše Mattoni NBL v číslech
1. kolo: Basketball Brno - BK
JIP Pardubice 60:72 (14:24,
16:14, 16:16, 14:18). Nejlepší
střelci: Holloway a Sedmák 11 Arnold 19, Hampton 15, Pospíšil
12. Trestné hody: 11/8:25/12.
Trojky: 11/2:17/4. Doskoky:
36:40. Osobní chyby: 21:16.
Diváků: 700 * BC Kolín - BK
Breda & Weinstein Opava 80:82
(29:20 48:38 60:60). Nejlepší hráči:
Jones 24 bodů, 6 doskoků a 5 asistencí, Zuzák
19 bodů a 9 doskoků, Machač 12 bodů a 9
doskoků - Blažek 19 bodů a 5 doskoků, Čarnecký 16 bodů, 4 doskoky a 5 asistencí, Štec 13 bodů, 5 doskoků a 4 asistence, Kratochvíl
10, Šiřina 10. Trojky: 16/7:11/3. Střelba 2b.: 47/24:47/32. Trestné
hody: 16/11:20/9. Doskoky: 33:22. Osobní chyby: 19:18. Rozhodčí:
Vyklický, V. Lukeš, Galajda. Diváků: * NH Ostrava - USK Praha
108:79 (24:26, 53:44, 78:59). Nejlepší hráči: Mason 19 bodů, 6 doskoků a 6 asistencí, Palyza 19, Burke 18 bodů a 7 doskoků, Stuchlý
16, Gibson-Bascombe 14 bodů, 4 doskoky a 7 asistencí - Hruban
16 bodů a 4 doskoky, Vyoral 8, Kříž 6 bodů a 7 doskoků. Trojky:
28/15:21/5. Střelba 2b.: 35/23:53/25. Trestné hody: 24/17:16/14.
Doskoky: 26:33. Osobní chyby: 20:22. Rozhodčí: Dolinek, Macela,
Vrážel * Unibon Nový Jičín – Lokomotiva Plzeň 103:66 (24:11,
50:32, 74:52). Nejvíce bodů: Muirhead 19, Pandula a Šoška po
13, Channels a Šarovič po 12 - Novák 13, Soukup 12, Frána 11.
Rozhodčí: Paulík, Kapl, Holubek. Trestné hody: 26/21:26/15.
Fauly: 22:26. Trojky: 8:5 * BK Děčín – BK Prostějov 71:77 (20:23,
32:40, 51:58). Nejlepší hráči: Alič 17 bodů, 6 asistincí, Hatcher 15,
Pomikálek 13, Sanders 12 bodů a 5 asistencí - P.Houška 9 bodů a 10
doskoků, Landa 3 bod a 8 doskoků) - Šležas 17 bodů a 5 asistencí,
Lawrence 13 bodů a 6 asistencí, Nicholson 12 bodů a 7 doskoků,
Landry 12 bodů a 11 doskoků. Trojky: 22/7:13/5. Trestné hody:
16/10:15/10. Doskoky: 27:37. Osobní chyby: 14:15. Diváků: 900 *
Basketball Svitavy volný los
-pk-

PROGRAM MATTONI NBL
2. kolo, sobota 13. října 2010, 17:30 hodin: BK Pardubice Basketbal Svitavy (18:00 hodin), BK Prostějov - Basketball Brno
(17:30 hodin), USK Praha - BK Děčín, BK B&W Opava - NH
Ostrava (18:00), BK Nový Jičín - BC Kolín, Lokomotiva Plzeň
volný los
3. kolo, sobota 16. října 2010, 18:00 hodin: BC Kolín - Lokomotiva
Plzeň (17:45), NH Ostrava - BK Nový Jičín (17:30), BK Děčín - BK
B&W Opava, Basketball Brno - USK Praha, Basketbal Svitavy - BK
Prostějov, BK Pardubice volný los.
Kompletní rozlosování základní části včetně podrobného
herního systému najdete v basketbalové příloze „STŘÍBRNÍ
ORLI ATAKUJÍ TRŮN“, která vychází jako součást právě
tohoto čísla PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
-pk-

Peter BÁLINT - BK Prostějov:
„Podařilo se nám postoupit do skupiny evropského poháru, což jsme moc chtěli. Nebylo to jednoduché, ale tým náročný úkol zvládl.
Začátek byl z naší strany dost nervózní, dělali jsme příliš mnoho chyb
v obraně, kterých soupeř využíval a my tak dostali mnoho jednoduchých košů. Soupeři se také dařilo na útočném doskoku, což vedlo
k tomu, že první poločas byl vyrovnaný. Druhá půle už byla z naší
strany mnohem lepší. Pomohly nám dvě lehké střely a získání několika míčů, z nichž jsme následně skórovali. V tu chvíli jsme vedli o
deset bodů a bylo asi rozhodnuto. Tím jsme se uklidnili a předvedli
už dobrou hru. Začali jsme lépe bránit, získali více míčů na doskoku a
celkově předváděli kvalitnější basket. Kluky musím určitě pochválit.
Tak nějak si naši hru představuji. V závěru už jsem některé hráče mohl
šetřit před sobotním začátkem ligy.“
Radovan TRIFUNOVIČ - KK Helios Domžale:
„Chtěl bych pogratulovat domácímu celku k vítězství a postupu, z
něhož se těší zaslouženě. Prostějov byl lepším celkem. Musím zopakovat, že my máme velmi mladý tým, který teprve sbírá zkušenosti.
Ve druhém poločasu už jsme na soupeře nestačili.“
-pkrychlá hra a snadné koše zdobily náš
celek po celou třetí čtvrtinu, ve které
jsme se sérií 15:0 odpoutali od soupeře
a další minisérií zvýšili na devatenáctibodové vedení 61:42, kterým nakonec
skončila předposlední čtvrtina. Ještě
v úvodu závěrečné desetiminutovky
Orli nutili soupeře k chybám a proměňovali poměrně jednoduché koše, až se
náš náskok vyšplhal na dvacet tři bodů
65:42. Pak došlo k prostřídání hlavních
opor, protože utkání už bylo rozhod-

S mimořádným zájmem očekávaný úvodní zápas nového ročníku
MNBL v Děčíně mezi domácími a
Prostějovem přinesl velmi vyrovnaný duel, který díky menšímu počtu
chyb nakonec vyhráli Orli. Zápasu
přihlížela v zaplněné hale také stříbrná z nedávného MS žen Veronika
Bortelová.
Ačkoliv se prostějovským hráčům podařilo ve středu postoupit
do základní skupiny E poháru
EuroChallenge, museli na euforii i z
postupu zapomenout a soustředit se
na start tuzemské Mattoni NBL. Ta
totiž pro ně začínala velice těžkým
zápasem na palubovce týmu BK
Děčín. Děčínský trenér Budínský
v tomto utkání musel obejít bez
služeb křídelníka Pištěckého a pivota Jakuba Houšky či Maříka se
Smětákem, naopak do hry mohl nasadit staronovou posilu, rozehrávače

Sanderse. Hostující tým přijel kompletní. Ve slušně zaplněné severočeské hale tak vstříc úvodnímu rozskoku utkání nastoupil za domácí celek
Pavel Houška, Sanders, Hatcher,
Soukup a Alič. Z prostějovské strany
zahájila hru pětice Lawrence, Šležas,
Nicholson, Bohačík a Hyzy.
Samotný úvod utkání poznamenal na straně domácích pěti body
Sanders a na straně Orlů snaha o
dopravení co největšího množství
míčů na podkošové hráče. Právě
díky této taktice a úspěšných nájezdech Hyzyho získali Orli po několika úvodních minutách vedení,
které už ve zbytku utkání soupeři
nepůjčili. Navíc se jim podařilo jít
do mírného bodového trháku 14:9
a následně 16:9, což nenechalo trenéra Budínského klidným a vybral
si svůj oddechový čas. Domácí tak
po tomto time-outu srovnali s Orly

krok a to zejména díky šesti úspěšným šestkám. Stav na konci první
desetiminutovky byl pak 20:23.
V úvodu druhé desetiminutovky
se domácí ještě více přiblížili našemu vedení a to díky obvodovému duu Pomikálek-Alič. Právě
Pomikálkova dynamika a Aličova
síla dělaly obraně Prostějova největší problémy a zejména jejich zásluhou bylo skóre ve druhé čtvrtině poměrně vyrovnané. V závěrečné části se ale několikrát trefili podkošoví
hráči Orlů Landry s Nicholsonem a
když k tomu přidal Geno Lawrence
tříbodovou střelu, bylo o osmibodovém vedení v poločasu rozhodnuto
32:40.
Zatímco v první polovině utkání
působili domácí tak, jakoby neměli
o utkání zájem, do druhého poločasu
vstoupili s opravdovým nasazením,
kterým jsou tak známí. Díky zpřes-

něné střelbě z perimetru se pak dostali sedmibodovou sérií na rozdíl
jediného koše 42:44. Na toto výrazné snížení z devítibodového náskoku reagoval trenér Orlů Peter Bálint
oddechovým časem, ve kterém
připomněl svým hráčům, že bez precizně provedených akcí nelze skórovat. Výsledek jeho rad se okamžitě
dostavil. Clony v útočných kombinacích měly patřičnou tvrdost a
najednou jsme disponovali volnými
hráči na perimetru. Jednou tříbodovou střelou a jednou dvoubodovou
tak opět „usadili“ domácí hráče. Na
tuto pětibodovou sérií jsme navíc s
malým přerušením navázali dalšími
sedmi body v řadě a ocitli jsme se tak
v jedenáctibodovém vedení 56:45.
Domácí ale ještě v závěru čtvrtiny
díky aktivitě Pomikálka dokázali
snížit a do závěrečné desetiminutovky se vstupovalo za stavu 51:58.

Protože Děčínští nechtěli odcházet z
prvního domácí utkání s porážkou,
zintenzivnili v poslední čtvrtině ještě
svoji aktivitu a zagresivnili bránění
našich hráčů. Výsledkem bylo opětovné snížení až na rozdíl tří bodů.
Naštěstí prostějovský celek držel v
této fázi hry „nad vodou“ Andrius
Šležas a svými sedmi body v řadě
znovu zmařil snahy soupeře o převzetí vedení. Na druhé straně ale
pokračoval v dobrém výkonu Alič
a znovu nastolil dvoubodový rozdíl.
Stejně jako v předchozích případech
Orli i tentokrát našli na domácí koše
odpověď a šesti body v řadě odskočili na 71:63. Ačkoliv se už zdálo, že v
závěrečných minutách nebezpečí od
domácích nehrozí, bylo tomu právě
naopak. Neproměněné šestky hostujících pivotů a proměněné tříbodové
střely Hatchera a Sanderse znamenaly stav 71:73. V poslední minutě

STŘEDOEVROPSKÉ LIGY!
PROSTĚJOV - Odehrály historicky první dva zápasy a už se
dostaly do čela Středoevropské
ligy MEVZA žen 2010/2011!
Volejbalistkám Prostějov vyšel
vstup do nadnárodní soutěže na
jedničku, když své úvodní soupeřky doslova smetly z palubovky. Dvě výhry v jednoznačném
poměru 3:0 na sety se přitom
zrodily na půdě chorvatské
Rijeky a slovinského Kamniku!
„Je to výborný vstup, ale netřeba jej přeceňovat,“ poznamenal
Miroslav Čada, trenér volejbalistek VK Modřanská Prostějov.
Ty si již v sobotu 16. října odbudou domácí premiéru v tomto
podniku, když v Městské hale
Sportcentrum-DDM přivítají
rakouský Klagenfurt. Ten je
zatím bez vítězství, tudíž role
„Modřanek“ je jasná – opět zvítězit! Zápas začíná v 17 hodin.
Díky stoprocentně vydařenému
zájezdu na Balkán se volejbalový
tým VK Modřanská
protlačil hned zkraje soutěže na první
příčku, když po
chorvatské Rijece
přehrál venku i slovinský Kamnik,
čímž si svěřenkyně
trenéra Čady do tabulky připsaly další
tři body a o skóre se
dostal před dosud
vedoucí Doprastav
Bratislava. „Určitě
můžeme být spokojeni vzhledem

k tomu, že je teprve začátek
sezony a my jsme vstup do ní
zvládli výsledkově tak
dobře,“ usmíval se
Čada, který však
zůstává nohama
pevně na zemi.
„Základní sehranost družstvo má, ale
jde o to, aby

jednotlivé
herní činnosti fungovaly precizněji,
než dosud. Rezervy
zatím máme jak v útoku, t a k
v obraně.“ Vzhledem k tomu,
že sám kouč označil ještě před
cestou na Balkán právě Rijeku
a Kamnik za nejtěžší možné

protivníky v soutěži, zdá se, že
Prostějovanky mohou myslet
skutečně hodně vysoko...
„Myslím si, že zZejména
Rijeka by se měla pohybovat v úplné špičce. Vedle ní pak hlavně Post Schwechat,
kam v létě přišlo šest
Američanek a jejich
tým tak bude určitě
dost silný. Přesné rozložení sil v soutěži se však
teprve ukáže, leccos napoví hned úvodní kola.
Dobře to například rozjel
Doprastav Bratislava,“ zauvažoval Miroslav Čada. „My
však budeme chtíti v každém případě skončit co nejvýš,“ dodal.
Prostějovský tým se z Balkánu
vrátil domů ihned po sobotním
večerním střetnutí tak, aby si
děvčata během neděle odpočinula a od dnešního dne už mohla
normálně trénovat. S výjimkou
Markéty Chlumské
(za
svobodna
Tomanové) jsou
všechny hráčky již
v pořádku. „Její koleno stále není úplně
v pořádku. Potřebuje
čas, aby poranění úplně doléčila,“
utrousil lodivod VK
Modřanská. První
dva zápasy zvládl
tým i bez svého libera. Jak tomu bude v
sobotu?
-pk-

Rijeka tentokrát neohrozila,
byla větší kvalita jednoznačně na
straně českých mistryň, což páteční večerní duel stoprocentně
potvrdil.
„V utkání jsme neustále vedli,
všechny tři sety se vyvíjely jasně v
náš prospěch. První a třetí sadu jsme
zvládli hladce od začátku až do konce, pouze ve druhé jsme při náskoku
osmi bodů v závěru polevili a vlastními chybami nechali domácí snížit.
Výsledkové komplikace ale reálně
nehrozily,“ konstatoval na internetových stránkách prostějovského

klubu spokojený kouč Miroslav
Čada.
Jeho svěřenky se mohly opřít o
všechny herní činnosti. „Výkon
týmu byl opravdu velmi dobrý, holky musím pochválit. Hlavně Tina
Lipicer a Anna Velikiy výborně
útočily, což byl jeden z klíčových
rozdílů mezi oběma kolektivy. My
jsme se na rozdíl od domácích v útoku výrazně prosazovali a celkově
neměli v kvalitně zvládnutém střetnutí větší problémy,“ pochvaloval si
Čada.
-pk-

šanci ani slovinskému Kamniku
Domovní správa
Prostějov, s.r.o.

se naštěstí dokázal prosadit Jaroslav pivot Hyźy sehrál slušný první polo- dostal. Je jistě zajímavé, že čeští hráči
Prášil a díky své dvoubodové střele čas, v tom druhém již některé situace dali v barvách Prostějova pouhých 9
zdvojnásobil náš náskok. Následoval nervově neunášel a příliš minut ne- bodů.
-pktak oddechový čas domácího trenéra, ve kterém svým svěřencům
naordinoval systémy na posledních
třicet vteřin. Tříbodová střela Aliče
ovšem nepropadla obroučkou a jePavel BUDÍNSKÝ – BK Děčín:
likož odražený míč získali do své
„My jsme bojovali, ale vždy když jsme se soupeři přiblížili na dostřel
tak jsme vyrobili zbytečnou ztrátu nebo jsme nedali z dobré pozice.
moci Orli, následovaly tak taktické
Snaha se ale hráčům upřít nedá. Mrzí mě, že někteří hráči neměli
fauly a díky tentokrát proměněsvůj den, ale celkově jsme neodehráli špatný zápas. Výkon nebyl ale
ným šestkám Landryho navýšil
takový, abychom mohli porazit takový tým jako je Prostějov, tak ho
Prostějov své vítězství na konečný
musíme ještě učesat.“
stav 77:71.
Prostějov využil větší rotace kádPeter BÁLINT – BK Prostějov:
ru, zkušenosti a hlavně větší roze„Jsem moc rád, že jsme toto utkání zvládli. Tady v Děčíně je to
hranosti díky Poháru Eurochallenge.
vždy velmi těžké, diváci ženou domácí k velkému výkonu. Domácí
Svou převahu dokumentoval hlavně
bojovali, ale my jsme dokázali využít naší možná větší zkušenosti a
na doskoku a jeho hra působila jako
větší rotace kádru. Každopádně to bylo mimořádně těžké utkání a je
taková klidnější, vyzrálejší. Těžkou
dobře, že jsme vstoupili do sezóny úspěšně. Hráli jsme jako jeden tým
úlohu solidně zvládl Lawrence, výa v klíčových chvílích nás podržel neomylný Šležas.“ -pktečný byl Šležas, pod košem tvrdě
bojovali Landry a Nicholson. Polský

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů
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ŽOK RIJEKA KVIG - VK MODŘANSKÁÁ PROSTĚ
PROSTĚJ
PROS
PROSTĚJO
PROSTĚJOV
R ĚĚJOV
OV

0:3
Rozhodčí: Stegnar a Pevc
(Slovinsko)
Čas:
59 minut
Diváků: 400

1. set:
2. set:
3. set:

15:25
22:25
14:25

17 minut
26 minut
15 minut

Sestava Prostějova
Kubínová
Artmenková
Hrončeková
Velikiyová
Lipicerová
Bergrová
Střídala: Bramborová
P řipraveny byly:
Nováková, Košická, Tomašeková, Soaresová
Trenérská dvojice:
Miroslav Čada a Ľubomír Petráš

3. kolo STŘEDOEVROPSKÉ LIGY MEVZA

CALCIT KAMNIK- VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

0:3
Čas: 1:19 minut
Rozhodčí: Brandstätter a Sodja
(Rakousko)
Diváků: 600

1. set:
2. set:
3. set:

15:25
17:25
24:26

22 minut
23 minut
32 minut

Sestava Prostějova
Kubínová Artmenková Hrončeková
Velikiyová
Lipicerová Tomašeková
Střídaly: Nováková, Bramborová
P řipraveny byly:
Košická, Bergrová, Soaresová
Trenérská dvojice:
Miroslav Čada a Ľubomír Petráš

Prostějov vyhrál bez ztráty setu

Tým VK Modřanská nedal

BK PROSTĚJOV JEDE: Vstup do Mattoni NBL Orlům vyšel, vyhráli na horké půdě v Děčíně!
DĚČÍN/PROSTĚJOV - Šlágr
úvodního kola Mattoni se odehrál
na severu Čech, které svedlo k vzájemnému souboji dva celky, jenž
budou jistě patřit k lídrům soutěže.
Prostějovští Orli přilétli do Děčína
posíleni postupem do hlavní soutěže EuroChallenge a utkání otevřel
tříbodovým košem navrátilec Levell
Sanders. Hra byla velmi vyrovnaná
a žádný celek se v průběhu prvních
dvou čtvrtin nedostal do výraznějšího vedení. Až v závěru poločasu se
bodově utrhli hosté. Mírný náskok
si dokázali Orli udržet v dalším průběhu utkání a to i přes to, že se Děčín
několikrát dokázal přiblížit na rozdíl
jediného koše, jako tomu bylo těsně
před koncem. Kosmetickou změnu
skóre ale obstaral dvěma trestnými
hody Landry a z Děčína si tak Orli
přivezli cenné vítězství v poměru
77:71.

na Balkáně kralovaly
a VEDOU TABULKU

RIJEKA (Chorvatsko)/
PROSTĚJOV - Prostějovským
volejbalistkám vyšel začátek nového soutěžního ročníku skvěle. Na
úvod dokázaly suverénně vyhrát
na horké palubovce ŽOK Rijeka
Kvig, aniž by v Chorvatsku ztratily jediný set. A to přitom odehrály zápas bez první nahrávačky
Novákové a libera Chlumské. Na
soupeřky, který je před dvěma
lety notně trápil a jednou i porazil
v Lize mistryň, však tým vyrazil
s velkou vervou a tentokrát však

nuté. Celkové vedení totiž ve vztahu
ještě k vítězství o osm bodů v prvním
zápase zaručovalo více jak třicetibodový náskok, který byl natolik bezpečný,
že na palubovku se dostali i mladíci
jako Krakovič nebo Bohačík. Sice Orli
nakonec dvacetibodové vedení neudrželi, ale i tak nám vítězství o patnáct
bodů 84:69 zaručilo postup do základní
skupiny „E“. Celkově pohárový souboj
proti celku KK Helios Domžale vyhráli
poměrem 154:131.
-pk-

22-23

KAMNIK
(Slovinsko)/
PROSTĚJOV – Druhé utkání
sehrály volejbalistky Prostějov
hned o den později, když v sobotu od osmi hodin večer nastoupily
na předměstí Lublaně, kde sídlí
tým Club Volleyball Kamnik.
Ten je od Rijeky vzdálem zhruba
půldruhou hodinu cesty, tudíž se
tým VK Modřanská přesunul do
Slovinska autobusem. A žádná
únava na hráčkách znát nebyla.
I v tomto měření sil neponechaly
hráčky hanáckého oddílu nic náhodě a znovu naprosto přesvědčivě vyhrály hladce 3:0 na sety.
Po vyrovnaném úvodu získal hostující tým výraznou převahu a jednoznačně ovládl první dvě sady. Ve

třetím dějství však domácí hráčky
zabraly a favorita řádně potrápily. Průběh byl jako na houpačce,
Hanačky hned dvakrát zlikvidovaly výrazné manko (4:0 – 5:5, 16:9
– 17:16) a do koncovky šly se slibným vedením 19:22. Vzápětí ale
pokazily sérii příjmů, což vedlo ke
dvěma setbolům Calcitu (24:22).
Naštěstí karta se naposledy obrátila a čtyřmi body za sebou kolektiv
Modřanské uzavřel celý duel.
„Dva sety jsme byli jasně lepší,
až v tom třetím přišly problémy.
Nabrali jsme větší ztrátu vinou
horší přihrávky, jež se dostala pod
tlak riskantního servisu soupeře.
Družstvu pomohla střídání a většími zkušenostmi jsme pak zvládli

Chcete
C
hcete hhrát
rát vvolejbal?
olejball?
VK Prostějov zve do svých řad mladé zájemkyně o hru pod vysokou
sítí. Děvčata, která by se chtěla naučit základům volejbalu a pokračovat v jeho hraní třeba až do dospělosti, mohou přijít na trénink
přípravky a po domluvě s vedoucí trenérkou Danou Vlčkovou se
zapojit. Tréninky pro dívky od 5. do 7. třídy základních škol jsou
v tělocvičně ZŠ Palackého každé pondělí od 15.30 do 17.00 hodin, každé úterý od 15.30 do 17.00 hodin a každý čtvrtek od 16.00
do 18.00 hodin. Rády byste jednou uměly volejbal jako Solange
Soaresová nebo Milada Spalová? Tak přijďte, VK Prostějov vás
rád přivítá!
-red-

Přijd´tee!!
Přijd

závěr, což rozhodlo,“ hodnotil druhé
vítězné utkání ve dvou dnech kouč
VK Modřanská Miroslav Čada.
Hra jeho družiny se mu ovšem nelíbila tolik, jako v Rijece. „Nebyli
jsme tak úspěšní v útoku, náš
výkon šel celkově o něco dolů.
Vyzdvihnout zaslouží pouze Gabika
Tomašeková, ostatní holky odvedly
průměr. Na druhou stranu však dokázaly zabojovat a toho si cením,“
dodal kormidelník.
-pk-

VOLEJBALOVÝ SERVIS
STŘEDOEVROPSKÁ LIGA MEVZA 2010/2011
(Middle European Volleyball Zonal Association)
Aktuální výsledky (odehrané zápasy v týdnu od 4. do 10. října):
ATSC Wildcats Sparkasse Klagenfurt - VK Doprastav Bratislava 0:3
(18:25, 20:25, 16:25), ŽOK Rijeka - VK Modřanská Prostějov 0:3
(15:25, 22:25, 14:25), Nova KBM Branik Maribor - A. Linec Steg
3:0 (25:16, 25:20, 25:13), CV Kamnik - VK Modřanská Prostějov
0:3 (15:25, 17:25, 24:26)

PRŮBĚŽNÉ TABULKY EXTRALIGY ČR
1. VK Modřanská Prostějov (ČR)
2 2 0 6:0
151:107
1. VK Doprastav Bratislava (Slovensko) 2 2 0 6:0
150:109
3. Nova KBM Branik Maribor (Slovinsko)1 1 0 3:0
75:49
4. ŽOK Rijeka Kvig (Chorvatsko)
2 1 1 3:4
150:157
5. A. Linec Steg (Rakousko)
2 1 1 3:4
147:162
6. Calcit Volleyball Kamnik (Slovinsko) 3 1 2 3:6
186:203
7. Slavia UK EU Bratislava (Slovensko) 1 0 1 1:3
87:98
6. ŽOK Split 1700 (Chorvatsko)
1 0 1 1:3
82:99
7. ATSC WS Klagenfurt (Rakousko)
2 0 2 0:6
106:150
Poznámka: tým Post Schwechat (Rakousko) se do soutěže dosud ještě nezapojil

6
6
3
3
3
3
0
0
0

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM:
Slavia UK EU Bratislava- ŽOK Split 1700 (pondělí 11.10., 17:00), ŽOK Split 1700
- Nova KBM Branik Maribor (pátek 15.10., 19:30), VK Modřanská Prostějov - ATSC
Wildcats Sparkasse Klagenfurt (sobota 16.10., 17:00), ŽOK Rijeka Kvig - Slavia UK EU
Bratislava (sobota 16.10., 18:00)
Kompletní program Středoevropské ligy MEVZA najdete v chystané příloze
VOLEJBAL-SPECIÁL 2010-2011, kterou připravujeme na 1. listopadu.
-pk-

JÍZDNÍ ŘÁD VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
ve středoevropské lize MEVZA:
termín
pátek 8.10.2010
sobota 9.10.2010
sobota 16.10.2010
pondělí 25.10.2010
středa 27.10.2010
neděle 7.11.2010
sobota 13.11.2010
pátek19.11.2010
sobota 4.12.2010
středa 22.12.2010
neděle 2.1.2011
pátek 7.1.2011
sobota 15.1.2011
pátek 28.1.2011
sobota 5.2.2011
pátek 11.2.2011
neděle 20.2.2011
čtvrtek 24.2.2011

čas
18:00 hodin
20:00 hodin
17:00 hodin
18:00 hodin
18:00 hodin
16:00 hodin
18:00 hodin
19:30 hodin
17:00 hodin
17:00 hodin
17:00 hodin
19:00 hodin
17:00 hodin
17:30 hodin
17:00 hodin
18:00 hodin
16:00 hodin
17:00 hodin

soupeř
ŽOK RIJEKA (Chorvatsko)
CV KAMNIK (Slovinsko)
ATSC WCS KLAGENFURT (Rakousko)
VK Doprastav BRATISLAVA (Slovensko)
Nova KBM Branik MARIBOR (Slovinsko)
Post SCHWECHAT (Rakousko)
A. LINEC Steg (Rakousko)
ŽOK SPLIT 1700 (Chorvatsko)
Slavia UK EU BRATISLAVA (Slovensko)
Nova KBM Branik MARIBOR (Slovinsko)
CV KAMNIK (Slovinsko)
ATSC WCS KLAGENFURT (Rakousko)
VK Doprastav BRATISLAVA (Slovensko)
Post SCHWECHAT (Rakousko)
A. LINEC Steg (Rakousko)
ŽOK SPLIT 1700 (Chorvatsko)
ŽOK RIJEKA Kvig (Chorvatsko)
Slavia UK EU BRATISLAVA (Slovensko)

místo
3:0 výhra
3:0 výhra
doma
venku
venku
doma
venku
venku
doma
doma
doma
venku
doma
venku
doma
doma
doma
venku

Led ještě nestihl skrýt šrámy poslední bitvy,
již nyní vám však přinášíme ty nejaktuálnější
2. LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - ZÁKLADNÍ ČÁST
Výsledkový servis
9. KOLO: AZ Havířov – Salith Šumperk 5:7 (1:3,
3:2, 1:2). Branky a nahrávky: 13. Sztefek (Říčka),
29. Lhotský (Sztefek, Vydra), 32. Maruna (Najdek,
Stránský), 36. Klimša (Najdek, Maruna), 41. Maruna
(Jindřich, Najdek) - 13. Haas (Velecký, Drtil), 19. Holík
(Meluzín), 19. Hulva, 21. Novosad, 30. Haas (Červenka),
55. Velecký, 60. Holík HC Břeclav – HC Plus Oil Orlová
3:2 (0:0, 1:1, 2:1). Branky a nahrávky: 38. Fiedler, 45.
Klimovič, 59. Sedláček - 26. Studený (Škatula), 46.
Valchař LHK Jestřábi Prostějov – HC ZUBR Přerov 3:1
(1:0, 0:0, 2:1). Branky a nahrávky: 8. Stejskal (Duba), 54.
Meidl (Šebek P.), 58. Šebek D. (Stejskal, Šebek P.) - 56.
Kotásek (Pala) VSK Technika Brno – HC Bobři Valašské
Meziříčí 2:4 (0:2, 0:1, 2:1). Branky a nahrávky: 42.
Brzobohatý (Odehnal), 47. Žalud (Rajnoha) - 5. Varga
M. (Varga D.), 14. Vašut (Martiník, Matějný), 32. Bokroš
(Bajga, Vašut), 60. Matějný HC Uherské Hradiště – HC
Frýdek – Místek 1:2 po samostatných nájezdech (0:1,
1:0, 0:0 - 0:0). Branky a nahrávky: 21. Piluša (Andrýsek)
- 2. Kotásek (Sluštík), rozhodující nájezd Sluštík ◘ HC
Uničov - SHK Hodonín 2:5 (1:1, 1:3, 0:1). Branky a
nahrávky: 18. Diviš, 34. Frieb (Pour) - 16. Jurásek (Špok,
Komárek), 26. Kuba (Hoza), 26. Jurásek (Pokorný), 31.
Vaškovič (Špok, Komárek), 60. Komárek ◘ HC Slezan
Opava - TJ Nový Jičín 4:3 (0:1, 1:2, 3:0). Branky a
nahrávky: 38. Pavelek (Tůma), 41. Kocián (Polok), 51.
Tůma (Pavelek), 59. Polok (Grofek, Měch) - 6. Gebauer
(Vrdlovec), 31. Vrdlovec (Gebauer, Hruška), 32. Skaloš
(Horák) ◘ VHK Vsetín volný los.
-pk-

zprávy z ledové plochy
Hanácké derby vyhráli hokejisté Prostějova

Sladký triumf trefil „nenáviděný“ útočník MEIDL!
PROSTĚJOV - Na led třetího
Prostějova zavítal v sobotním
podvečeru Přerov. A hanácké
derby dvou nesmiřitelných
rivalů lákalo. Do ochozů prostějovského stánku si totiž
našlo cestu téměř dva a půl
tisíce fanoušků, kteří aktérům
první „bitvy o Hanou“ vytvořili parádní kulisu. Nutno podotknout, že kromě prostějovských fans se o ni řádně starali
také přerovští příznivci, kteří
byli slyšet. Ke cti zástupcům
obou táborů slouží, že před, během a podle dostupných zpráv
ani po něm nedošlo k žádným
výtržnostem, které obvykle
tyto duely provázejí. Zásluhu
na tom nepochybně mají i
bezpečnostní složky, které vše
organizačně zvládly. A tak se
všichni diváci mohli věnovat
jen a pouze hokeji. Zatímco
v loňské sezóně byla hanácká
derby s Prostějovem vždy ve
znamení vítězství Zubrů. Tento
zápasový trend už ale další pokračování letos nemá. Jestřábi
šli do vedení v 8. minutě trefou
Stejskala. Poté jakoby oběma
celkům došel střelecký prach.
Domácí si drželi hubené jedno-

brankové vedení až do závěru
poslední třetiny. Branky začaly
padat sedm minut před třetí sirénou. Jestřábí vedení navýšil
Meidl, drama udělal ze zápasu
Kotásek, ale David Šebek rozhodl definitivně v přesilové hře
o tom, že tři body zůstanou v
Prostějově. Jestřábi poskočili
na druhou pozici, Zubrům patří nadále deváté místo tabulky.
Při nástupu mužstev na led si nešlo
nevšimnout, že zadní řady Jestřábů
jsou notně prořídlé. Trenér Zachar
měl totiž k dispozici pouze pět
obránců z tradiční základní sestavy, jež dosud nastupovala. V první dvojici scházel Stříteský, jehož
pokračování angažmá se řeší, ve
třetí zase nemocný Kolibár. Místo
prvně jmenovaného se do elitní
formace posunul Jedlička, letošní
premiéru v sestavě si odbyl junior
Finkes. Do útoků se naopak po nemoci vrátili Šimo a David Šebek,
David Zachar pak opětovně nastoupil po zánětu šlach. Scházel
ovšem Bartošek, kterého ve třetím
útoku nahradil Meidl. A právě tento hráč rozhodl o tom, že tři body
zůstanou v Prostějově, když si připsal vítěznou trefu!

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 9 KOLECH:
1 Salith Šumperk
2 HC Slezan Opava
3 LHK Jestřábi Prostějov
4 HC Plus Oil Orlová
5 HC Břeclav
6 HC Bobři Valašské Meziříčí
7 AZ Havířov
8 SHK Hodonín
9 HC Nový Jičín
10 HC Zubr Přerov
11 HC Uherské Hradiště
12 VSK Technika Brno
13 HC Frýdek-Místek
14 VHK Vsetín
15 HC Uničov

9
9
9
8
9
9
7
8
8
8
9
8
8
7
8

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

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

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

1
2
2
3
3
4
2
4
4
4
4
6
5
5
6

52:28
37:23
41:24
34:24
28:28
39:40
30:23
32:29
24:27
35:25
26:34
21:35
24:44
14:33
25:45

22
21
19
15
15
15
12
12
12
11
11
6
6
5
4

10. kolo, středa 13. října 2010, 18:00 hodin: Vsetín - Opava,
Uherské Hradiště - Havířov, Valašské Meziříčí - Frýdek-Místek,
Hodonín - Technika Brno, Přerov - Uničov, Orlová - Prostějov,
Nový Jičín – Břeclav, Šumperk volný los
-pk-
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V rámci našeho hokejového servisu oceňuje vždy jeden
6
individuální výkon či mimořádný počin jednotlivce,
který si zaslouží všeobecné uznání. Dnes pokračujeme
5
již počtvrté..
Mladý brankář Jestřábů si naši pozornost bezesporu
4
zaslouží. Od začátku sezony totiž dokazuje, že na
něj vedení a trenéři vsadili právem, když jej přivedli
z Nového Jičína jako vyvolenou jedničku. Odchovanec Olomouc 3
totiž jejich důvěru splácí měrou vrchovatou, což se potvrdilo i v
sobotním derby proti Přerovu, kdy především ve třetí části mužstvo 2
notně podržel. Z jednačtyřiceti střel pustil za svá záda jedinou a lví 1
podílem se zasloužil o první sladký triumf nad „nenáviděným“

Petr ZACHAR - trenér LHK Jestřábi
Prostějov:
Já beru z derby každý bod a když jsou tři, tak je to
opravdu výborné! První třetina byla taková neurovnaná.
Ve druhé jsme byli lepší, ale bohužel jsme nedali góly.
Pak jsme soupeře řadou zbytečných faulů postavili na
nohy a udělali z posledních minut nervový závěr. Naštěstí jsme
to pak ale ustáli. Excelentní výkon dnes podal Jirka Slovák, což
byl základ úspěchu.“
Lubomír OSLIZLO - HC Zubr Přerov
„Bylo to vyrovnané utkání. Po první inkasované brance bylo
důležité, že jsme přežili následné dlouhé oslabení. Ve druhé a
třetí třetině jsme se dostávali do šancí, ale neproměnili jsme je.
Neřekl bych, že Prostějov hrál lépe, ale on ty šance proměnil,
a proto také zvítězil. V poslední době se od nás to pověstné
střelecké štěstíčko odvrátilo. Je to už třetí nebo čtvrtý zápas po
sobě, kdy to takhle je...“
-red-

Fotoreportáž
Fotoreportáž
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Machrometr

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV HC ZUBR PŘEROV
1. třetina 1:0
2. třetina 0:0
3. třetina 2:1
Branky: 8. Stejskal (Duba), 54. Meidl (P. Šebek), 58. D. Šebek
(Stejskal, P. Šebek) - 56. Kotásek (Pala)
Střely na branku:
36:41
Rozhodčí: Škach - Novotný, Šimčík
Vyloučení: 9:6, navíc Sršeň (Přerov) 5 minut plus
osobní trest do konce utkání
Využití: 1:1
Diváků:
2386

Sestava LHK Jestřábi

9

SRAZ U MASARYKA. Hokejoví příznivci si, jako už tradičně
před každým derby, dali počáteční dostaveníčko u sochy
T.G. Masaryka před prostějovskou radnicí, kde se pozdravili, „roztrénovali se“ pár hesly a padla také jedna dýmovnice...

V Prostějově hrála
korfbalová reprezentace

PROSTĚJOV - O víkendu 9. a je a člen Zastupitelstva města v poměru 21:9. Reportáže z
10. října 2010 se čeští reprezen- Prostějova Mgr. Mačák. Ti obou utkání vám přineseme v
tanti sešli v Prostějově na po- viděli vítězství českých barev příštím čísle Večerníku. -pksledním soustředění před mistrovstvím Evropy. Přípravné
tréninky završily dvě utkání
s maďarským národním týmem, který do Prostějova
také zavítal. Velkým překvapením byla návštěva na obou
zápasech, přičemž především
sobotní duel měl kulisu jako
hrom. Všichni hráči i hráčky
si hanácké prostředí nesmírně
pochvalovali. Doslova šťastná byla jediná prostějovská
odchovankyně v reprezentačním týmu Lenka Nasadilová,
za svobodna Faltýnková. Na
lavičce pak stál izozemský
trenér Hennie Baas ve službách Českého korfbalového
svazu, který současně působí
i u extraligového týmu SK
RG Prostějov. Sobotní zápas
se odehrával před 250 (!)
přítomnými diváky, zahájil
prvním hvizdem náměstek
hejtmana Olomouckého kra-
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ze střídaček

kam za hokejem....

Přerovem. Jen tak dál, Jirko!

Zubři před hanáckým derby zatím nezískali venku ani bod, následkem čehož se ocitli v tabulce
na nepříznivé pozici. Na počátku
utkání nastoupili v lajnách, tak jak
je před několika zápasy přestavěli
trenéři, v obraně se objevil na místě Sklenáře nový obránce Peter
Novajovský.
V první třetině viděli diváci pouze
jednu branku, postaral se o ni v 8.
minutě Stejskal, který po vyhraném
vhazování Duby propálil švihem
Tihláře – 1:0. I přes několik
nebezpečných průniků na obou
stranách, další branku gólmani
nepřipustili. Ve druhé části byli
domácí nadále aktivnější a jen
díky výbornému Tihlářovi držel
Přerov nejtěsnější rozdíl. Nejlepší
hokej a také nejvíce branek přinesla
závěrečná dvacetiminutovka.
Nejdříve zazněla tyč za Slovákem,
kterou nastřelil přerovský Sedlák,
poté si to dvakrát šinul na Tihláře
Meidl, ale ani jednou neuspěl.
Následně měli Zubři početní výhodu,
v níž domácí pořádně přizamkli,
ovšem Slovák byl fantastický. A poté
to přišlo. Z trestné lavice vracejícího
se Meidla totiž vysunul do brejku
Patrik Šebek a forvardovi Jestřábů
se do třetice zadařilo. Jeho střela
si našla cestičku mezi betony
přerovského brankáře do sítě
– 2:0! Následující minuty se
na ledě znovu přiostřilo, což
vyústilo v další vyloučení a
Přerovu se naskytla zajímavá
přesilovka 4 na 3. Svou výhodu
Zubři tentokrát využili díky
Martinu Kotáskovi, jenž puk
nadvakrát prostrčil za záda
Slováka. Tři minuty před
koncem se přerovský střelec
ovšem provinil faulem a oslabil
svůj tým. Uběhlo pár sekund
a David Šebek svou gólovou
trefou uklidnil prostějovské
fanoušky, kteří mohli začít slavit
vítězství 3:1. Na skóre už nic
nezměnila ani hra Přerova bez
brankáře. Stadion tak ovládla
dlouho nevídaná euforie,
kdy se hráči nemohli nabažit
ovací svých příznivců. Kromě
tradiční „děkovačky“ reagovali
i na zvolání „Prostějov na led“
a ze šatny se již bez dresů vrátili
užít si slávu. Příznivce také
odměnili několika kšiltovkami
v klubových barvách, které
na
naházeli do hlediště! To bylo jako
za starých časů...
-pk-

Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek

O PRVNÍ PŘESTÁVCE SI PREMIÉRU VYZKOUŠELA DIVÁCKÁ
SOUTĚŽ, KTEROU ZAŠTÍTILI ALOIS MAČÁK, NÁMĚSTEK HEJTMANA
OLOMOUCKÉHO KRAJE A ČLEN ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSTĚJOVA
SPOLEČNĚ S RADNÍM JIŘÍM POSPÍŠILEM A MILADOU SOKOLOVOU,
KANDIDÁTY ODS DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB. NA SNÍMKU Z PĚNIČKY S
MLADÝM VÍTĚZEM

fanoušci šli na derby pochodem...

HLÁSÍ SE K HISTORII. Fanoušci Jestřábů jsou známí tím, že
se hrdě a rádi hlásí k historii nejen prostějovského hokeje.
Právě tento sport společně s fotbalem považují pro naše
město za tradiční a rok založení hokeje v Prostějově připomínají prakticky na každém utkání.

OBRAZEM
Házenkáři Kostelce na Hané prohráli ve včerejším utkání na půdě juniorky Karviné vysoko
27:43 (zkrácenou reportáž přineseme z technických důvodů až v příštím čísle), avšak trochu radosti v tamní hale bylo. Lukáš Chalupecký, jeden
z hráčů prvoligového celku a kandidát za ČSSD
do víkendových komunálních voleb, totiž předal dar našim malým házenkářům ve výši 5.000
korun! „Tato částka má být použita na zakoupení míčů. Klub mu i touto cestou děkuje,“ vzkázal Petr Kudláček, starosta TJ Sokol Kostelec na
Hané-HK.
-pk-

A VZHŮRU NA „ZIMÁK“. Po zhruba čtvrthodince se více jak stovka
příznivců, která si tuto„akcičku“ nenechal ujít seřadila a společně se
vydala k Víceúčelové hale-ZS, kde za chvíli mělo začít hanácké derby proti Přerovu. Po cestě padaly další skandovaná hesla, došlo i na
povestný pozdrav„spoluobčanům“ z Přerova... 3 x foto: Z. Pěnička

1. LIGA HÁZENKÁŘŮ ČR
JAK SE HRÁLO...
nehlášený výsledek 2. kola: Nové Veselí - Košutka Plzeň 25:28 (8:12)
3. kolo, sobota 9. října 2010, 17:00 hodin: Ostrava - Nové Veselí
33:26 (14:13), Dvůr Králové n.L. - Náchod 31:22 (14:11), Košutka
Plzeň – Praha-Chodov 34:27, Šumperk - Litovel 25:20 (14:12),
Karviná SCM - Kostelec n.H. 43:27 (24:13), Jičín „B“ - Bystřice
p.H. 31:37 (11:16)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. HCB OKD Karviná SCM
3
3
0 0
97:71
6
2. HC Ko šutka Plzeň
3
3
0 0
94:81 6 (2)
3. TJ Byst řice pod Hostýnem
3
2
0 1
92:90
4
4. 1.HK Dvůr Králové nad Labem 3
2
0 1
83:71
4
5. TJ Šumperk
3
2
0 1
88:82 4 (0)
6. TJ Náchod
3
1
0 2
82:88 2 (0)
7. Tatran Litovel
3
1
0 2
76:74
2
8. HBC Jičín B
3
1
0 2
82:95
2
9. Sokol Nové Veselí
3
1
0 2
81:83
2
10. TJ Praha Chodov
3
1
0 2
80:86
2
11. TJ Sokol Kostelec na Hané-HK 3
1
0 2
82:103 2
12. Sokol Ostrava
3
0
0 3
81:94
0
KAM za prvoligovou házenou
4. kolo, sobota 16. října 2010, 17:00 hodin: Kostelec n.H. - Nové
Veselí (neděle 17.10., 10:30, Smékal, Steiger), Litovel - Jičín „B“,
Bystřice p.H. - Dvůr Králové n.L., Náchod - Košutka Plzeň (17:30),
Praha-Chodov - Ostrava (neděle 17.10., 13:00), Karviná SCM Šumperk (neděle 17.10., 13:00)
Na straně 25 jsou ve výsledcích 2 ligy házenkářů uvedeny omylem výsledky 1. ligy
a chybí příští zápasy. Za toto nedopatření se omlouváme a příští zápasy uvádíme zde:
kam za druholigovou házenou
4. kolo, sobota 16. října 2010, 17:00 hodin: Kuřim - Prostějov (Grimm,
Matuška), Velké Meziříčí - Maloměřice, Havlíčkův Brod - Sokolnice, Ivančice
- Zlín, Hustopeče - Telnice (neděle 17.10., 10:30), Bohunice - Brno-Juliánov
(neděle 17.10., 15:30)
-pk-

Sport
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Machálkovo loučení, poražená Konice
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Hanácké derby ovládl Vyškov

Házenkáři Prostějova konečně bodovali
Pv

28:22 VM

PROSTĚJOV - Netradičně
v neděli pravé poledne nastoupili
prostějovští házenkáři ve 3. kole
2. ligy na domácí palubovce proti
silnému celku Velkého Meziříčí.
Nulový bodový zisk po dvou
kolech jim velel bezpodmínečně
zvítězit,což se jim po velmi
dobrém výkonu povedlo.
Brankový účet otevřel ze sedmičky
Černíček ml.,čímž odstartoval opět
dobrý vstup do zápasu. Domácí
se vzápětí ujali vedení 3:1, poté
nastalo menší polevení koncentrace
a dovolení hostům srovnat na 6:6.
Naštěstí to bylo v zápase naposledy,
co sahali byť jen po remíze. Do
konce poločasu si Prostějov
vytvořil tříbrankový náskok,ke
kterému přispěl velkou měrou
dobře chytající brankář Hrubý a
proměňování rychlých protiútoků.
Soupeř se ještě po změně stran
naposledy v utkání vzchopil a
v úvodu stáhl svoji ztrátu pouze na
jediný gól 15:14. Domácí ovšem
další ztrátu bodů nepřipustili a
kvalitní hrou v útoku podpořenou
výbornou obranou navyšovali své
vedení až na 7 branek 26:19 a závěr
zápasu si zkušeně pohlídali. Zrodilo
se tak první vítězství poměrem
28:22 a hlavně velmi důležité dva
body.
„Podali jsme bojovný výkon na
kterém se podílelo celé mužstvo.
Oproti minulým zápasům jsme
značně zlepšili hru v obraně a
hlavně v útoku, což nám konečně
přineslo body. Musíme toto vítězství
ovšem potvrdit v dalších utkáních a
pokračovat minimálně v takových
výkonech i nadále,“ uvedl po utkání
Tomáš Černíček starší, jeden z
koučů prostějovských házenkářů.
„Hráli jsme dobře především jako
celek a z jednotlivců bych ještě
vyzdvihl gólmana Hrubého a
dorostence Jurečku, autora sedmi
branek,“ dodal.
-tj, pk-

1. LIGA HÁZENKÁŘŮ ČR

S o k o l I I . P r o s t ě j ov
TJ S o k o l V. M e z i ř í č í

Poločas:
15:12
Průběh utkání: 1:0, 3:1,
Sedmimetrové hody: 7/5:3/3
6:6, 8:7, 11:8,13:11,15:12,
Vyloučení:
5:5
15:14,18:15, 22:16, 26:19, 28:22
Červená karta: Chlubna (VM) po 3. vyloučení
Rozhodčí:
Damek,Kaufman Diváků: 70
Sestava a branky Kostelce n.H.:
Ordelt
Bydžovský 3/2
Hrubý - Kamený
Bečička 2
T. Jurík 3
Černíček ml. 6/2
Jurečkaa 7
Raška
M. Jurík 2
R. Nevrlý 2
Valach 2/1
Chytil
Juráček 1
Trené ři: Tomáš Černíček st. - Svatopluk Ordelt
elt
el

TĚZSTVÍ
V ÍÍT

nehlášený výsledek 2. kola: Nové Veselí - Košutka Plzeň 25:28 (8:12)
3. kolo, sobota 9. října 2010, 17:00 hodin: Ostrava - Nové Veselí 33:26
(14:13), Dvůr Králové n.L. - Náchod 31:22 (14:11), Košutka Plzeň – PrahaChodov 34:27, Šumperk - Litovel 25:20 (14:12), Karviná SCM - Kostelec
n.H. 43:27 (24:13), Jičín „B“ - Bystřice p.H. 31:37 (11:16)

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 1. LIGY
1. HK Ivančice
2. HC Zlín
3. Házená Legata Hustopeče
4. SHC Maloměřice
5. Tatran Bohunice
6. Sokol Sokolnice
7. SK Kuřim
8. Sokol II Prost ějov
9. Sokol Velké Meziříčí
10. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
11. Sokol Telnice
12. Sokol Brno Juliánov

3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3

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

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

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

93:67
113:91
97:80
119:118
82:80
113:116
82:76
70:77
75:71
69:80
83:109
66:97

6
5
5
4
4
4
4
2
2
2
0
0

jak se hrálo
3. kolo: Kuřim - Havlíčkův Brod 32:22 (20:7), Zlín – Hustopeče 28:28
(17:12), Prostějov - Velké Meziříčí 28:22 (15:12), Maloměřice Bohunice 36:29 (19:14), Brno-Juliánov - Ivančice 21:34

Prostějovský oddíl KARATE prokázal
za poslední roky úctyhodný vzestup
PROSTĚJOV - S činností karate v Prostějově
bylo započato ještě
před rokem 1989, kdy
se zápolilo v sokolovně
v Držovicích. Postupně
ovšem aktivita zanikala
a při příchodu trenéra
Jiřího Svatoše do oddílu cvičilo již pouze 5 karateků - Svozil, Vener,
Zavadil, Greň a Mátl. To llogici
ky neumožňovalo žádný další
vzestupný vývoj a tato pětice
nebyla schopna ani finančně
zvládnout nejpotřebnější náklady na tělocvičnu. Během
dvou let se však oddíl právě
díky trenéru Jiřímu Svatošovi
rozrostl na ohromujících 124

registrovaných
karatistů!
i t
ý h k
ti tů!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se rozhodl vypátrat, jak se to
podařilo.
„Rozdělili jsme si tréninky a cvičilo se v menších skupinách prakticky denně, což již v následujících letech přineslo své ovoce. Ze závodu
se začaly vozit poháry jak družstev,

ÚDER. Trenér Jiří Svatoš se karate věnuji již dvaatřicet let. A během poslední
doby se prostějovský oddíl pod jeho vedením rozrostl na ohromujících 124
registrovaných karatistů!
Foto: archív J. Svatoše

tak i jednotlivců, což všechny
více motivovalo,“ vzpomíná
víc
Jiří Svatoš s tím, že nejlepším
Jiř
dosaženým úspěchem z té
do
doby bylo 4. místo na mistrovdob
ství ČR. „Medaile a diplomy,
stv
stejně jako technické stupně
stej
ale nejsou podstatou karate.
Alespoň karate, ke kterému se
Ale
hlásíme. Jdeme cestou jednoho
hlás
nejlepších karatistů všech dob
z ne
a zakladatele moderního karate mistra Gishina Funakoshiho,
který celý svůj dlouhý život (88
let - pozn.red.) usiloval o ty lidské
hodnoty, kterých lze dosáhnout
cvičením karate-do, s prvotním cílem zdokonalování jedince, omezení použití vlastního Karate jen
na případy krajních situací a stejně
tak odmítal jakýkoliv typ konfrontace silou,“ objasňuje Svatoš, co
je zásadní strategií prostějovského
oddílu. Právě takové karate, kdy se
lidé respektují a váží si druhých bez
rozdílu věku, pohlaví, postavení a
kde na prvním místě je čest a spravedlnost vyučuje právě Jiří Svatoš.
„V našem oddílu se snažíme maximálně držet tradice. Bohužel nemohu souhlasit s dnešní morálkou,
ale obracím se k našim předkům. A
nejen k našim. Namátkou pár bodů z kodexu samuraje : - neprotiv
se mravům a tradicím; nevyhledávej pro sebe rozkoše; zůstaň
nestranný uprostřed všeho dění;
sebe samého ber s humorem, jiné
však smrtelně vážně; v životě po
ničem nebaž; nikdy nelituj toho,
co jsi učinil; nikomu nezáviď
dobré; ani zlé, nechť je tvá cesta
jakákoliv, nikdy si nestěžuj; nekritizuj a nepomlouvej sebe ani jiné;
netuž po hmotných statcích…,“
prozradil trenér Svatoš, který se
karate věnuje již dvaatřicet let.
V současnosti také kandiduje do
zastupitelstva města za ODS na
osmém místě.
Kdo má zájem o karate a je ve věku 14 až 18 let, může se informovat o cvičení u p. Svatoše na tel.
608331332. V příštích číslech se
zcela jistě vrátíme k tomuto zajímavému tématu.
-red-

VYŠKOV – V nedělním odpoledni 10. října na sebe na
hlavním hřišti Městského
stadionu ve Vyškově v rámci
10. kola divizní skupiny „D“
narazily důvěrně známé
týmy Vyškova a Konice. Na
lavičkách týmů se proti sobě
původně měli postavit ještě
před rokem spolupracující
trenéři Miloslav Machálek
a Karel Procházka, ovšem
prvně jmenovaný kouč byl
uprostřed týdne uvolněn do
Uničova, kam jej vynesly
dobré výsledky celku, který se před jeho příchodem
potácel u dna tabulky a nyní okupuje přední příčky!
Premiéru v roli hlavního
trenéra si tak odbyla další prostějovským příznivcům známá tvář Valdemar
Horváth, který hrál i trénoval v SK LeRK. Také v sestavě Vyškova jsme mohli najít
borce, kteří ještě nedávno
oblékali konický dres, jako
jsou Martin Hirsch či Tomáš
Machálek. Kapitánem celku
je velezkušený Schindler,
známý především z působení v Drnovicích. Zkušenosti
z působení ve Vyškově má
zase konický kapitán Voral.
Ten přivedl na trávník výběr, v němž scházel levý bek
Pavel Křeček, jehož nahradil Bílý, naopak do sestavy
se vrátil univerzál Klobáska.
Před zápasem se diváci i
hráči rozloučili s trenérem
Machálkem, kterému se premiéra na lavičce Uničova
nepovedla, jeho noví svěřenci prohráli s Hanáckou
Slavií Kroměříž nejtěsněji
0:1. Hned v první minutě
nebezpečně pálil Koutek,
rána z voleje minula branku
vyškovského Kopáčka. Ve
2. minutě obehrál Navrátil
Kollára, jeho centr ale hned
v zárodku zpacifikoval na rohový kop Jaroslav Schindler.
Další Navrátilův centr od

10. kolo, Divize “D”

Branky:
Rozhodčí:
Žluté karty:
Diváků:

59. Martin Lička, 76. T. Machálek., 86. Hirsch - 81. Koutek
Beneš – Trávníček, Chabiča
Hodinář - Hlouš
270
Sestava Konice:
Kmecík - Koutek, Řehák, Vala, Bílý – J. Navrátil, Rajnoha, Klobáska, Voral,
Blaha - Hlouš. Trenér: Karel Procházka

praporku na přední tyči odhlavičkoval Pančochář, čímž
založil rychlý kontr Vyškova.
Ten ukončil faulem na půlící čáře za cenu žluté karty
Martin Hlouš, zezadu atakujícího právě Pančocháře.
Pěkně uvolnil v 7. minutě na
levé straně Kollár Hirsche,
načechraný balon si na malém vápně sebrala jednička
Konice Kmecík. Po standardní situaci Konice se ke střele
odhodlal jeden z hostujících
hráčů, balon po několikanásobné teči nabral divný směr,
Kopáček balon chytil až v
zámezí, proto následoval rohový kop, vyústěním rohu
nepřesná střela Navrátila. Po
špatném odkopu Kmecíka
zkoušel balon rychle poslat
ze zhruba 35-ti metrů do
brány chytrým lobem Tomáš
Machálek, ovšem nepřesně. O chvíli později si Jan
Dočkal sice balon zpracoval
na dlouhou nohu, stačil ale
vystřelit, dalokonosná střela
mířila nad, dokázala ovšem
roztleskat tribunu, na tabuli
svítila 21. minuta. Akci jako
z učebnice předvedli hosté
po půlhodině hry: ukázkové
přenesení míče od pravé lajny do hraničního pásma mezi
levou stranou a středem hřiště, zpracování míče konic-

kým halvem, kterého dobře
o míč obral domácí „kápo“
Schindler. V 31. minutě se
rozhodl domácí kouč k brzkému střídání, ze hry stáhnul
Sigmunda a na plac poslal
Žočka. Šanci si ale vytvořili už jen hosté. Dvě minuty
před poločasem nahrál výborně Jonáš Navrátil Rajnohovi,
prudkou střelu Kopáček vyrazil na rohový kop, Rajnohův
centr z rohu odvrátil kdo jiný
než Schindler. V první půli byli koničtí fotbalisté rozhodně
lepším mužstvem, nejnebezpečnějším hráčem byl především agilní Jonáš Navrátil.
Hned po výměně stran lehce
zleva centroval z trestného kopu Rajnoha, lehká teč prodlužující dráhu letu míče nadělala starosti Kopáčkovi, který
musel balon reflexivně v pádu
vyrazit na rohový kop. Roh se
zahrával opět zcela zbytečně,
hráči si mohli v klidu popovídat o manželkách.... Břevno
trefili hosté v 54. minutě,
střela z dvaceti metrů největší
šancí zápasu, hosté jsou stále
lepším celkem na hřišti. Hosté
byli sice lepší, do vedení se
ovšem dostali domácí - v 59.
minutě se z velmi ostrého
úhlu prosadil i díky teči hostujícího hráče Martin Lička,
radost propukla naplno – 1:0!

Vstřelený gól sebevědomí
Vyškova i obraz hry otočil o
180°, hra se nejen postupně
vyrovnávala, ale domácí začali tahat za delší konec pomyslného provazu. Přesto mohl
Blaha v 72. minutě vyrovnat,
když vystřelil z pětadvaceti metrů, avšak Kopáček byl
na místě. Do dvoubrankového vedení se vyškovský tým
dostal v 76. minutě a byla u
toho ex-konická spolupráce - Martin Hirsch krásně
vysunul Tomáše Machálka,
vstříc Machálkovi vyběhnul
Kmecík, chladnokrevnost
Machálka při zakončení, když
ze zhruba dvaceti metrů poslal
přízemní střelou míč do sítě –
2:0. Hosté dokázali snížit v
81. minutě, centr zleva nejlepšího hráče zápasu Jonáše
Navrátila dostal do brány
Ladislav Koutek, míč od jeho čela putoval do břevna,
potom do země před brankovou čáru, po odrazu od trávy
zapadnul pod břevno u pravé
tyče svatyně Kopáčka – 2:1.
Trestný kop Petra Rajnohy
hlavou prodloužil na rohový
kop Jaroslav Schindler, centr
od praporku si Kopáček za potlesku diváků pěkně stáhnul.
O dvě branky vedli domácí
opět od 86. minuty, když „výrobci“ druhého gólu si své role
vyměnili – Tomáš Machálek
ukázkově nahrál Martinu
Hirschovi, z osmi metrů k levé tyči nedal Kmecíkovi šanci
– 3:1.Do konce zápasu už se
skóre nezměnilo a tak domácí
slavili tři body. Přesto Konice
zanechala ve Vyškově velmi
sympatický dojem a dle mínění Vyškovských zahrála nejlíbivější fotbal ze soupeřů, co se
v tomto hanáckém městě doposud představili. Zradila je
však koncovka, proto tři body
zůstaly ve Vyškově.
V příštím kole hostí konický
Sokol v sobotu 16. října od 15
hodin poslední celek tabulky
Bystrc-Kníničky.
-pk-

Derby v I.A třídě vyhrály Čechovice

Výhru trefil v nastaveném čase KVAPIL!
PLUMLOV – Na hřišti v areálu
„Borky“ se v sobotním odpoledni odehrálo další prostějovské
derby ve skupině „B“ I.A třídy.
Domácí Oresvo Sokol přivítal
celek Čechovic, který po domácí
výhře se Slatinicemi jel na půdu
regionálního rivala s ambicemi
bodovat.
V první půli byly Čechovice trošku lepším týmem než domácí a
vytvořili jsme si dvě brankové příležitosti. Ještě předtím ale vystřelil
v 17. minutě z dálky Urbánek, ale
střelu směřující do šibenice vyhlavičkoval domácí obránce. První
zmíněnou brankovou šanci měl
Peka, kterému ale míč na malé
vápně skočil a bohužel nedal. A ani
druhá šance těsně před přestávkou
brankou neskončila. Bílý dostal
přízemní centr od Haluzy, ale jeho
střela šla těsně vedle. Plumlov měl

pouze jednu šanci po chybě čechovické defenzívy, ale i jejich střela
šla vedle.
Ve druhé půli byl pro změnu lepší
Plumlov. A 48. minuta znamenala
v jejich podání první gól a vedení. Rohový kop sice zadáci hostů
odhlavičkovali, ale na centr ze
strany pokutového území si naběhl nikým neatakovaný Frýbort
a rozvlnil síť za Brablecem – 1:0.
Po tomto momentu domácí celek
svého soka přitlačil, ale obrana
Čechovic pracovala velmi dobře.
V 73. minutě už měl kouč hostů
nachystané střídaní Urbánka, ale
než ho zrealizoval, tak právě tento
hráč vyrovnal. Petr Bílý adresoval
na malé vápno nezištnou přihrávku na nabíhajícího Urbánka, který
gólmana překonal křížnou střelou
– 1:1. Byl to Urbánkův třetí gól v
sezóně. Po nběm se dostal Plumlov

FINÁLE POKRAČUJE
Rozhodnutí padne v Prostějově

UŽ TUTO NEDĚLI!

PRAHA – Finálová série
BOTAS dorostenecké extraligy družstev v nohejbalu
pokračuje! Po vítězství TJ
Sokol I Prostějov na domácí půdě 5:3, dokázal soupeř
odpovědět stejnou mincí a
celek SK Kotlářka Praha
tak včera na svých dvorcích

slavila triumf opět v poměru
5:3 na jednotlivé zápasy. O
novém, či staronovém mistrovi se tak rozhodne v neděli 17. října v Prostějově.
Hrát se bude tradičně na
dvorci u sokolovny na
Skálově náměstí. Začíná se
opět ve 12 hodin!
-pk-

10. kolo, I.A třída, skupina “B”

Branky: 48. Frýbort – 73. Urbánek, 90. (+2) Kvapil
Sestava Čechovic: Brablec – Mach, Peka, Vinklárek, M. Horák – Chmelík
(T. Bilík), Haluza (Zacpal), Kvapil, Urbánek - Bílý (M. Bilík), R.Šteigl
Trenéři: S. Bilík – Hruda
k několika střelám z dálky, ale ty
Brablece neohrozily. Derby vygradovalo v nastaveném čase. Běžela
91. minuta, když napřed střela domácích lízla tyč a vzápětí z protiútoku Zacpal odcentroval do vápna,

k míči se dostal hostující kanonýr
Kvapil a jeho střelu tečoval domácí
stoper do sítě. Po zápase tedy mohl
zaznít v Plumlově čechovický vítězný pokřik. Bylo to vybojované
a hlavně šťastné vítězství. -js, pk-

Fotbalistky Brodku u Konice

dostaly „bůra“ i od Boskovic
JISKRA BRODEK U KONICE - BOSKOVICE 0:5 (0:5)
Sestava Brodku u Konice: Mikešová – Machová, A. Frehárová
(13. P. Ošlejšková ml., 30. P. Ošlejšková st., 45. P. Freharová), V.
Zapletalová, Burgetová - Václavková, Hanáková, Jelínková,
Bělunková - Koudelková, Urbanová.Trenér: Josef Takáč
BRODEK U KONICE - Do
dalšího zápasu skupiny „C“
Moravskoslezské divize žen
nastupovala brodecká děvčata odčinit
výpadek z minulého zápasu
a jejich snaha
ochromilo zranění
našich hráček, kdy
jsme museli vystřídat na jednom postu
hned čtyři fotbalistky
z důvodu jejich postupného zranění. I když výsledek vypadá
přesvědčivě, tak dění na hřišti
tomu neodpovídalo a myslím si,
že prohra je příliš krutá. V první poločase využily Boskovice

všechny chyby, kterých se
Brodek dopustil. Ve druhém poločase se hra domácích srovnala
a děvčata si vypracovala golové
šance, které bohužel
nevyužila. „Podle
mého názoru
museli být přihlížející diváci
s hrou obou týmu spokojeni,
hra se přesouvala
od jedné branky k
druhé a proto jejich výkon také
ocenili diváci potleskem,“ sdělil Večerníku Josef Takáč, kouč
brodeckých fotbalistek.
V sobotu zajíždí Brodek na
zápas do Drnovic.
-pk-
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HRÁČ VÍKENDU
MICHAL TRAJER

TRIBUNÁL

Foto víkendu
A JE TAM!

Cenné vítězství fotbalistů Určic
zařídil ve včerejším utkání proti
Zlatým Horám právě tento útočník, který se trefil hned v úvodu.
Byla to sice v jeho podání hodně šťastná branka, ovšem i ta
se počítá. A jelikož žádný další
střelec už se v souboji Přeboru
Olomouckého KFS nenašel, zaznamenal „trája“ gól vítězný,
který má notnou cenu. -pk-

Sokol Čechovice
S
Oresvo Sokol Plumlov
O

PROSTĚJOV - Forvard prostějovského týmu TJ Haná Prostějov Jakub Konečný si právě na
rohový kop Mašíka a jeho hlavička si našla cestu do sítě! Tato trefa znamenala v utkání
protiProtivanovuvyrovnání,tadruhávjehopodánípakbylapřímozlatá,neboťpřinesla
vítězství.ProHanoujiždesátézasebou!
Foto:ZdeněkPěnička
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známkování prováděno jako ve škole od nejlepší 1 po nejhorší 5

HANÁ ZAVRŠILA DESÍTKU!
PROSTĚJOV - Velkou pozornost
budil zápas desátého kola skupiny
„A“ I.B třídy Olomouckého
KFS, v němž fotbalisté TJ Haná
Prostějov hostili na trávníku
areálu SCM Za místním
nádražím ex-divizní Protivanov.
Nejenom, že tak šlo o veskrze
zajímavé regionální derby, ale
s napětím se očekávalo, zda-li
domácí celek přidá v letošním
ročníku již desátý korálek na
svoji vítěznou šňůru?! A stalo se.
Přestože domácí tým o poločase
překvapivě prohrával, ve druhé
půli dokázal během čtyř minut
vstřelit dva góly, přičemž trefa
Konečného jim přinesla další, v
pořadí již desáté vítězství v řadě
za sebou! Haná je tak nadále bez
ztráty jediného bodu suverénně
na čele tabulky a v kuloárech se
stále více začíná špitat o reálné
možnosti posunu do I.Atřídy...
Sobotní soupeři sice okupují opačné
póly tabulky, ale v prvním poločase
to na hřišti nebylo vůbec poznat. Hře
domácího lídra chyběla přesnost
přihrávek a na tvrdou hru Protivanova
nemohlicelýprvnípoločasnajítrecept,
protože i v pohybu zaostávali. Přesto
se do první šance dostal prostějovský
forvard Konečný, který zahrával
trestný kop, ale brankář Vybíhal
jeho střelu vyrazil na roh. Hosté se
snažili dlouhými nákopy posílat do
šancí své útočníky a ti hodně motali

FINCENTRUM Přebor Olomouckého KFS přinesl
našim zástupcům DVĚ VÝHRY

Fotbalisté prostějovského klubu otočili Kralice opět jedou, vybrakovaly Hněvotín
FC HNĚVOTÍN - FC KRALICE NA HANÉ
derby s Protivanovem během čtyř minut!
1:3 (1:2)

hlavu domácí obraně. „Hanáci“ však
odolávali a dokonce ve 24.minutě
se ocitl ve velké šanci Trnavský, ale
centr Krupičky z pravé strany minul.
Ve 30. minutě se však skóre poprvé
měnilo. Domácí obrana zbytečně
faulovala v pokutovém území hráče
hostí a nařízenou penaltu František
Pospíšil bezpečně proměnil – 0:1.
Domácí se kupodivu rychle oklepali
a v 38.minutě vyrovnali. To zahrával
rohový kop Mašík a na jeho centr
nejvýše vyskočil Konečný a k tyči
hlavičkou vyrovnal na 1:1. Pohybliví
hosté však šli o tři minuty později
znovu do vedení. Podnikli útok po
pravém křídle a opět Franta Pospíšil
křížnouranouktyčinedalLošťákoviv
brance žádnou šanci - 1:2.To tedy byla
pro Hanou rychlá sprcha.. Prostějov
sice mohl do poločasu vyrovnat, ale
centr Jančiara hlavičkoval Konečný
mimo Vybíhalovu branku. A také
střela záložníka Mašíka v samotném
závěru poločasu lízla pouze tyč a
odrazila se do pole.
Proto v šatně domácích musel
trenér Kolář hráčům připomenout
jejich úkoly na hřišti a do druhého
poločasu nastoupilo úplně „jiné“
mužstvo. Ještě v 50. minutě po

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Do zápasu jsme vstoupili velice laxně. Pravděpodobně došlo
z naší strany k podcenění soupeře, i když jsme se snažili tohoto
vyvarovat. Druhý poločas už jsme se zlepšili, snaživého protivníka
jsme zatlačili a z mnoha šancí dali potřebné góly. Jsem rád, že jsme
znovu zvítězili. Vyhrát desetkrát v řadě se cení! Pořád však ale
musíme poctivě pracovat, ještě zdaleka není o ničem rozhodnuto.“
Josef POSPÍŠIL - Sokol Protivanov:
„V zápase nám po dobrém prvním poločase nevyšla koncovka.
Měl jsem dojem, že nás soupeř podcenil, ale my jsme byli v
prvním poločase lepším mužstvem a zaslouženě 2:1 vedli. Ve
druhém poločase, když už jsme věděli o co hrajeme, nás soupeř
zatlačil a šťastně vyhrál.“
-ol-

10. kolo, 1.B třída skupina A

Branky:
Rozhodčí:
Žluté karty:
Diváků:

38. a 69. Konečný, 65. Mašík - 30. z penalty a 41. F. Pospíšil
Navrátil - Sigmund, Dokoupil
Jančiar - Dvořák, F. Pospíšil
150

Sestavy mužstev

TJ Haná Prostějov:
Lošťák - Jančiar, Zbožínek, Mikeš, Chum - Šindler (88. Zachar), Mašík,
Krupička, Trnavský - Cibulec (84. Tomášek), Konečný
Trenér: Daniel Kolář
Sokol Protivanov:
R. Vybíhal - Ženata, J. Vybíhal st., Dvořák, Blatner - Sedlák (52. Popelka),
Burget, Kropáč, J. Vybíhal ml. (79. Nejedlý) - F. Pospíšil(73. Pavlů), T. Pospíšil
Trenér: Josef Pospíšil
rohovém kopu střílel hostující
Dvořák nad Lošťákovu branku,
ale Prostějované začali přebírat
otěže zápasu do svých rukou, tedy
vlastně nohou. Hned z následného
protiútoku střílel domácí Mašík,
ale pozorný Vybíhal jeho střelu
vyrazil. V 56. minutě opět po
rohu střílel domácí Konečný, ale
teč obránce vychýlila jeho střelu
mimo branku. O tři minuty později
to byl opět neúnavný Mašík, ale
Vybíhal byl opět na místě. V 65.
minutě se konečně Mašík dočkal.
Zbožínek zacentroval míč na
zadní tyč, odkud jej vrátil Šindler k
Mašíkovi a ten hlavou poslal míč
do břevna, od něhož se míč parádně
odrazil do prázdné branky - 2:2.
Další útok domácích chtěl střelou
z dvaceti metrů zakončit opět
Mašík, ale střílel nad Vybíhalovu

svatyni. V 69. minutě však domácí
dokonale otočili průběh zápasu.
Na pravém křídle zpracoval těžký
míč Cibulec, přihrál Trnavskému,
který adresoval svou přihrávku
do lepší pozice Konečnému a
ten zblízka prostřelil hostujícího
gólmana – 3:2! Prostějované tak
během pouhých čtyř minut dokázali
dvěma brankami dokázali otočit pro
ně nepříznivě se vyvíjející zápas. A
přestože zaskočení hosté se ještě v
závěru pokoušeli urvat aspoň bod,
jejich poslední šanci v 90. minutě
odvážným skokem vyrazil Lošťák
pěstí do pole. A tak se Hanákům
podařilo zakulatit nevídanou sérii
deseti výher v řadě za sebou! Další
zářez na pažbě mohou přidat v
Horních Moštěnicích, kam je v
sobotu 16. října zavane los 11. kola.
-ol, pk-

HNĚVOTÍN - Lídr tabulky FINCENTRUM Přebor
Olomouckého KFS, tým FC
Kralice z Kralic potvrdil oprávněnost svého postavení a zaslouženě vyhrál v Hněvotíně 3:1.
Domácí se ale favoritovi postavili s otevřeným hledím a možná
právě na svoji otevřenou hru nakonec doplatili. Už poločas ovšem
zvládli lépe hosté, kteří vedli 2:1,
přičemž ještě za bezgólového stavu jim rozhodčí neuznali pravděpodobně regulérní gól a navíc
jim sudí upřel i penaltu po jasně
viditelné ruce..! Svěřewnci kouče
Jury se však nenechali rozhodit a
i když inkasovali jako první, ještě před přestávkou skóre otočili
a ve druhé půli soupeře dorazili
třetí trefou.
Jak jsme již zmínili, první branku
vstřelily hned v úvodu Kralice, ale
pomezní rozhodčí odmával postavení mimo hru, které viděl na stadionu snad jen on sám.... Následně
hlavní rozhodčí přehlédl v pokutovém území zcela evidentní ruku
domácího hráče. „Nebudu se k
těmto verdiktům rozhodčích raději vyjadřovat. Jejich přístup k utkání mě hodně zklamal,“ utrousil po
utkání František Jura, trenér FC
Kralice na Hané. A aby toho nebylo málo, po těchto příležitostech
hostujícího týmu přišla standardní

jeho svěřenci ve vápně naivně
rukou a nabídnutou penaltou
soupeř nepohrdnul. Hosté nadále
předváděli svoji hru a tak ještě do
poločasu přidali dvě branky. Ve
druhé půli následně pokračoval
festival našich neproměněných
šancí. Jen forvardi Kocourek s
Laníkem zahodili minimálně pět
vyložených příležitostí. A jak bývá
pravidlem, po neproměněných
šancích přichází trest, a tak se
také stalo. Po nakopnutém balonu
dopředu se k němu dostal útočník
Doloplaz, který obstřelil Krejčího
a bylo to 2:3. Tento trest však 1.SK
ještě více pobral a z dalších mnoha
šancí se alespoň jednou prosadili.

Sestava FC Kralice na Hané:
Kralice: Kaštil - O. Petržela, Kocourek, Trnavský, Liška - Valtr
(68. R. Petržela), Pazdera (53. Růžička), Poláček, Homola (89.
Pořízka) – Borovský, O. Dostál. Trenér: František Jura.
situace domácích z pravé strany,
kteří se ve vápně dokázali prosadit
a zásluhou Barčíka otevřít skóre
utkání - 1:0. Jenže, už za dvě minuty zařídil vyrovnání Poláček, který
hlavou usměrnil dobře zahraný
nepřímý kop z pravé strany, který
rozehrával Dostál – 1:1. Druhou
branku hostů následně přidal ve
37. minutě Homola, když využil
zaváhání domácího brankáře, který nezvládl zkrotit výborný křižný
pas Ondřeje Petržely a Homola
poslal míč hlavou do prázdné brány domácích z hranice pokutového kopu – 1:2.
Ve druhém poločase byly aktivnější Kralice a v 55. minutě
přidal znovu hlavou třetí branku
Kocourek. Dokonce utkání si
hosté dokázali vypracovat ještě
několik velmi dobrých příležitostí, ale Borovský, Valtr ani Roman
Petržela je nedokázali proměnit.

A jelikož domácí už si žádnou
vyloženou příležitost nedokázali
vypracovat a tak si Kralice odvezly z Hněvotína zaslouženě tři
body.
„Cením si toho,že jsme dokázali
otočit nepříznivý vývoj utkání a
myslím,že jsme naprosto zaslouženě vyhráli. První naše branka,
kterou nám rozhodčí neuznal, byla totiž naprosto regulérní. Potom
jasná ruka ve vápně... Bylo toho
dost, ale přesto jsme to zvládli a
po velmi dobrém výkonu jsme
to otočily. Domnívám se, že minimálně další tři šance jsme měli
ještě proměnit a výsledek měl být
ještě výraznější. Musím kluky pochválit. Teď nás čeká velmi těžké
utkání s Oskavou, které hodně napoví. Já pevně věřím, že to doma
zvládneme a uděláme rozhodující
krok k podzimnímu prvenství,“
uvedl po střetnutí F. Jura.
-pk-

Triumf Určic zařídil TRAJER!
URČICE – V nedělním střetnutí desátého, a v pořadí již dvanáctého hraného kola, nejvyšší
krajské soutěže přivítali fotbalisté Určic na svém trávníku
mužstvo Zlatých Hor. Svěřenci
kouče Pitroně chtěli potvrdit
předchozí remízu z Hranic tříbodovým ziskem, což se jim také
díky brzkému zásahu Trajera
již z jedenácté minuty podařilo.

Fotbalisté 1.SK Prostějov udělali další krok
DOLOPLAZY/PROSTĚJOV – FC MORAVIA DOLOPLAZY - 1.SK PROSTĚJOV
Deváté kolo IV. třídy skupiny „B“
2:4 (1:3)
zaválo fotbalisty 1.SK Prostějov
do Doloplaz. Po náročném Branky Pv:
Kocourek 2, Olejník, Ballek
souboji s otaslavickým „béčkem“ Rozhodčí:
D. Kopecký – Karásek, Dankovič
Pivína si tým 1.SK chtěl napravit Žluté karty:
Fišer, Gabrhelík
svoji pověst i chuť a hlavně Diváků:
100
získat další vítězství, které by je
Sestavy týmů:
zase o kousek blíž posunulo ke FC Morávia Doloplazy: Baňka – Ernek, Zbořil, Slavíček, K.
kýženému postupu do III. třídy Lonc – J. Lonc, Nakládal, Dobeš, Fišer – Novák, Chvála.
OFS Prostějov. A přesně to se Trenér: Jaroslav Mojtek
podařilo. O svém triumfu rozhodli 1. SK Prostějov: Krejčí – Olejník (85. Abrahám), Ovčáček,
svěřenci kouče Pavla Musila již v Karafiát, Roubíček-Vitásek (83. Petrásek), Klimeš, Ballek,
prvním dějství.
Gryglák – M. Kocourek, Laník (88. Fryšák)
Od úvodní minuty se favorizovaní Trenéři: Pavel Musil a Karol Dankovič
hosté usadili na soupeřově půli a
hned ve druhé minutě se Olejník kopu. Poté 1.SK Prostějov dál první návštěvě domácích na
trefil krásnou ranou z přímého soupeře tlačil, ale v podstatě při půlce Musilova souboru zahráli

Branky: 23. Barčík – 25. Poláček, 33. Homola, 55. Kocourek
Rozhodčí: Krobot – Pěček, Kubec
Bez žlutých karet
Diváků: 200.

Konec tak mohli fotbalisté
Prostějova dohrát v relativním
klidu.
„Hra mužstva šla oproti minulému
týdnu nahoru, ale bohužel
proměňování brankových
příležitostí nás trápí pořád.
Nicméně jsou to tři body a až
získáme větší klid v koncovce, tak
nás naše zápasy přestanou stát tolik
nervů,“ zhodnotil utkání Pavel
Musil, trenér 1.SK Prostějov.
Tuto sobotu 16. října se 1.SK
Prostějov představí v „domácí“
derniéře podzimní části v
Mostkovicích, kde od 15 hodin
bude hostit rezervu Němčic nad
Hanou.
-pk-

SOKOL URČICE - FK ZLATÉ HORY
1:0 (1:0)
Branka: 11. Trajer.
Rozhodčí: Molík - Válek, Boček
Žluté karty: Javořík, Hatle - Minka, Adamec.
Diváků: 150
Sestava Určic:
Nejezchleb – Ján, Ullmann, Peka, Mlčoch – Coufal, Los (88.
Gottvald), Hatle (46. Bokůvka), Javořík – Kiška (89. Hochman),
Trajer. Trenér: František Pitron.
V tabulce se tak stále se lepšící
Určice posunuly již na osmou
příčku, což naprosto koresponduje s předsezónním přáním
činitelů tohoto oddílu. Teď jen,
aby to vydrželo minimálně do
konce podzimní části. Naopak
soupeř ze Zlatých Hor zůstal po
této porážce ještě více přikován
na samém dně pořadí...
Samotné utkání příliš vzrušujících momentů nenabídlo ani na
jedné straně. Domácí se dostali
ke dvěma slibným šancím, ale pokaždé se zaskvěl hostující gólman
Jurčák. Také bojovní hosté ukázali, že umí zaútočit, ovšem buďto
defenzíva, nebo pozorný brankář
Nejezchleb žádnou pohromu nepřipustili.
Po skončení zápasu se podělil o
své dojmy Petr Kiška, útočník
určického týmu, který na webových stránkách klubu uvedl: „Do

zápasu jsme nastoupili úplně
jinak, než jsme si řekli a hráli jsme špatně. Měli jsme protihráče
napadat nenechat je rozehrát. V
každém souboji jsme ovšem byli
pozdě, sice jsme dali gól, ale další
šance jsme neproměnili. Pohrdli
jsme také dvěma příležitostmi na
začátku druhé půle, tím jsme se
dostali pod tlak. Soupeř začal více
hrát směrem dopředu, zatlačil nás
a nakonec si myslím, že jsme byli
rádi, že rozhodčí pískl konec,“ oddechnul si Kiška. „Myslím si, že
jsme odehráli asi nejhorší zápas za
tu dobu, co zde jsem... Měli jsme
špatný pohyb a z toho důvodu
jsme si nemohli pořádně nahrát,
protože jsme byli pořád obsazeni.
I individuální výkon hráčů byl pod
naše možnosti, přísnější měřítko
by snad snesl jen Javor (David
Javořík - pozn. red.),“ dodal Petr
Kiška.
-pk-

Fotbal

Víkend v číslech
MS DIVIZE, skupina „D“
dohrávka 8. kola: Velké Meziříčí - Sparta Brno
10. kolo (11.hrané): Vikt. Otrokovice - Tasovice 2:0 (0:0),
Blansko - Vrchovina 0:1 (0:1), Napajedla - Pelhřimov 2:2
(1:0), Bystrc - Slovan Rosice 1:6 (0:3), Velké Meziříčí –
Hodonín 2:0 (0:0), HFK Třebíč - Sparta Brno 0:0, Žďár
n.S. - Uherský Brod 1:1, Vyškov - Konice 3:1 (0:0)
1. Hodonín
11 6 2 3 17:13 20
2. Velké Meziříčí
11 5 4 2 17:14 19
3. Vyškov
11 5 2 4 19:11 17
4. Rosice
11 5 2 4 21:13 17
5. Otrokovice
11 5 2 4 19:16 17
6. Třebíč
11 3 7 1 13:9 16
7. Pelhřimov
11 4 4 3 19:16 16
8. Žďár n.S.
11 4 3 4 22:16 15
9. Konice
11 4 3 4 15:15 15
10. Napajedla
11 3 5 3 16:14 14
11. Vrchovina
11 4 2 5 10:10 14
12. Uherský Brod
11 4 2 5 10:10 14
13. Blansko
11 4 2 5 15:18 14
14. Sparta Brno
11 4 2 5 10:14 14
15. Tasovice
11 2 4 5 12:24 10
16. Bystrc-Kníničky 11 1 4 6 5:27 7

PŘEBOR Olomouckého KFS
10. kolo (12. hrané): 1. HFK „B“ - 1.FC Přerov 1:3 (0:1),
branky:Bahounek - Bernard 2,Koutný. Hněvotín - Kralice
1:3 (1:2), branky:Dokoupil - Poláček,Liška,Kocourek. Oskava
- Lipník 2:2 (0:2), branky:Hlaváček,Večeřa - Stískal,Šmíd.
Velké Losiny - Jeseník 2:2 (2:1), branky:Krejčí,Sládek Sedlák p.k.,Jurčák. Litovel - Dolany 1:0 (0:0), branky:Jindra.
Hranice - Kozlovice 2:1 (0:0), branky:Březík,Wojnarovský Král Mi. Určice - Zlaté Hory 1:0 (1:0), branky:Trajer.
14.kolo: Velké Losiny - Zlaté Hory 5:1 (3.1), branky:Navrátil
3,Sládek,Krejčí - Sdamec.
1. Kralice
12 8 3 1 22:10 27
2. 1.FC Přerov
12 8 1 3 25:14 25
3. Oskava
12 7 3 2 34:19 24
4. Hranice
12 6 4 2 25:20 22
5. Želatovice
12 6 1 5 33:26 19
6. 1. HFK ‚“B“‘
12 6 0 6 21:22 18
7. Kozlovice
12 5 3 4 19:20 18
8. Určice
12 5 2 5 21:23 17
9. Velké Losiny 12 4 4 4 34:26 16
10. Ústí
12 5 1 6 21:25 16
11. Dolany
12 4 2 6 20:23 14
12. Litovel
12 4 2 6 19:25 14
13. Jeseník
12 3 4 5 18:23 13
14. Hněvotín
12 3 3 6 12:23 12
15. Lipník
12 2 3 7 15:24 9
16. Zlaté Hory
12 1 2 9 13:29 5

11. října 2010

I.B TŘÍDA, skupina „A“
10. kolo: Nezamyslice - Hor. Moštěnice 2 :3 (0:0) nehl..
Haná Prostějov - Protivanov 3:2 (1:2), branky: Konečný
2,Mašík - Pospíšil 2. Mostkovice - Konice „B“ 1:1 (0:0) Šín
- Mohelník. Vrahovice - Pivín 0:0. Hustopeče - Radslavice
3:0 (2:0) Blažek,Jurča,Fidermák. Kostelec - Býškovice 3:2
( 0:1), branky: Valtr 2,Chytil - Vašina 2. Lipová - Všechovice
3:2 (1:1), branky: Spáčil,Lehký,Abrahám D. - Chlup,Zdražil.
1. Haná Prostějov 10 10 0 0 26:9 30
2. Konice ‚“B“‘ 10 8 2 0 31:6 26
3. Lipová
10 7 0 3 24:15 21
4. Kostelec
10 6 2 2 29:16 20
5. Hor. Moštěnice 10 6 1 3 28:19 19
6. Všechovice
10 4 1 5 19:22 13
7. Radslavice
10 4 1 5 19:22 13
8. Nezamyslice 10 3 2 5 19:16 11
9. Býškovice
10 3 1 6 23:26 10
10. Hustopeče
10 2 3 5 20:24 9
11. Pivín
10 2 3 5 15:24 9
12. Vrahovice
10 1 4 5 10:24 7
13. Protivanov
10 1 2 7 10:25 5
14. Mostkovice
10 1 2 7 6:31 5

MS DIVIZE, skupina “D” - starší dorost
10. kolo (9. hrané): Pelhřimov - Veselí n.M. 3:1 (1:0), Vyškov
- Sparta Brno „B“ 2:1 (0:0), 1.SK Prostějov - Žďár n.S. 2:3
(0:1); branky: Lisický, Kopečný - Němec, Řebík, Filippi, Havl.
Brod – Vrchovina 4:1 (3:0), Bohunice - Velké Meziříčí 7:5 (3:3),
Líšeň - Kroměříž „B“ 5:0 (2:0), Břeclav – Otrokovice 6:0 (2:0)
1. Líšeň
9 7 1 1 24:7 22
2. Pelhřimov
9 6 2 1 22:6 20
3. Vyškov
9 5 3 1 26:12 18
4. Břeclav
9 5 2 2 25:6 17
5. Žďár n.S.
9 4 2 3 18:19 14
6. 1.SK Prostějov
9 4 2 3 20:22 14
7. Veselí n.M.
9 3 4 2 17:12 13
8. Havl. Brod
9 4 1 4 19:25 13
9. Bohunice
9 3 2 4 21:24 11
10. Velké Meziříčí
9 3 0 6 20:30 9
11. Kroměříž B
9 2 2 5 14:26 8
12. Sparta Brno B
9 1 4 4 10:13 7
13. Otrokovice
9 1 3 5 5:18 6
14. Vrchovina
9 1 0 8 5:26 3

Víkend v číslech

zápasové „meníčko“

IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“ OFS PROSTĚJOV
11. kolo, neděle 17. října 2010, 15:00 hodin: 1.SK Prostějov - Němčice n.H. „B“,
Biskupice - Hrubčice (sobota 16.10., 15:00), Pivín „B“ - Doloplazy (sobota 16.10., 15:00),
Ivaň - Želeč (sobota 16.10., 15:00), Brodek u Pv „B“ - Otaslavice „B“ (sobota 16.10.,
15:00), Tvorovice volný los

MORAVSKOSLEZSKÁ
MOR
RAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
DIVIZE, SKUPINA „D“
D“
11. kolo (12.hrané):
Konice - Bystrc (sobota 16.10., 15:00 hodin,
(12.hra
rozhodčí: Caletka – Machálek, Dubravský)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO
KFS
OLOMOU
11. kolo (13.hrané):
(
) Kralice
Kralic n.H. - Oskava (sobota 16.10., 15:00, Štětka - Svozil,
Rýpar),
Rýpar) Kozlovice - Určice (neděle 17.10., 15:00, Straka - Krobot, Štětka)
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ OLOMOUCKÉHO KFS
11. kolo: Klenovice n.H. - Opatovice (sobota 16.10., 15:00, Vodák - Vičar, Knoll ml.),
Bělotín - Jesenec (neděle 17.10., 15:00, Štěpánek - Lakomý, Reich), Čechovice - Kojetín
(neděle 17.10., 15:00, Lizna - Knoll, Boček), Slatinice - Plumlov (neděle 17.10., 15:00,
Pospíšil – Dubravský, Kubíček)
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ OLOMOUCKÉHO KFS
11. kolo: Hor. Moštěnice - Haná Prostějov (sobota 16.10., 15:00, Kučera - Damek,
Odstrčil), Býškovice - Lipová (neděle 17.10., 10:15, Kaňok - Petr, Žvátora), Konice „B“
- Nezamyslice (neděle 17.10., 15:00, Šmíd - Pivoňka, Vičar), Pivín - Mostkovice (neděle
17.10., 15:00, Kořistka - Menšík, Majer), Radslavice - Vrahovice (neděle 17.10., 15:00,
Hetmánek - Anton, OFS Př.), Protivanov - Kostelec n.H. (neděle 17.10., 15:00, Ille - Zika,
Němec)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDA
11. kolo, neděle 17. října 2010, 15:00 hodin: Hvozd - Určice „B“ (sobota 16.10.,
15:00), Čechovice „B“ - Olšany u Pv (sobota 16.10., 15:00), Zdětín - Přemyslovice,
Němčice n.H. - Brodek u Pv, Bedihošť - Kralice n.H. „B“, Otinoves - Otaslavice,
Vrchoslavice - Držovice
III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV
11. kolo, neděle 17. října 2010, 15:00 hodin: Vícov - Vrahovice „B“, Pavlovice u K.
- Kladky, Haná Prostějov „B“ - Horní Štěpánov, Tištín - Jesenec „B“, Dobromilice Nezamyslice n.H. „B“, Čechy p.K. - Smržice (sobota 16.10., 15:00), Výšovice - Kostelec
n.H. „B“ (sobota 16.10., 15:00) -

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“ - STARŠÍ
11. kolo (10.hrané) : Sparta Brno „B“ - 1.SK Prostějov (hřiště: umělá tráva, neděle 17.10.,
10:15, Hulcký - Jm KFS, Jm KFS)
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“ - MLADŠÍ
11. kolo (10.hrané) : Sparta Brno „B“ - 1.SK Prostějov (hřiště: umělá tráva, neděle 17.10.,
12:30, Jm KFS - Hulcký, Jm KFS)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - STARŠÍ DOROST
11. kolo (9.hrané): Jeseník - Nezamyslice (sobota 16.10., 9:30, Kreif - OFS Jes., OFS Jes.),
FKM Konice - Mohelnice (sobota 16.10., 10:00, Knoll - OFS Pv, OFS Pv), Černovír Kralice n.H. (neděle 17.10., 10:00, Tomášek - OFS Ol., OFS Ol.), Šumperk - Čechovice
(neděle 17.10., 13:00 , Janků - OFS Šu., OFS Šu.)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - MLADŠÍ DOROST
11. kolo (9.hrané): Jeseník - Nezamyslice (sobota 16.10., 11:45, Kreif - OFS Jes., OFS
Jes.), FKM Konice - Mohelnice (sobota 16.10., 12:15, Knoll - OFS Pv, OFS Pv), Černovír
- Kralice n.H. (neděle 17.10., 12:15, Tomášek - OFS Ol., OFS Ol.), Šumperk - Čechovice
(neděle 17.10., 15:15 , Janků - OFS Šu., OFS Šu.)
KRAJSKÁ SOUTĚŽ OLOMOUCKÉHO KFS, SKUPINA „B“ - DOROST
11. kolo: Nemilany - Kostelec n.H. (sobota 16.10., 12:30, Lakomý), Kozlovice - Určice
(neděle 17.10., 12:00, Štětka)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - DOROST
11. kolo, sobota 16. října 2010, 10:45 hodin: Brodek u K. - Lipová, Němčice n.H. - Vrahovice
(9:00), Brodek u Pv - Výšovice (10:00), Mostkovice - Olšany u Pv (10:00), Otaslavice Klenovice n.H (10:00), Držovice - Protivanov (neděle 17.10., 10:45), Pivín volný los
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „C“
9. kolo (8. hrané): Drnovice - Brodek u Konice (sobota 16.10., 15:00, Linhart - Jm KFS, Jm
KFS), Ráječko - Kostelec n.H. (neděle 17.10., 10:00, Svoboda - Jm KFS, Jm KFS) -pk-

Usnesení VV OFS Prostějov
V
Výkonný
výbor OFS Prostějov na svém řádném zasedání s pořadovým číslem 40, které
se konalo v pondělí 4. října 2010, vzal na vědomí kontrolu úkolů z minulého zasedání VV
OFS i informace z komisí. „Úkoly jsou plněny dle usnesení ve stanovených termínech,“
poznamenal VLADIMÍR TRUNDA, předseda sdružení.
Dále se výkonný výbor usnesl, že...
¤ upozorňuje oddíly Drahany, Doloplazy na nezaplacení startovného.
Doporučuje DK předvolat zástupce oddílů k prošetření
¤ doporučuje předvolat zástupce Krumsína a Pavlovic na DK k projednání
nezaplacení pokuty za ročník 2009/2010
¤ nařizuje prošetření incidentu při utkání Výšovice - Smržice v DK
¤ bere na vědomí nárůst stavu rozhodčích o 14 nových adeptů
¤ ukládá předsedovi komise mládeže sjednotit pravidla turnajů přípravek
¤ bere na vědomí informaci o nabídkách pořádání kempu mládeže v roce 2011
¤ upozorňuje oddíly na řádné zabezpečení pořadatelské služby při mistrovských utkáních. VV OFS nebude
tolerovat nepřístojné chování funkcionářů a diváků při mistrovských utkáních.
Příští jednání VV OFS se bude konat 1. listopadu 2010 v 16.00 hodin.

I.A TŘÍDA, skupina „B“
10. kolo: Opatovice - Náměšť na Hané 1:1 (1:0) Bernard
- Pápica. Dub nad Mor. - Bělotín 2:0 (0:0) Zubal,Kotůlek.
Kojetín - Tovačov 1:0 (0:0) Láník. Plumlov - Čechovice
1:2 (0:0), branky: Frýbort - Urbánek,vlastní. Brodek u
Př. - Bělkovice 1:4 (1:1), branky: Holub - Kluka 2,Theimer
R.,Forejt. Troubky - Klenovice 2:1 (1:0), branky:
Stoklasek 2 - Cetkovský. Jesenec - Slatinice 1:2 (0:1),
branky: Tichý P. - Křižan,Vychodil..
1. Troubky
10 8 1 1 30:17 25
2. Kojetín
10 7 0 3 18:9 21
3. Bělotín
10 6 0 4 18:14 18
4. Jesenec
10 5 2 3 21:17 17
5. Dub nad Mor. 10 5 2 3 20:17 17
6. Náměšť na Hané 10 5 1 4 25:17 16
7. Čechovice
10 5 1 4 23:26 16
8. Klenovice
10 4 2 4 17:22 14
9. Opatovice
10 3 4 3 26:17 13
10. Bělkovice
10 4 1 5 18:20 13
11. Plumlov
10 2 3 5 13:16 9
12. Tovačov
10 3 0 7 13:19 9
13. Slatinice
10 2 3 5 11:19 9
14. Brodek u Př.
10 1 0 9 11:34 3

zprávy od zeleného stolu...
- 50 Kč oddílu
Hanáá P
Prostějov
ddíl TJ H
ěj za nenahlášení
hláš í výsledku
ý l dk utkáká
ní 9. kola Přeboru OFS mladších žáků Haná Prostějov - Sokol
Otaslavice dle RS čl. 23, bod 2
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Ladislav Dvořáček, předseda STK

Sportovně-technická
S
t
ě t h i ká k
komise
i
OFS Prostějov na svém 10. řádném
zasedání dne 6. října 2010 rozhodla:
* SOUTĚŽE
- IV. třída, skupina „A“ - utkání Sokol Drahany - Jiskra Brodek u Konice předáno DK
* ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ:
- utkání 11. kola IV. třídy, skupiny „B“ TJ Biskupice - FC Hrubčice bude po dohodě oddílů
sehráno 16.10.2010 v 15:00 hodin.
* TERMÍNY NESEHRANÝCH UTKÁNÍ:
- utkání 1. kola Přeboru OFS-II. třída mužů FC Kralice na Hané „B“ - Sokol Vrchoslavice
bude dle nařízení STK sehráno 23.10.2010 ve 14:30 hodin; utkání 1. kola IV.třídy, skupina „A“ SK Lipová „B“ - Sokol Mostkovice „B“ bylo po dohodě oddílů sehráno 9.10.2010
v 15:00 hodin; utkání 1. kola IV.třídy, skupina „B“ FK Němčice n.H. „B“ - Sokol Pivín „B“
bude dle nařízení STK sehráno 23.10.2010 ve 14.30 hodin; utkání 8. kola Přeboru OFS
mladšího žactva Sokol Olšany u Pv - Haná Prostějov, Sokol Otaslavice - TJ Otinoves, Sokol
Mostkovice - Haná Nezamyslice budou dle nařízení STK sehrána shodně 28.10.2010 v 10:00
hodin.
* PŘEDLOŽENÍ POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z PASPORTIZACE
HŘIŠTĚ:
- upozornění oddílům, které nepředložily zprávu o odstranění závad z prověrky hřišť při
pasportizaci: Sokol Přemyslovice, Sokol Zdětín, TJ Pavlovice u Kojetína, Morávia Doloplazy,
TJ Oresvo Plumlov, TJ Haná Nezamyslice, TJ Krumsín - na hřišti hraje svá utkání TJ Oresvo
Plumlov „B“. Pokud oddíly nepodají zprávu do 14 dní vystavují se pokutě dle RS čl.23 bod 7.
POKUTY STK :
- 100 Kč oddílu Sokol Zdětín za nesprávný formulář mistrovského utkání 7. kola II.třídyPřeboru OFS Sokol Zdětín - Sokol Olšany u Prostějova dle RS čl. 23, bod 7
- 100 Kč oddílu TJ Haná Prostějov za nenahlášení výsledku utkání 9. kola III. třídy TJ Haná
Prostějov „B“ - Sokol Tištín dle RS čl. 23, bod 2
- 100 Kč oddílu Sokol Tvorovice za nenahlášení výsledku utkání 9. kola IV. třídy, skupiny „B“
Sokol Tvorovice - Němčice n.H. „B“ dle RS čl. 23, bod 2
- 100 Kč oddílu 1.SK Prostějov za nenahlášení výsledku utkání 9. kola IV. třídy, skupiny „B“
1.SK Prostějov – Sokol Otaslavice „B“ dle RS čl. 23, bod 2

MS DIVIZE, skupina “D” - mladší dorost
10. kolo (9. hrané): Pelhřimov - Veselí n.M. 2:0 (1:0), Vyškov
- Sparta Brno „B“ 5:1 (3:0), 1.SK Prostějov - Žďár n.S. 1:1
(0:0, branky: Hausknecht - Jelínek, Havl. Brod – Vrchovina 3:4
(2:1), Bohunice - Velké Meziříčí 5:1 (2:0), Líšeň - Kroměříž „B“
2:2 (2:0), Břeclav – Otrokovice nehlášeno
1. Vyškov
9 6 3 0 33:6 21
2. Žďár n.S.
9 5 4 0 18:6 19
3. Bohunice
9 6 1 2 19:9 19
4. Líšeň
9 4 4 1 20:8 16
5. 1.SK Prostějov
9 4 3 2 22:14 15
6. Havlíčkův Brod
9 4 2 3 23:20 14
7. Břeclav
8 3 3 2 17:11 12
8. Pelhřimov
9 3 3 3 19:19 12
9. Vrchovina
9 4 0 5 18:23 12
10. Sparta Brno B
9 3 2 4 20:22 11
11. Velké Meziříčí
9 2 2 5 11:29 8
12. Veselí n.M.
9 1 2 6 3:23 5
13. Otrokovice
8 0 4 4 5:18 4
14. Kroměříž B
9 0 1 8 8:28 1

10. kolo (8. hrané): Nezamyslice - FKM
Konice 1:3 (0:0) nehl.. Vikt. Přerov - 1. HFK
„B“ 0:3 (0:3) Drmola 2,Fukan. Čechovice Jeseník 0:2 (0:2) Kubík,Nepožitek. Kralice
- Šumperk 2:4 (1:2), Berčák,Suchomel - Ka
ller,Němeček,Dratva,Krušínský. Šternberk Černovír nehlášeno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mohelnice
Čechovice
Jeseník
Šumperk
FKM Konice
Šternberk
Černovír
1. HFK ‚“B“‘
Vikt. Přerov
Kralice
Nezamyslice

7
7
7
7
7
7
6
7
8
8
7

6
5
5
3
2
3
3
2
2
2
0

0
1
0
1
4
1
0
2
2
1
0

1
1
2
3
1
3
3
3
4
5
7

39:10
18:6
28:10
18:13
11:9
19:19
15:16
17:13
6:18
9:34
5:37

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém 9. řádném zasedání dne 7. října 2010 rozhodla:
- dle DŘ 1/1 o udělení nepodmíněného trestu zákazu činnosti pro Václava Přikryla (FC
Ptení) na 1 soutěžní utkání od 4. října 2010, dle DŘ 1/3a o udělení nepodmíněného trestu
pro Michala Zapletala (Sokol Brodek u Pv) na 2 soutěžní utkání od 3. října 2010, dle DŘ
1/1 o udělení nepodmíněného trestu pro Davida Hrazdíru (Sokol Otaslavice) na 2 soutěžní
utkání od 4. října 2010, dle DŘ 1/6a o udělení nepodmíněného trestu pro Martina Pellu (Sokol
Držovice) na 2 soutěžní utkání od 4. října 2010, dle DŘ 1/1 o udělení nepodmíněného trestu
pro Miroslava Martináka (TJ Smržice) na 1 soutěžní utkání od 4. října 2010, dle DŘ 1/6a o
udělení nepodmíněného trestu pro Pavla Kišku (Sokol Oresvo Plumlov) na 1 soutěžní utkání
od 4. října 2010, dle DŘ1/2b o udělení nepodmíněného trestu pro Zdeňka Fildána (Sokol
Ivaň) na 3 soutěžní utkání od 3. října 2010
* žádost o prominutí zbytku trestu:
- v případě Kamila Pineta (TJ Horní Štěpánov) se dle DŘ VII/31 žádosti o prominutí zbytku
trestu 2 soutěžních utkání vyhovuje částečně - činnost uvolněna od 11. října 2010
* různé:
- na příští zasedání se dostaví kapitán družstva Sokola Drahany Pavel Soldán a vedoucí družstva František Kala a rozhodčí utkání Sokol Drahany - Jiskra Brodek u Konice Cyprián Pavel
k objasnění skutečností ohledně neumožnění konfrontace hráče
- na příští zasedání se dostaví hlavní pořadatel utkání Výšovice - Smržice p.Škultéty, dále
p. Vodák člen STK, rozhodčí utkání p. Jelínek, hráč Vyšovic p. Krajíček, vedoucí družstva
Vyšovic p. Okleštěk a vedoucí Smržic p. Galíček k objasnění incidentu po utkání v útrobách
kabin
- DK předvolává na příští zasedání zástupce Morávia Doloplazy v záležitosti neuhrazení startovného na SR 2010/2011
- DK předvolává na příští zasedání zástupce TJ Krumsín a TJ Pavlovice u Kojetína pro nezaplacení pokut za SR 2009/2010
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

KS sk. „B“, starší dorost

PŘEBOR O KFS - mladší dorost

PŘEBOR O KFS - starší dorost

18
16
15
10
10
10
9
8
8
7
0

10. kolo: Šternberk - Černovír nehlášeno.
Vikt. Přerov - 1. HFK „B“ 0:3 (0:3)
Habáň,Coufal,vlastní. Čechovice - Jeseník
3:1 (1:0), branky: Trajer,Krček,Plát - Dlouhý.
Nezamyslice - FKM Konice 0:2 (0:0) nehl..
Kralice - Šumperk 0:6 (0:4) Svoboda
2,Jurka,Snášel,Anděl,Kocourek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. HFK ‚“B“‘
Čechovice
Šumperk
Mohelnice
Vikt. Přerov
Jeseník
Černovír
Šternberk
FKM Konice
Kralice
Nezamyslice

27

7
7
7
7
8
7
6
7
7
8
7

7
6
6
4
3
3
3
2
1
1
0

0
1
0
0
1
0
0
1
2
1
0

0
0
1
3
4
4
3
4
4
6
7

39:1
23:3
29:10
24:12
21:26
20:17
14:12
10:17
7:24
14:24
2:57

21
19
18
12
10
9
9
7
5
4
0

10. kolo: Kostelec - Hlubočky nehlášeno. Brodek u Př. - Lipník 1:3 (0:2),
branky: vlastní - Blaťák,Prachař,Bouda. Chválkovice - Kozlovice nehlášeno.
Bohuňovice - Troubky 6:0 (2:0) Nesvadba 4,Vašíček,Fryčák. Určice Nemilany 2:1 (0:0), branky: Hýbl,Josif - Binar. Opatovice - Náměšť na Hané 7:2
(3:1), branky: Číhal P. 2,Číhal L.,Hostaša J.,Hostaša P.,Kopečný,Sigmund D.Dohnal,Czontoš. Tovačov - Nové Sady 2:1 (1:0), branky:Axamit 2 - Teichmann..

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

Lipník
Opatovice
Tovačov
Bohuňovice
Hlubočky
Kostelec
Určice
Náměšť na Hané
Nemilany
Kozlovice
Chválkovice
Brodek u Př.
Troubky
Nové Sady

10
10
10
10
9
9
10
10
10
9
9
10
10
10

8
8
8
6
5
4
3
3
3
2
2
1
2
0

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

0
1
1
3
3
3
3
4
5
6
6
6
8
6

39:14
37:17
31:16
24:13
28:23
28:19
20:17
26:34
17:25
12:19
17:27
16:30
11:33
15:34

26
25
25
19
16
14
13
12
11
7
7
6
6
4

PŘEBOR OFS Prostějov
10.kolo: Určice B-Vrchoslavice 0:7 (0:4), branky:
- Moravec 2, Polášek 2, Vymětal 2, Lacina, DržoviceČechovice „B“ 0:1 (0:0), Olšany-Otinoves 0:0 (0:0),
Otaslavice-Bedihošť 5:1 (3:1), Dokoupil 2, Kaláb, Štefka
- Přecechtěl, Vlastní, Kralice-Němčice 2:0 (0:0), Kratina,
Neoral, Brodek u PV-Zdětín 3:1 (0:1), Bureš, Hodulák,
Piňos - Navrátil, Přemyslovice „A“-Hvozd 2:2 (1:1),
Kovář, Tyl - Grulich, Vánský.
1. Olšany
10 7 2 1 33:9 23
2. Vrchoslavice
9 7 1 1 35:11 22
3. Otinoves
10 6 3 1 21:6 21
4. Otaslavice
10 6 1 3 21:13 19
5. Brodek u PV 10 5 2 3 28:20 17
6. Kralice
8 5 2 1 16:9 17
7. Hvozd
9 4 1 4 22:21 13
8. Zdětín
10 4 1 5 11:15 13
9. Držovice
10 4 0 6 11:18 12
10. Určice B
10 3 2 5 16:31 11
11. Přemyslovice „A“ 10 2 3 5 14:16 9
12. Němčice
10 3 0 7 16:22 9
13. Čechovice „B“ 10 3 0 7 9:24 9
14. Bedihošť
10 0 0 10 7:45 0
Kanonýři: 13 - Bureš Tomáš (Brodek u PV), 8 - Jurásek
Vítězslav (Němčice), 7 - Grulich Petr (Hvozd), Hošák
Jaroslav (Olšany), Hrdlovič Patrik (Olšany), Lacina Martin
(Vrchoslavice), Polášek Aleš (Vrchoslavice), Šulc Jiří
(Olšany).

III. TŘÍDA OFS Prostějov
10.kolo: Kostelec B-Tištín 2:0 (1:0), Jesenec B-Haná
Prostějov B 4:4, Horní Štěpánov-Pavlovice 7:1, KladkyVícov 2:0 (0:0), Vrahovice B-Čechy pod Kosířem 2:2,
Smržice-Dobromilice 0:5 (0:3), Nezamyslice B-Vyšovice
0:1.
1. Haná Prostějov B 10 7 2 1 27:15 23
2. Dobromilice
10 7 0 3 37:16 21
3. Vícov
10 6 1 3 21:13 19
4. Kladky
10 6 1 3 22:17 19
5. Horní Štěpánov 10 5 2 3 19:15 17
6. Smržice
10 5 2 3 21:21 17
7. Tištín
10 5 1 4 17:14 16
8. Nezamyslice B 10 4 1 5 18:21 13
9. Vyšovice
9 3 3 3 13:12 12
10. Kostelec B
10 3 0 7 20:23 9
11. Pavlovice
10 3 0 7 18:36 9
12. Jesenec B
10 2 2 6 20:29 8
13. Vrahovice B
9 2 2 5 15:24 8
14. Čechy pod Kosířem10 2 1 7 21:33 7
Kanonýři: 8 - Sipěna Milan (Tištín), 7 - Křeček David
(Kladky), 6 - Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov B), Vozihnoj
Luboš (Dobromilice), Špaček Jakub (Dobromilice),
Štěpánek Radomír (Smržice).

IV. TŘÍDA, skupina „A“
Dohrávka 1.kola: Lipová B-Mostkovice B 4:0 (2:0),
Dohrávka 8.kola: Plumlov B-Rozstání 3:1.
Konečná tabulka po podzimní části
1. Zdětín B
9 5 3 1 23:10 18
2. Brodek u Konice 9 5 3 1 20:12 18
3. Ptení
9 5 2 2 21:17 17
4. Lipová B
9 5 1 3 22:12 16
5. Plumlov B
9 5 1 3 18:11 16
6. Mostkovice B
9 2 5 2 12:12 11
7. Malé Hradisko 9 2 4 3 11:14 10
8. Rozstání
9 3 1 5 20:27 10
9. Přemyslovice B 9 0 4 5 11:24 4
10. Drahany
9 0 2 7 10:29 2
Kanonýři: 7 - Petržel Aleš (Rozstání), 6 - Hrazdil Dušan
(Zdětín B), Konečný Pavel (Přemyslovice B), Peterka
Ondřej (Ptení), 5 - Grepl Ivo (Zdětín B), Karafiát Jaroslav
(Mostkovice B).

IV. TŘÍDA, skupina „B“
10.kolo: Volno-Biskupice, Hrubčice-Brodek u PV B 2:0,
Otaslavice B-Pivín B 3:1, Doloplazy-1.SK Prostějov 2:4,
Němčice B-Ivaň 1:2, Želeč-Tvorovice 1:1.
1. 1.SK Prostějov 9 8 1 0 36:7 25
2. Hrubčice
9 6 3 0 17:9 21
3. Tvorovice
10 5 1 4 35:24 16
4. Želeč
9 4 2 3 21:19 14
5. Ivaň
9 4 2 3 12:16 14
6. Otaslavice B
9 3 2 4 16:22 11
7. Pivín B
8 3 1 4 15:11 10
8. Doloplazy
9 3 1 5 23:31 10
9. Němčice B
8 2 2 4 13:14 8
10. Biskupice
9 2 0 7 16:30 6
11. Brodek u PV B 9 1 1 7 11:32 4
Kanonýři: 9 - Kocourek Michal (1.SK Prostějov), 8
- Kolečkář Petr (Tvorovice), 6 - Vitásek Jakub (1.SK
Prostějov).

Moravskoslezská divize žen, sk. "C"

Okresní přebor dorostu

nehlášené výsledky 7. kola (6.hraného): Drnovice Šternberk 1:2, Ráječko - Holešov 0:16, Kunštát – Lažany
5:1
8. kolo (7. hrané): Kotvrdovice – Lažany nehlášeno,
Holešov – Kunštát 5:0 (3:0), Šternberk – Ráječko
nehlášeno, Kostelec n.H. - Drnovice 1:2, branka:
Tomešová; Brodek u K. - Boskovice 0:5 (0:5)

10.kolo: Klenovice-Brodek u PV 13:1, VýšoviceMostkovice 5:1, Olšany-Držovice 0:0, Protivanov-Němčice
4:1, Vrahovice-Pivín 2:3, -Brodek u Konice, LipováOtaslavice 2:5.
1. Pivín
10 8 1 1 39:11 25
2. Držovice
10 6 2 2 30:10 20
3. Protivanov
9 6 1 2 40:21 19
4. Němčice
10 6 0 4 30:20 18
5. Klenovice
9 5 0 4 36:16 15
6. Lipová
9 4 2 3 29:17 14
7. Vrahovice
9 4 1 4 23:17 13
8. Otaslavice
9 4 1 4 23:19 13
9. Mostkovice
9 3 2 4 15:17 11
10. Výšovice
9 3 1 5 13:24 10
11. Brodek u Konice 9 2 2 5 17:27 8
12. Olšany
9 1 2 6 10:47 5
13. Brodek u PV
9 0 1 8 12:71 1
Kanonýři: 16 - Pospíšil František (Protivanov), 13 Selucký Dominik (Pivín), 10 - Slivka Pavel (Němčice).

NEÚPLNÁ PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Holešov
7 7 0 0 94:2
2. Kunštát
7 5 1 1 20:6
3. Kotvrdovice
6 4 1 1 18:1
4. Drnovice
7 4 0 3 11:25
5. Kostelec n.H.
7 3 0 4 15:20
6. Boskovice
7 2 2 3 11:13
7. Šternberk
6 2 1 3 7:21
8. Lažany
5 2 0 3 9:10
9. Ráječko
5 0 1 4 2:31
10. Brodek u K.
7 0 0 7 3:61
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