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Pohřešovanému jde o ŽIVOT Na internetu se kšeftuje s uniformou
Policisté naléhavě žádají o pomoc

V minulém čísle jsme informovali o snaze prostějovských policistů vypátrat současný pobyt
pohřešovaného čtyřicetiletého
Kamila Müllera (na snímku).
Během celého týdne bylo intenzivní pátrání policie bohužel neúspěšné. Navíc jsme byli informováni o tom, že muži kvůli
jeho vážnému onemocnění jde
v těchto chvílích o život.
"Jmenovaný dne 10. ledna 2010 v
době od 19.00 do 20.00 hodin
odešel pěšky z místa přechodného
bydliště v Prostějově s tím, že vlakem odjede z hlavního nádraží v
Prostějově do Uničova. Do místa
svého trvalého bydliště však nedorazil, nepřišel ani do zaměstnání
do firmy Biomac v Uničově," zopakovala indicie zveřejněné už
minulý týden Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
V pátek se prostějovští policisté
obrátili na média s žádostí o zopakování pátrací relace. Vyplynuly
na povrch totiž další závažné informace.
"Jmenovaný trvale užívá léky na
blíže nezjištěnou nemoc tlustého
střeva, kdy v případě jejich neužívání by u něho mělo dojít k vnitřnímu krvácení, čímž by byl ve

J. Nagy: Je to LUMPÁRNA!
A to jsou nám pěkné věci! V době, kdy už i na Prostějovsku řádí falešní policajti
a sprostě okrá dají důvěřivé občany především staršího vě ku, se
na internetové aukční
stránce vesele kšeftuje s
uniformou strážníka Městské
policie v Prostějově! Přesněji řečeno jde o zimní bundu s nápisem městské policie a dvěma
nášivkami se znakem města na
rukávech.
Zatím nezjištěný člověk tuto výstroj prodává prostřednictvím internetové stránky www.aukro.cz
bratru za čtyři stovky. Nejde ale
jen o směšně nízkou cenu. Spíše o
to, že uniformu si může zakoupit

SKANDÁL

vážném ohrožení života," sdělila
Eva Čeplová.
Pro přesnost připomínáme, že
Kamil Müller má přechodné bydliště hlášeno v Rostislavově ulici
číslo 10 v Prostějově. Měří 180
centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědé krátké vlasy. V
době, kdy byl viděn naposled, měl
na sobě oblečenou zimní vínovou
bundu, modré - takzvaně vyšisované rifle a nesl dvě látkové tašky,

kdejaký pobuda a později s ní zneužívat důvěřivosti lidí a dejme
tomu vybírat třeba pokuty. Veřejný
prodej zimní bundy Městské policie v Prostějově pobouřil minulý
týden i jejího velitele Jana Nagyho. "Je to lumpárna," komentoval to hned v úvodu velitel prostějovských strážníků.
Nás ale v první řadě zajímalo, jak
se vůbec oficiální součást stejno-

jedna z nich byla světlé barvy.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě jakýchkoliv poznatků k věci pohřešovaného
muže vyrozuměli oddělení Služby
kriminální policie a vyšetřování v
Prostějově na telefonní číslo 974
781 326, v mimopracovní dobu
Operační středisko Policie ČR v
Prostějově na telefonní číslo 974
781 101 nebo zavolali na tísňovou
linku 158.
-mik-

Skoro celý minulý týden byla na internetu k mání tato bunda naší
městské policie. A za nijak drahý peníz, za pouhé čtyři stovky!

Jantarová komnata ve Vrbátkách?
NESMYSL, tvrdí místní obyvatelé

Na začátku minulého týdne tvrdil
brněnský senzibil v celostátní televizi, že konečně přišel na kloub
záhadě s jantarovou komnatou.
Ta byla nacisty za druhé světové
války během plenění a drancování ukradena z Kateřinského paláce v Carském Selu. Do dnešní
doby ale nikdo nezjistil, kam poklad nevyčíslitelné historické
hodnoty zmizel. Senzibil z Brna

v tom má ale jasno. Přes čtyři a
půl tuny jantaru leží zakopáno na
poli u Vrbátek na Prostějovsku!
Zpráva se rozletěla po celé republice jako blesk. Jestli jsme ale
předpokládali, že okolo nedalekých Vrbátek nyní stovky hledačů pokladů rozorávají celé lány
polí, škaredě jsme se zmýlili.
Nikde ani noha, i zdejší obyvatele
nechala zpráva chladnými.

Velitel Městské policie v Prostějově Jan Nagy je sám prodejem uni(Dokončení na straně 3) formy značně pobouřen.

kroje policisty může dostat běžně
do prodeje? "Vystrojování strážníků obecních policií se řídí výstrojním řádem. Ten obsahuje
veškeré výstrojní a výzbrojní součástky, které mají s ohledem na
hygienické podmínky a dobu upotřebitelnosti svoji životnost. Co se
týká konkrétně uniforem, jde o
takzvané zápůjčkové věci. Ty
musí strážník, kterému končí pracovní poměr, vrátit. A pak jsou
věci, které jsou jeho vlastnictvím
a které užívá. A do tohoto druhu
spadají kalhoty, košile, čepice a
bundy. To je stejné jako u Policie
České republiky. Tyto součástky si
po pětileté službě může strážník či
policista nechat a lidově řečeno
dělat si s nimi co chce. Proto
bunda, která se objevila v nabídce
k prodeji na internetu zřejmě pochází od bývalého strážníka naší
městské policie, který po více než
pěti letech služby odešel do civilu," říká Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
"Mě osobně také mrzí, že tento

člověk tímto způsobem zneužívá
naši uniformu. Nutné je však podotknout skutečnost, že osoba,
která neoprávněně nosí součásti
stejnokroje strážníka či policisty,
se dopouští pouze přestupku. A
jestliže pravý strážník někoho na
veřejnosti v této uniformě spatří, je
oprávněn tento přestupek řešit v
blokovém řízení," dodává Jan
Nagy.
Pokud si na internetu skutečně
bundu městské policie s platným
označením a nášivkami někdo zakoupí, bude to znamenat velkou
společenskou nebezpečnost. Opravdu zde hrozí, že ji někdo může
zneužít k oklamání důvěřivých
občanů a k páchání trestné činnosti
ve jménu policie. "Chtěl bych apelovat na všechny občany, aby v
případě jakýchkoliv pochybností
o tom, zda někde na ulici jedná se
skutečným strážníkem Městské
policie v Prostějově či nikoliv, aby
zavolali na naši tísňovou linku
156," upozorňuje Nagy.
(Dokončení na str. 3)

Šofér měl opravdu Z PEKLA ŠTĚSTÍ!

Přežil vlastní SMRT. Na dálnici vrazil do odstaveného náklaďáku
Když ve středu v podvečer hlásil řidič v přímém přenosu na
jednom z celostátních rádií, že
na dálnici u Prostějova stojí v
odstavném pruhu porouchaný
náklaďák a aby si na něj
ostatní šoféři dávali bacha,
nikdo v tu chvíli netušil, že za
pár minut už tady budou kvílet
brzdy a řinčet plechy. Do nákladního auta nakonec vrazilo
osobní vozidlo. Jeho řidič z těžkého karambolu nakonec vyvázl naštěstí jen s lehkým
zraněním. Ovšem jak fotografie ukazují, měl z pekla štěstí.
" Ve středu 21. ledna v 17.30

hodin jel osmatřicetiletý řidič vozidla Mercedes Atego po rychlostní komunikaci ve směru od
Prostějova na Vyškov. Přitom v
úseku kilometru 19,0 měl na vozidle technickou závadu. Proto
zastavil vpravo, co nejvíce za pravou vodící čáru. Po vystoupení z
vozidla šel dát do bezpečné vzdálenosti za vozidlo výstražný trojúhelník," sdělila nám na úvod
Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Řidič náklaďáku tedy zřejmě udělal pro
bezpečnost, co mohl. Jenomže
výstražný trojúhelník vzal brzy za
své. "Tento byl po chvíli přejet a

zničen nezjištěným vozidlem a
tak se řidič Mercedesu snažil na
své odstavené vozidlo upozornit
ostatní řidiče do doby, než na
místo dorazí vozidlo Správy silnic a dálnic z Ivanovic na Hané s
výstražnou světelnou signalizací.
Než ovšem toto vozidlo na místo
přijelo, tak od Prostějova jelo
osobní auto Nissan X-Trail, jehož
rovněž osmatřicetiletý řidič při
jízdě v pravém jízdním pruhu si
na poslední chvíli všiml odstaveného nákladního vozidla Mercedes, snažil se mu vyhnout, ale
zachytil pravou přední částí svého
vozidla o levý zadní roh nákla-

Zjevné stopy po srážce. Na nákladním vozidle zůstala část utržené karoserie z osobního auta
Nissan

ďáku. Po střetu bylo vozidlo Nissan odhozeno vpravo mimo komunikaci, kde se převrátilo přes
střechu," popsala ošklivý karambol mluvčí prostějovské policie.

Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidiče vozidla Nissan. Řidič Mercedesu zraněn
nebyl, zřejmě stačil včas uskočit.
Alkohol byl u obou řidičů vyloučen negativní dechovou zkouškou přístrojem Dräger.
Způsobená škoda na obou autech
byla stanovena na 530 tisíc korun.
Dopravní nehodu dále šetří Skupina dopravních nehod Policie Div světa, že osmatřicetiletý řidič tohoto vozidla vyvázl z karambolu
ČR v Prostějově.
-mik- jen s lehčím zraněním. Měl opravdu z pekla štěstí!

25. ledna 2010

Primář A. Gryga: Chirurgie bude opět pracovištěm
vyhledávaným v mnoha směrech – to je náš cíl
MUDr. Adolf Gryga, CSc., je od
1. června loňského roku primářem oddělení chirurgie prostějovské nemocnice. Zkušený odborník, jenž přes dvě desetiletí
působil na II.chirurgické klinice
Fakultní nemocnice v Olomouci, se v rámci celého holdingu
Agel, který vedle prostějovské
nemocnice provozuje širokou
síť zdravotnických zařízení, stal
garantem oboru chirurgie. Po
několikaměsíčním působení v
přerovské nemocnici přešel do
Prostějova.
Pane primáři, co vás vedlo k
rozhodnutí přijít do prostějovské nemocnice?
Jednak jsem k tomu byl vyzván,
jednak to beru jako jednu z možností logického završení mé dosa-

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Opilí bezdomovci
Třikrát v průběhu ani ne dvou
hodin vyjížděli strážníci na
telefonická oznámení, kdy se
jednalo o opilce. Nejprve šlo
o padesátiletého bezdomovce
ležícího na Tylově ulici. Za
půl hodinky byl proveden
další výjezd do ulice Újezd,
kde strážníci nalezli třiašedesátiletého dalšího bezdomovce. Přibližně za hodinu byli
vysláni strážníci do ulice J. B.
Pecky. Zde na zemi odpočíval alkoholem znavený jednapadesátiletý muž. Bydlel
nedaleko. Hlídka jej doprovodila domů. V žádném z výše uvedených případů nebyl
nutný převoz na záchytnou
stanici.

Nesměl řídit

Několik minut po půlnoci zastavila autohlídka podezřelé
vozidlo. Řidič při jízdě po
Plumlovské ulici směrem k
centru města mírně kličkoval.
Strážníci muže vyzvali k orientační dechové zkoušce. Ta
byla pozitivní. Jednadvacetiletý mladík přiznal, že vypil
jedno pivo. Na místě nebyl
schopen prokázat svoji totožnost. Přivolaní státní policisté
zjistili přes operační středisko, že dotyčnému byl soudem vysloven zákaz řízení.
Celou věc si na místě převzali k dalšímu šetření.

Podivná zábava

O půl páté ráno byla zjištěna
pomocí městského kamerového systému skupinka tří
mladíků, kteří znečišťovali
veřejné prostranství v ulici V.
Outraty a to neobvyklým
způsobem. Pohazovali po
okolí toaletní papír a přitom
se váleli ve sněhu. Osoby ve
věku od 18 do 20 let na výzvu
strážníků reagovaly okamžitě
a nepořádek po sobě uklidili.

Volavka uhynula

V podvečer na linku 156
oznámil občan nález zesláblé
volavky na poli za Žešovem.
Strážníci od oznamovatele
ptáka vyzvedli a uložili na
služebně městské policie. Poté byl vyrozuměn pracovník
ze Svazu ochránců přírody
handicapovaných zvířat z
Němčic nad Hanou. Bohužel
než opeřence vyzvedl, došlo
k jeho uhynutí.

Trochu přebral

V časných ranních hodinách
na linku 156 bylo přijato
oznámení od ženy bydlící na
Olomoucké ulici o potížích s
mladíkem, který jí neustále
bouchá na domovní dveře a
nechce odejít. V dané lokalitě
byl zjištěn podnapilý mladý
muž, který si popletl místo
svého bydliště. Strážníci dotyčnému domluvili a ten se
vydal do místa svého skutečného pobytu.

Velká mrzutost

Několik minut po čtrnácté
hodině při dohledu na veřejný pořádek v okolí centra
města si hlídka povšimla zaparkovaného vozu, na které
spadl ze střechy domu sníh.
Tímto došlo k jeho poškození. O události byl vyrozuměn
majitel automobilu a na místo přivolána Policie ČR.

vadní kariéry. Svoji praxi jsem začínal ve šternberské nemocnici,
která je menší, ale v mnohém podobná prostějovské. Jsem rád a je
pro mne i určitým závazkem, že
mohu navázat na více jak úspěšnou práci primáře MUDr. B. Hrubana s tím, že je nezbytné respektovat neustálý vývoj medicíny a
adekvátně na něj reagovat. Ale i to
bylo a je, pokud jsme se zatím poznali, i jeho krédo. Zároveň chci
využít svých odborných kontaktů
a pokusit se navázat bližší, zcela
konkrétní spolupráci nejen s Fakultní nemocnicí v Olomouci, ale
i dalšími pracovišti v ČR a blízkém zahraničí.
V jakém směru?
Chci prostějovskou chirurgii nejprve stabilizovat a dále zde vytvořit velmi kvalitní pracoviště v několika směrech. Od začátku tohoto roku pracujeme na možnosti
vybudovat v prostějovské nemocnici Centrum pro léčbu obezity
(CPLO). Toto zařízení bude mezioborové, bude zahrnovat spolupráci odborníků od laboratoří přes
internu, obezitologa, endokrinologa, psychologa, fyzioterapeuta,
gastroenterologa, rentgenologa,
dietologa a další. Nerad bych urazil opomenutím jiné odbornosti,
včetně praktických lékařů. Chirurgii, bariatrickou chirurgii, jako iniciátora snahy o realizaci programu, záměrně uvádím jako poslední v řadě. V rámci centra plánujeme padesát operací ročně, pozitivně ovlivňujících redukci hmotnosti a důsledky tzv. metabolického
syndromu. Právě s olomouckou
Fakultní nemocnicí připravujeme
dohodu na úzké spolupráci. Další
rozvoj by měl následovat v rozvoji odborných poraden a ambulantních pracovišť, v komplexním pojetí současné onkologie a rozšíření možností onkochirurgie, důsledným uplatňováním moderních léčebných a diagnostických
postupů především u plánovaných operací.
Provedl jste po svém nástupu
nějaké změny na prostějovské
chirurgii?
Díky pochopení vedení společnosti a vstřícnosti mých spolupracovníků se změnil systém služeb
lékařů na chirurgickém oddělení.
Dnes na oddělení slouží vždy dva
lékaři, další dva jsou připraveni v
případě potřeby na příslužbě. Tato
změna dovoluje od prvního čtvrtletí otevřít další odborné ambulance, jak jsem naznačil v minulé odpovědi. Nemocným na oddělení
poskytuje prioritně péči jejich
ošetřující lékař nebo operatér. Tato
reorganizace dovoluje i kontinuální a přesnější předávání informací
příbuzným a má obecně významný vliv na zvýšení kvality odborné
péče. Jako garant chirurgie společnostiAgel se věnuji velmi obtížnému úkolu: celkové koncepci
všech chirurgických oddělení
zdravotnických zařízení holdingu.
Nastavením nového systému chci
docílit také toho, aby všichni pracovníci měli časový prostor pro
další vzdělávání a zvyšování odbornosti, návštěvu odborných akcí. Předpokládám, že jejich účast
na takových setkáních nebude jen
pasivní, ale že budou sdělovat své
zkušenosti ostatním kolegům z jiných pracovišť. Problematika
oboru je velmi složitá, a to také

Èerná kronika
Straka v autodílně

V noci se neznámý pachatel
vloupal do autodílny na Českobratrské ulici v Prostějově. Z
kanceláře autodílny odcizil dvě
autorádia, navigační jednotku
systému střežení, dva mobilní
telefony a 1 ks LCD panel, kdy
způsobil celkovou škodu 16
500 korun.

Z pomocníka zloděj

V Prostějově na ulici Svatoplukova kolem 16.30 hodin neznámý pachatel při snaze pomoci vytlačit zapadené vozidlo
Chevrolet Klan z vrstvy napadeného sněhu využil bezprostřední blízkosti ženy a z pravé
boční kapsy jejího kožichu,
který měla na sobě, jí odcizil
mobilní telefon se SIM kartou.
Způsobená škoda činí 6.000
korun. Popis pachatele: muž,
zdánlivé stáří 15 -17 roků, snědé barvy pleti, výšky 160 -170
cm, postavy štíhlé drobné, ho-

proto, že v celé republice dnes
chybí v praxi na dvě stovky chirurgů. Jen v prostějovské nemocnici v současné době postrádáme
minimálně tři lékaře se zájmem o
tuto specializaci. Věřím, že i díky
nově zavedeným pravidlům naší
společnosti, kdy mohou být od
pátého ročníku na lékařské fakultě finančně podporováni vybraní
studenti stipendiem ve výši až pět
tisíc korun měsíčně, se podaří tuto
situaci řešit. Každý zkušený manažer vám řekne, že u určitých
profesí není rozhodující jen cílová
finanční odměna, a tam jistě medicína a jeden z jejich nosných
oborů chirurgie bezesporu patří.
Proto je pro každého opravdového zájemce o obor tak důležitá jasná perspektiva dalšího vzdělávání, možnost profesního růstu a jiných forem dalšího uplatnění.
Změnil se po vašem nástupu i
přístup k pacientům?
Právě změnou systému služeb
jsem chtěl docílit toho, aby každý
pacient měl „tzv.“ svého osobního
lékaře, se kterým bude v kontaktu
po celou dobu hospitalizace, což
se v minulosti ne vždy dařilo. V takových věcech vidím já i principy
nadstandardní péče! O diagnózách a indikacích speciálních vyšetření a jejich výsledcích se při
tzv. velké vizitě informujeme ještě dříve, nežli vstoupíme do pokoje nemocných. Chápu, že hovořit
o často velmi intimních věcech
před ostatními pacienty není vždy
příjemné, ba je to naprosto ne-

značnou míru pochopení, tolerance, slušnosti a otevřeného jednání
ze strany nemocných a jejich okolí. Ideální k dosažení optimálních
výsledků je kombinace: důvěra
pacienta/rodiny + obětavý a zkušený chirurgický tým!
A jaké jsou ohlasy pacientů?
Cítím dle jejich reakcí a různých
forem vyjádření, že kladné. Ale to
se ptáte na nepravém místě… Víte, lékař pracující v mém oboru
musí být velmi pokorný člověk.
Chirurgie je totiž „proradná milenka.“ Pokud obor máte opravdu
rádi, má vás v hrsti, nepěkně si s
vámi pohrává a občas vás velmi
nečekaně rád zradí. Medializace
zázračných výkonů, které přináší
modernizace medicíny, nové postupy, jež léčí onemocnění, na něž
dřív lék nebyl, to přináší v lidech
pocit, že jsme pomalu nesmrtelní.
Ano, ale tyto „zázraky“ se dějí třeba jen v jednom případu ze sta a
provádí je jen jedno špičkové zařízení v republice nebo v Evropě,
a někdy v režimu klinického experimentu. Informace zvláště pro
laiky nemohou být komplexní a
úplné a není to často ani jejich
účelem. Z mnoha lidí se dnes potom ztrácí pokora k životu. Neuvědomují si, že jeho součástí jsou
i nemoc, umírání a smrt: prostě k
životu patří. Pod vlivem zmíněných okolností se může stát, že
když zemře v nemocnici náš blízký, tak z toho a priori obviňujeme
personál, za každou drobností
hledáme fatální pochybení, ne-

MUDr. Adolf Gryga, CSc. (*1950) je
ženatý, má dvě děti, bydlí v Olomouci.
Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci v
roce 1974 nastoupil na chirurgické oddělení šternberské nemocnice. V roce 1985
se stal odborným asistentem 2. Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, v níž působil 22 let jako zástupce
přednosty. Po reorganizaci působil na 1.
Chirurgické klinice, kde dále působí jako pedagog a člen zkušební komise pro státní zkoušky. Aktivně pracuje jako člen výborů České chirurgické společnosti, Onkorichurgické sekce při
Onkologické společnosti, Bariatrické společnosti a Obezitologické společnosti a dalších. Je členem mnoha evropských odborných společností, EAES (Evropská společnost pro endoskopickou chirurgii) IFPSO (Mezinárodní společnost pro chirurgickou
léčbu obezity a metabolickou chirurgii) a dalších. V současné době pracuje jako člen Kolegia Středomoravské nemocniční, a.s., a
v květnu 2009 byl jmenován členem Lékařské rady společnosti
AGEL jako garant oboru chirurgie. „Nejkrásnější léta medicíny
jsem strávil ve Fakultní nemocnici. Měl jsem velké štěstí na své
učitele, kolegy a přátele. Za všechny mohu jmenovat například
primáře Čermáka, profesora Dudu, Dlouhého, Krále,v Praze
prof. Peškovou, prof.Pafka, prof. Frieda… Těch, které bych chtěl
a měl jmenovat by ale bylo opravdu hodně,“ uvedl Adolf Gryga.
vhodné, byť na nemocné mohla
taková vizita, její protagonisté a
možná až exhibování odbornosti
kdysi působit velmi autoritativním dojmem. Ale je to to pravé,
čeho chceme před nemocnými
dosáhnout? Ne. Já chci, aby pacient byl rovnocenným partnerem.
Když si obleče pyžamo a lehne do
horizontální polohy, je lékař jakoby nad ním. Každému musí být
především zachována jeho intimita, integrita jeho osobnosti, jeho důstojnost. S tím souvisí také
vždy „otevřené dveře“ mé pracovny. Každý pacient nebo člen
rodiny za mnou může přijít. Ale
stejné kompetence má můj zástupce a vedoucí oddělení. Ve stejném duchu vedu i ostatní členy týmu. Samozřejmě předpokládám

znalost. Samozřejmě, že tomu tak
je i vinou nedostatečné komunikace – to je míč na naší straně. S
touto problematikou souvisí podle mě naprosto nejdůležitější věc –
důvěra, řekl bych až víra v zařízení, v lékaře, oboustranná adekvátní komunikace a spolupráce.
Říkáte pacientům vždy pravdu?
Pacientům vždy říkám pravdu,
ale takovou, kterou v tu chvíli a v
dané míře unesou. Rozhodně ale
pacientům nelžu. Tvrdím, že je
nutno přiznat a vysvětlit i vlastní
chybu. Pro chirurga je to zvlášť
těžké, ale musí se to naučit a musí pak umět unést i rizika sdělení
takové pravdy! Samozřejmě nejobtížnější je podávání informací
o nevyléčitelném onemocnění a u

vořil plynule česky, bez zjevné
vady v řeči. Pachateli trestného
činu krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta, zákaz
činnosti nebo propadnutí věci.

vač v hodnotě 9 500 korun.
Provedeným šetřením příslušníků Obvodního oddělení v
Plumlově byl jako podezřelý
zjištěn třiadvacetiletý muž z
Prostějova, který se ke svému
jednání plně doznal, přičemž
zesilovač prodal přes internet a
získanou finanční hotovost
použil pro svoji potřebu.

Nepozorná paní

V podvečer u hypermarketu
Tesco dosud neznámý pachatel
využil nepozornosti nakupující
ženy a z nákupního vozíku, od
kterého se vzdálila, jí odcizil
černou textilní kabelku s doklady, platební kartou, osobními
věcmi a finanční hotovostí. Pachatel majitelce způsobil škodu
ve výši 3 000 korun.

Objasněná krádež

Policistům z Plumlova se podařilo objasnit krádež zvukové
aparatury z motorového vozidla Mitsubishi Galant, které bylo zaparkované na ulici Ohrozimská v Plumlově. K této krádeži došlo v měsíci červnu loňského roku, kdy tehdy neznámý pachatel ze zavazadlového
prostoru vozidla odcizil zesilo-

Sebral i kuš

Neznámý pachatel se vloupal
do zahradního domku v Prostějově na ulici Průmyslová. Po
rozbití skleněného okna pachatel vnikl dovnitř domku, kde
odcizil pistolovou kuš, strunovou benzinovou sekačku, AKU
vrtačku a lůžkoviny. Předběžná
škoda činí 5 000 korun.

Auto za půl milionu

V Prostějově na ulici Újezd naproti budovy Telecomu se dosud neznámý pachatel nezjištěným způsobem zmocnil zaparkovaného motorového vozidla
Škoda Octavia i s doklady od

onkologických onemocnění. Jak
jsem již zmínil, pacienta, chceteli klienta, byť tohle označení nerad používám, beru jako rovnocenného partnera. Navíc partnera
v nevýhodě: vím, že je vážně nemocen, často mohu i odhadnout
jeho další osud, délku života, který mu zbývá. A tyto zásady se
snažím vysvětlovat a vštípit
svým kolegům, jinak velmi zkušeným chirurgům a také ostatním
spolupracovníkům na oddělení
vůbec.
Z prostějovské chirurgie chcete udělat špičkové pracoviště.
Znamená to, že chcete konkurovat třeba fakultním nemocnicím?
Takto bych to nikdy neřekl! Víte,
na čem je naplnění takových líbivých a křiklavých nadpisů, mimochodem já je nemám rád a tak
nějak do medicíny nepatří: „špičkový…,“ „ centrum… centrum
excelence...“ atd. také závislé?
Stále jsme ve stádiu hledání optimální cesty. Privátní nemocnice
tady fungují relativně ještě velmi
krátkou dobu. Stále jsme ještě
moc blízko časům a v praxi je to
silně cítit, kdy tady fungovalo socialistické zdravotnictví, kdy se
všechno bralo jako samozřejmost. Některé velké nemocnice
si dále žijí v jakémsi bezbřehém
systému financování a dle potřeby i dofinancovávání. Zdravotnická zařízení v jakémkoli režimu hospodaření vůbec neodpovídají současné společenské
struktuře a mrzí mne, že řešení
problémů byť jen v teoretické formě bývá nejsilnější v předvolebních měsících. Potom se objeví
programy daleko „zajímavější.“
Na druhou stranu pracujeme v takovém zvláštním systému financování zdravotnictví paušálními
úhradami od zdravotních pojišťoven. Ta opravdu platná pravidla hry se často dozvídáme a k
podpisu úhradových smluv se
dostáváme často až na konci roku…, ale to je tak široké téma, že
bychom o tom mohli mluvit hodiny. Systém zdravotnictví je u
nás tématem mnoha debat a hledání optimálního řešení. Abych
odpověděl na vaši otázku: prostějovská chirurgie má díky komplexnímu vybavení, zázemí diagnostiky, kvalitní gastroenterologie, laboratorními a zobrazovacími pracovišti velkou příležitost
stát se velmi kvalitním a opět vyhledávaným pracovištěm, v
němž pacient, z latiny trpělivý,
ocení rychlost řešení jeho problému se zdravím. Od nás to vyžaduje stále lepší organizaci práce a
vytvoření návaznosti jednotlivých pracovišť, vysoké nároky
na jednotlivce, ale i nutnost kolektiv měnit a dotvářet. Hovořil
jsem o tom, že na tom pracujeme
a teprve intenzivně pracovat budeme. Pacient si může vybrat,
jestli na operaci bude čekat ve fakultní nemocnici v řádech několika měsíců, nebo u nás s čekací
lhůtou jeden až dva týdny. A u nás
si jej budeme po všech stránkách
vážit. Poskytneme mu odpovídající péči. Pokud bude řešení jeho
nemoci nad naše síly – víme, kde
mu zajistíme adekvátní léčení na
odpovídající úrovni. Znát svoje
možnosti je totiž v našem oboru
nezbytná nutnost!
-bpvozu. Majitelce auta tak způsobil škodu ve výši nejméně
500.000 korun

Vysál naftu

V noci z úterý na středu dosud
nezjištěný pachatel v obci Horní Štěpánov násilím překonal
uzamčené víko palivové nádrže nákladního vozidla Tatra,
které je majetkem firmy z uvedené obce. Z nádrže poté pachatel odcizil celkem 180 litrů
motorové nafty, čímž poškozené společnosti způsobil škodu
ve výši 5 200 korun.

Lapka v bufetu

Policisté z Plumlova šetří případ vloupání do letního občerstvení v obci Hamry. Neznámý
pachatel vnikl do areálu občerstvení, vypáčil okno a dostal se
do objektu. Zde vše prohledal,
odcizil dva kusy narážecích
hlav, každá v hodnotě 1 200 korun a lihoviny. Celková způsobená škoda činí bezmála 4 000
korun.

Vidìno - Slyšeno
Dobrá vůle

Zasněžené a uježděné a namrzlé
a hrbolaté silnice. Je fajn, že jim
dá někdo tu a tam fazónu i v okamžiku, kdy se zrovna nebojuje s
kalamitou. Ovšemže odsunutí
bariéry sněhu těžkým pluhem
může mít i za následek, že to zarovná i pangejty a následně rozradostněný řidič, kolik že má
místa, se snaží vyhnout s něčím
rozměrnějším do protivky a zahučí tam ani nemrkne. Bacha na
to. Přestojíte sněhovou pohromu
a pak jednoduše toto!

Technika

„Radši kdyby místo toho koupili
něco na odklízení chodníků,“ komentoval jeden Prostějovan radniční radovánky na sněžném skútru, který se po letech konečně do-
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stal ke slovu, zatímco lidé se museli prokousávat přívaly sněhu k
civilizaci. Ono nejde o peníze, to
by asi vyšlo s nějakým fungl novým shrabovátkem na stejno, jde
spíš o to, že osedlat skútr je frajeřina, zatímco odklízení sněhu makačka. Kdo by to dělal…!

Sůl nad zlato

„Proč nám to tady taky neposolí?“ podivují se obyvatelé míst,
která nemají to štěstí a nenaskýtají se někde u hlavního tahu. Ty
jsou už dávno suché na poměry
opravdu pohodové, zatímco
když uhnete kousek bokem, tak
nezbývá, než zařadit o dva stupně
níž a rozvážně se šinout krajinou,
což ovšem nejde ani nazvat vyhlídkovou jízdou, protože nějaké
vyhlídky na poměrně nebezpečném povrchu se dopouštět je docela neradno. Tady dobře vědí,
proč je sůl nad zlato… -MiH-

Olomoucký kraj vyhlásil výzvu
na nové vlakové soupravy
Olomoucký kraj dne 20. ledna
2010 vyhlásil výzvu pro obnovu
vozidel železnic z Regionálního
operačního programu. Předpokládaná výše finanční alokace má být
zhruba 365 milionů korun.
V rámci Olomouckého kraje by
měla být podpořena obnova vo-

zidel železnic na tratích Olomouc – Nezamyslice – Prostějov
a Šumperk – Zábřeh.
V příštím čísle přineseme rozhovor s Aloisem Mačákem, náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, o dopravní problematice.
-bp-

Sebevraha zachránil vyjednavač
Skoncovat se životem se v pondělí časně ráno rozhodl osmnáctiletý mladík. Po jedné hodině v noci obdrželi strážníci
Městské policie v Prostějově na
tísňové lince 156 hlášení všímavého občana, že nějaký mladík
stojí na okraji dálničního mostu v Kralické ulici a chystá se
skočit dolů. Následovalo zalarmování celého Integrovaného
záchranného systému.
Brzy na to se k mostu sjely hlídky
městské i státní policie a rovněž

hasiči. "Mladík jim řekl, že chce
opravdu uskutečnit sebevražedný skok, důvod ale nikomu neřekl," podotkla Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Až za slabou půlhodinku dorazil k mostu policejní vyjednavač z Přerova. "Po zhruba hodinové rozmluvě se mladík nechal
přemluvit, přivolaná záchranka
ho převezla na psychiatrickou
ambulanci do Olomouce," přidala šťastný konec mluvčí policie.
-mik-

Loupežné přepadení pod estakádou
Předminulou neděli odpoledne
si dva černě odění dacani počíhali pod dálničním podjezdem
ve Vrahovické ulici na ženu
středního věku. Pomocí spreje,
kterým jí postříkali obličej, ji
okradli. Přestože lup se jim posléze nezdál moc velký a zahodili ho, v případě dopadení jim
hrozí až deset let basy.
"V neděli 17. ledna kolem 15. hodiny procházela padesátiletá žena po chodníku nacházejícím se
pod dálničním mostem v blízkosti společnosti Sladovny od
města směrem do Vrahovic. Znenadání k paní zezadu přistoupili
dva muži ve věku kolem 18 roků
a beze slova ženě jeden z nich nastříkal neznámý sprej do obličeje, povalil ji do sněhu a začal se s
ní přetahovat o její kabelku.
Vzhledem k tomu, že žena ne-

chtěla svoji kabelku pustit, tak jí
znovu jeden z mužů postříkal sprejem obličej a kabelku jí vytrhl.
Odcizil z ní mobilní telefon, který po několika metrech zahodil.
Poté z místa oba muži odešli
směrem k vlakovému nádraží,"
uvedla k případu Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Policisté disponují při
pátrání určitým popisem pachatelů. "První muž je ve věku kolem 18 roků, měří okolo 170 cm,
na sobě měl tmavé oblečení, bundu s kapucí, která měla černobílé
pruhování. Druhý muž je ve věku kolem 18 roků, výška kolem
165 centimetrů a rovněž měl na
sobě oblečen tmavé oblečení,"
řekla mluvčí policie.
Za trestný čin loupeže pachatelům hrozí trest odnětí svobody na
dvě léta až deset let.
-mik-

Děkujeme všem za účast,
projevy soustrasti ústní
i písemné a květinové dary
při smutečním rozloučení
s panem Jakubem Daňkem.
Libuše Daňková
s celou rodinou

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
Miroslava Trunečková 1950 Prostějov
Oldřich Has 1938 Stražisko
Květoslava Andrejcová 1944 Mostkovice
Jiří Kvíčala 1934 Krasice
Anna Doláková 1927 Prostějov
Jaroslav Kratochvíl 1935 Prostějov
Jan Kotrys 1922 Prostějov
Josef Marek 1927 Prostějov
Ludmila Vaculíková 1921 Určice
Anna Melková 1937 Křenůvky
Eva Piňosová 1957 Prostějov

mezi námi...
Jan Slezák 1952 Alojzov
Pavla Kaštilová 1963 Určice
Drahuška Kristková 1937 Kostelec n/H
Bohumil Gärtner 1935 Prostějov
Matylda Pravdová 1943 Hradčany
Ing. František Dostál 1924 Smržice
Ivona Vysloužilová 1944 Držovice
Marie Pečinková 1933 Držovice
Františka Crháková 1913 Želeč
Marie Koutná 1919 Bohuslavice
Stanislava Frysová 1952 Ondratice

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 25. ledna 2010
Zdeněk Štefek 1935 Vrahovice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Drahomíra Walachová 1921 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Františka Žaláková 1928 Klenovice na Hané 12.40 Obřadní síň Prostějov
Jiří Talanda 1950 Prostějov 14.00 kostel C + M Prostějov
Středa 27. ledna 2010
Zdeňka Možíšová 1947 Vrahovice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Gabriela Škarbanová 1922 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Aleš Rus 1968 Prostějov 14.00 kostel C + M Prostějov
Čtvrtek 28. ledna 2010
Oldřiška Kočvarová 1922 Prostějov 14.00 kostel C + M Prostějov
Pátek 29. ledna 2010
Miroslav Muzikant 1918 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Klemeš 1938 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov

25. ledna 2010

NOVÝ ŠÉF u hasičů

Petra Ošlejška střídá Jozef Novák

K poměrně nečekané rošádě ve
vedení Hasičského záchranné-ho
sboru v Prostějově došlo minulý
týden. Dosavadní ředitel Petr
Ošlejšek ve funkci končí, povýšil
totiž po úspěšném výběrovém
řízení do role náměstka ředitele
HZS Olomouckého kraje. Na
uvolněné křeslo proběhl v uplynulých dnech rovněž konkurz, v

Střídání stráží jak má být. Petr Ošlejšek (na snímku vpravo)
povýšil na krajské ředitelství HZS a tak před naším fotoaparátem symbolicky předal štafetu Jozefu Novákovi.
němž celkem logicky zvítězil
dlouholetý příslušník prostějovského hasičského sboru a dosavadní zástupce ředitele Jozef
Novák. Ten sice do funkce bude
krajským ředitelem jmenován

oficiálně až dnes v pondělí,
ovšem Večerník tuto informaci
zjistil s dostatečným předstihem
a opět jako první! Více o novém
řediteli prostějovských hasičů
přineseme příští týden. -mik-

A je to tady. Ožrala za volantem
havaroval a navíc zranil nevinného
Do policejní akce na kontrolu
podnapilých šoférů z předminulého víkendu ostře zapadá i
případ dopravní nehody, ke
které došlo v neděli 17. ledna
ráno kousek od Protivanova.
Tady jeden z notně alkoholem
posílených řidičů boural a zranil při tom druhou osobu.
"Poslední případ, kde svoji roli
sehrál alkohol za volantem, byl
zaznamenán 17. ledna 2010 kolem deváté hodiny ranní na silnici od obce Niva směrem na Protivanov. Šestadvacetiletý řidič vozidla Mercedes Vito v lesním úseku nepřizpůsobil rychlost vozidla
stavu a povaze komunikace a při
projíždění pravotočivé zatáčky
uvedl vozidlo do smyku. Došlo k
bočnímu střetu s protijedoucím
vozidlem Volkswagen Polo Clasic a lehkému zranění jeho třicetiletého řidiče. Po střetu vozidlo
Mercedes sjelo vlevo mimo ko-

Z města mizí tuny sněhu

Zima nám dává zabrat, stále hrozí nebezpečí ze střech
Také do Prostějova přišly snad
odněkud ze Sibiře arktické
mrazy. Zima je u nás prostě jako v ruském filmu. A kdo čeká,
že se v příštích dnech oteplí a
sníh konečně začne ze střech,
chodníků a silnic mizet, tak ten
se rozhodně nedočká. Společnost A.S.A. Technické služby
se ale minulý týden rozhodla
přírodě trochu pomoci a za
použití těžké techniky odváží
sníh z frekventovaných ulic a
parkovišť daleko za město.
Bagry a nakladače dolují těžký
zamrzlý sníh ze silnic a parkovacích ploch. Nákladní auta ho pak
vezou za průmyslovou zónu, kde
se už dnes vrší pořádná hromada
stovek kubíků sněhu a ledové
tříště. "V úterý jsme takto pracovali na sídlišti Šárka a v ulicích
Tylova a Západní. Ve středu pak
v Čechovické a Školní, ve čtvrtek
v okolí drozdovického rybníka,
na Sídlišti svobody, na Vojáčkově
náměstí a náměstí Husserla. V
pátek mizely stovky kubíků sněhu ze sídliště Západ a Nerudovy
ulice, v sobotu se chystáme na
parkoviště před obchodním domem Lidl, na Husovo náměstí a
na Pernštýnské náměstí," vypočítával nám v pátek lokality, kde

Šofér tohoto nabouraného Mercedesu si zřejmě dlouho nezajezdí.
Přišel o řidičák a ještě bude mít patálie se soudem. Dobře mu tak!
munikaci do příkopy, kde poté
narazilo do stromu," uvedla Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Jakmile policisté přijeli k místu nehody, řidiče si
vzali hned do parády. "Dechovou

zkouškou u řidiče Mercedesu byla prokázána pozitivní hodnota, a
to 1,54 promile alkoholu. Způsobená škoda na obou vozidlech
byla stanovena na 150 tisíc korun," dodala Eva Čeplová. -mik-

především u chodců ošetřujeme
nejvíce osob například i s otřesem mozku po pádu. A nutno
zdůraznit, že nejvíce našich pacientů jsou lidé od padesáti let a
výše," uvedl Pavel Holík, ředitel
prostějovské záchranky.
Zvýšené počty úrazů na zledovatělých komunikacích potvrzuje i prostějovská nemocnice.
"Statisticky tyto údaje nejsou validní pro nedobré evidování
pádů na ledu. Přesto za období
od listopadu do konce ledna
(2008-2009) bylo na naší chirurgické ambulanci ošetřeno 3 200
úrazů celkem, z toho přibližně

318 zlomenin. Za období listopad 2009 až leden 2010, tedy do
20. 1. 2010, bylo u nás ošetřeno
3 158 úrazů, z toho 400 zlomenin. Více jsou ošetřovány podvrtnutí distorze, zlomeniny rukou a předloktí. Čtvrteční službou bylo například přijato pět
pacientů na traumatologii se zlomeninami kotníku, krčku kosti
stehenní, dvou předloktí a zaznamenali jsme rovněž jednu
zlomeninu bérce," informoval
nás Tomáš Želazko, tiskový
mluvčí holdingu Agel provozujícího Nemocnici Prostějov.
-mik-

OTEVŘENÉ KARTY

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka

J

všude čety technických služeb
odklízely nánosy sněhu, Tomáš
Fajkus, provozní ředitel společnosti A.S.A. Technické služby v
Prostějově.
Podle jeho slov se tuny sněhu od-

vážejí až za město. "Sníh obsahuje obrovské množství soli, takže
vozit ho někam k vodě na Hloučel nebo k Romži je nesmysl. To
by nám ochránci přírody dali!
Vozíme ho za průmyslovou zónu

do Kojetínské ulice, kde je v polích zpevněná plocha. V úklidu a
odvozu sněhu budeme pokračovat i příští týden podle aktuální
potřeby," dodal Tomáš Fajkus.
-mik-

Víkendová policejní RAZIE na řidiče
ním vozidlem, kdy třiatřicetiletý
řidič Mondea odbočil k chatové
oblasti a následně s vozidlem zapadl ve sněhové závěji. Policisté
přistoupili k dechové zkoušce na
alkohol přístrojem Dräger, který
ukázal pozitivní hodnotu 0,39
promile alkoholu. Druhý případ
z Konicka se odehrál na křižovatce silnic Vojtěchov - Hvozd Milkov, a to v nočních hodinách.
Pětatřicetiletý řidič Škody Octavia Combi byl při jízdě kontrolován hlídkou policie. Na výzvu se
podrobil dechové zkoušce s výsledkem měření 0,68 promile alkoholu," uvedla ke dvěma
případům řidičů pod vlivem alkoholu přistiženým mimo město
Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Opět v nočních hodinách stejného dne, ale tentokrát už přímo v
Prostějově, byl kontrolován dvacetiletý řidič vozidla Škoda Felicia. Ten nadýchal 0,30 promile.
Uvedené tři případy jsou přestupky proti bezpečnosti a plynu(Dokončení ze strany 1)
losti silničního provozu, jejichž
"Lidé na linku 156 mohou zavolat následné projednání je v kompeslužební číslo onoho strážníka,
které najdou na služebním odznaku na prsou na pravé straně.
Náš operační důstojník vám hned
sdělí, zda se skutečně jedná o
pravého strážníka," sdělil velitel
naší městské policie.
Jak jsme se ještě dozvěděli, není
prodej této zimní bundy prostějovské městské policie trestný. Každopádně by ale bylo zajímavé
zjistit, který náš bývalý strážník tak
nutně potřebuje mizerné čtyři
stovky, aby byl nucen prodávat takovou věc. "Z pohledu práva se
bohužel takový člověk ničeho nedopouští. Kdyby ano, budu první,
kdo po majiteli této bundy bude
pátrat jako o život. Z pohledu společenského významu se však náš
bývalý strážník dopustil pořádné
lumpárny! Snad se jeho jméno
někdy dozvíme," přeje si Jan
Nagy, velitel Městské policie v
Prostějově.
-mikCelkem pět případů podnapilých řidičů zaznamenali muži
zákona za uplynulý víkend. Na
Konicku policisté řešili dva
případy, zbylé tři pak policisté
z Prostějova. Co je však horší,
že hlídky pouze nezjišťovaly
opilé šoféry. Jeden z nich dokonce škaredě boural u Protivanova a navíc zranil nevinného řidiče protijedoucího automobilu. Jakmile vystoupil ze
zdemolovaného Mercedesu,
nadýchal policistům přes jedno a půl promile! O tomto
případu informujeme podrobněji na jiném místě této strany.
První případ opilého řidiče se
řešil na Stražisku, kdy se policisté z Obvodního oddělení Konice rozhodli zkontrolovat vozidlo Ford Mondeo. "Vydali se
za tímto osobním autem služeb-

Na internetu se
Záchranka vyjíždí častěji, chirurgická ambulance je přeplněna kšeftuje s uniformou

Pohledem shora
Pohledem shora

Na mnoha místech Prostějova pracovníci společnosti A.S.A. Technické služby odstraňovali z ulic zamrzlý
sníh a odváželi ho daleko za město.

Kontroly proti opilým šoférům budou pokračovat

Úrazů na ledovkách přibývá
Na zledovatělých chodnících
ve městě dochází v tyto dny k
mnoha úrazům. Lékaři záchranné služby vyjíždějí denně v průměru až ke dvěma desítkám případů zlomenin horních i dolních končetin, naraženým žebrům či dokonce zlomeninám krčků či bérce. Logicky tak mají nyní pořádně
napilno i chirurgové prostějovské nemocnice.
Množství sněhu a hlavně zledovatělých chodníků přináší v
těchto dnech skutečně zvýšenou
četnost výjezdů našich sanitek.
Kromě jmenovaných poranění
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e to taková divná věc. OPENCARD. Vím, netýká se to přímo nás,
asi málokterý z Prostějovanů se může pyšnit tím, že je vlastníkem pražské kreditky, pokud samozřejmě není účastníkem
velkoměstského života. Tahanice kolem této záležitosti začaly už
na podzim. Ovšem bez ohledu na to, jaký je skutečný skutek, je
dost podivného, co se kolem mele. Nějak vyplavalo na povrch, že
to není až tak všechno v rychtyku. Přišel potřebný audit, aby se vědělo. Jenomže ten
audit nedopadl tak, jak by bylo potřeba, aspoň z pohledu primátora Pavla Béma. Tak
co, udělá se další. Jenomže on asi taky nepěje slávu tomu, jak byl tento projekt pojat,
protože se už mluví o tom, že přijde na řadu trojka. Tedy nový audit s tímto pořadovým číslem. Jenom tak pro legraci, náklady na ‚jedničku‘ byly vyčísleny nějak kolem
milionu a čtvrt. Pokud se to dá přijmout, jako cenu obvyklou, k téměř miliardě, co už
vesměs nicotné OPENCARD Prahu stály, přibude nějaký ten meloun navíc jenom kvůli tomu, aby aspoň opticky všechno dopadlo, jak je potřeba. A i přes to všechno se zdá,
že vinen není nikdo. Nebo alespoň do té míry, že by na sebe veřejně vzal díl odpovědnosti. Není divu, je před parlamentními volbami, a ono by bylo nejlepší to nějak uhrát.
Přijít o čelní místa na kandidátce by bylo docela mrzuté, navíc v obvodu, kde se nepočítá s ničím jiným, než vítězstvím ODS. Jak by to vypadalo, kdyby ve výsostných
vodách mělo dojít k bouři? I vedení strany dává ruce pryč a svádí to na to, že nemůže
zasahovat do rozhodování nižších struktur. Je smutné, když politika je nadřazena realitě. Myslím, že nejde konkrétně o OPENCARD, ale o princip, který prostě v naší politice tak jaksi funguje.

Jantarová
komnata...
(Dokončení ze strany 1)
"Viděl jsem to v televizi, ale celé
je to podle mě nesmysl. Máme
tady ještě hodně pamětníků, kteří
si ale nevzpomínají na to, že by
zde kdy zastavila nějaká kolona
německých aut a vojáci tady něco
zakopávali. To by se o tom vědělo
už daleko dřív. Vůbec tomu tady
nikdo nevěří, zřejmě se chtěl
někdo jen zviditelnit v televizi,"
zodpověděl nám telefonicky naše
zvídavé otázky František Konečný, člen obecní rady Vrbátek.
-mik-

tenci správního orgánu Odboru
dopravy. Další je už mnohem
závažnějšího charakteru. "Dne
17. ledna 2010 kolem druhé hodiny ranní při dopravní kontrole
za obcí Vrbátky policisté z Obvodního oddělení Prostějov 2
kontrolovali šestadvacetiletého řidiče vozidla Renault, kterému
byla naměřena hodnota 1,59 promile alkoholu. Tomuto muži za

trestný čin ohrožení pod vlivem
návykové látky hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti," uvedla
mluvčí prostějovské policie.
Co dodat na závěr? Jak je to
dlouho od poslední zveřejněné
zprávy v našem týdeníku o neukázněných řidičích, kteří před
jízdou motorovými vozidly holdují alkoholu?
-mik-

25. ledna 2010

Dopravní nehodovost na okrese Prostějov

Tragédií sice ubylo, 10 mrtvých je ale stále hodně
Silniční doprava představuje
pro většinu z nás možnost
snadného, rychlého a pohodlného přesunu mezi libovolně
zvolenými místy za účelem
práce, obchodu, studia či zábavy. Stala se pro nás symbolem
pokroku, charakterizovaným
stále rychlejšími automobily se
stále luxusnější výbavou a doplňky.
Pro naprostou většinu z nás představuje automobil neoddělitelnou
součást našeho života, bez kterého se neobejdeme. Umíme si však
představit také tu odvrácenou a
nesmírně krutou stránku silniční
dopravy?
Ve většině evropských zemích
dopravní nehodovost v dlouhodobém horizontu klesá, i u nás v
rámci ČR v uplynulém roce došlo
k výraznému zlepšení situace v
dopravní nehodovosti. V poklesu
počtu usmrcených osob byl zaznamenán nejvyšší pokles za
uplynulých 20 let.
A jak je tomu na našem okrese?
Celkem bylo Skupině dopravních
nehod oznámeno 655 dopravních
nehod, při kterých bylo 10 osob
usmrceno, 49 těžce zraněno a 235
zraněno lehce. V počtu usmrcených osob jsme zaznamenali pokles o 4, u těžce zraněných pak narůst o 6 osob a v následcích lehké
újmy na zdraví došlo k výraznějšímu nárůstu o 51. Mimo tato čísla ještě policisté Skupiny dopravních nehod v Prostějově vyjížděli
ke 117 případům drobných kolizí,
které řešili jako přestupek s potvr-

zením tzv. „Euroformuláře“, který
účastníci v dalším řízení o náhradě
škody předkládají pojišťovnám.
Z uvedených čísel však rozhodně
mít radost nemůžeme, i když jak
je patrné, situace v počtu usmrcených se výrazně zlepšila. Jestli na
to měla vliv skutečnost eliminace
dopravní nehodovosti a jejich následků v nebezpečných lokalitách
(silnice Žešov -Výšovice a křižovatka Čechůvky - Kralice na
Hané), na které se dopravní policie výrazněji zaměřila v rámci dohledu nad silničním provozem
společně se souborem navrhovaných a poté přijatých opatření
příslušnými orgány, to ukáže následující mororistická sezóna.
Nemůžeme ani být spokojeni s
počtem dopravních nehod, kde
bylo u viníka zjištěno ovlivnění
alkoholem, a to celkem v 59
případech. Celkem 145 dopravních nehod zavinili řidiči motorových vozidel tím, že jeli příliš
rychle a v 73 případech nedali
přednost v jízdě.
Zajímavé je také srovnání z hlediska zavinění dopravních nehod.
V roce 2009 zavinili řidiči motorových vozidel z uvedeného celkového počtu 655 případů 556
dopravních nehod, řidiči nemotorového vozidla 28 a chodci 11.
Poměrně hodně - 46 dopravních
nehod bylo zaviněno lesní zvěří,
případně domácím zvířectvem a
8krát byla na vině technická závada na vozidle.
Vzhledem k poměrně vysokému
počtu dopravních nehod na okre-

Jedna z tragických nehod loňského roku. Na silnici z Prostějova do Kostelce na Hané z důvodu nepřiměřené rychlosti vyjel řidič malého osobního automobilu v mírné zatáčce do protisměru. Po čelním
nárazu do kamionu neměl šanci na přežití.
se Prostějov na rychlostní komunikaci č. 46 (Olomouc - Prostějov
- Vyškov) - celkem 102 případů,
připravujeme a máme přislíbenou
výpomoc z dálničních oddělení v
dohledu nad dodržováním stanovené rychlosti jízdy speciálními
vozidly Volkswagen Passat, které
podle situace mohou i zajíždět na
vytypované okresní komunikace
a zde dokumentovat a samozřejmě ihned řešit řidiče, kterým
ustanovení § 18 (o rychlosti jízdy)

zák. č. 361/2000 Sb. mnoho neříká a nebo jej nemíní respektovat.
V nastávajícím období dopravní
policii čekají nelehké úkoly a to i
v prevenci, kde se budeme podílet
na řadě aktivit, jejichž smyslem a
cílem je pozitivně ovlivnit dopravně-bezpečnostní situaci.
Mám však za to, že bychom se o
to měli snažit všichni, jsme účastníky silničního provozu a je jedno,
jestli jako chodci nebo řidiči ať už
motorového či jiného vozidla.

Každý z nás jej můžeme svým
způsobem ovlivnit ohleduplností
vůči sobě navzájem, úctou jeden k
druhému, ale především dodržováním ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jestli se chceme a budeme
vracet ve zdraví a bez problémů
domů, ke svým blízkým, záleží na
mnoha faktorech, a tyto jsou jedny z nich.
npor. Mgr. Vítězslav Matyáš,
vedoucí DI Policie ČR Prostějov

Flora Olomouc zahájila novou veletržní sezonu
Novou výstavní sezónu veletržního areálu v Brně i výstaviště
Flora v Olomouci již tradičně
otvírají přehlídky cestovního
ruchu a regionální turistiky.
Také letos se poprvé otevřely
brány zájemcům o dovolenou
snů a využítí volného času. Inspiraci, zajímavosti i levnou dovolenou tady hledají odborníci i
laická veřejnost, cestovní ruch
domácí i zahraniční se prezentoval opět v plné parádě.
V nově otevřeném výstavním pavilonu na brněnském výstavišti
se představily s aktuální nabídkou cestovní kanceláře, agentury,
hotely, lázeňská střediska a další
aktéři Mezinárodního veletrhu
GO a 19. ročníku Regiontour.
Město Prostějov se představilo
společně s dalšími destinacemi a
turistickými lokalitami Olomouckého kraje. Slavnostního
otevření se zúčastnil stejně jako
vloni krajský hejtman Martin Tesařík a jak už je jeho zvykem, reprezentoval pěkně po hanácku v
parádním kroji.
„Prostějov se prezentoval svými

propagačními materiály historických a kulturních památek jako
je radnice a Národní dům, stejně
jako dalšími tiskovinami, které
jsou běžně k dostání v prostějovském Informačním centru.
Zájem veřejnosti o veletrh je
poměrně velký, oproti loňsku
mírně vzrostl,“ odhadla vedoucí
„íčka“ Soňa Provazová. Mimo
jiné upoutal pozornost na prostějovském stánku i kalendář Historie Prostějova mladýma očima,
který vznikl díky fotosoutěži organizované prostějovskou radnicí.
Ekonomická krize se projevila i
na letošním veletrhu. Řada tradičních vystavovatelů ubrala na
okázalosti a raději se zaměřila na
účelnější propagaci a prodej. A
řada tradičních vystavovatelů na
veletrh ani nepřijela. Chyběl například stan pivovaru Černá
Hora, který se také na Prostějovsku vloni prezentoval na řadě
sportovních, kulturních i společenských akcích.
Novou sezónu na výstavišti Flora
Olomouc otevřel veletrh TOU-

RISM EXPO 2010. Mezi víc než
šedesátkou cestovních kanceláří
a agentur, které nabízely zajímavé lokality střední a severní
Moravy, nechyběli ani zástupci
ze Slovenska a Maďarska s nabídkou lázeňských pobytů.
„Díky lednovému termínu měli
návštěvníci veletrhu už tradičně
příležitost seznámit se zavčas s
aktuální nabídkou domácích a
zahraničních dovolených, poznávacích zájezdů i léčebných
pobytů desítek cestovních kanceláří, agentur, ubytovacích a stravovacích zařízení, dopravců,
sanatorií, muzeí a dalších kulturně poznávacích zařízení,“
uvedla vedoucí oddělení reklamy
a propagace Zuzana Studená.
Letošní 15. ročník byl osobitou
přehlídkou regionálních turistických zajímavostí, památek, folklóru, tradic a zvyků. Nabídka
dovolenkových a turistických destinací se pohybovala od pěších
přes cyklistické výlety, od rodinných pobytů v nejrůznějších
ubytovacích zařízeních až po adrenalinové zářitky a dovolené v

Pozornost návštěvníků poutaly nejrůznější dekorace a atrakce.
exotických zemích. Na stáncích
nechyběly turistické mapy, autoatlasy, odborná literatura, nabídka cestovního pojištění,
sportovní vybavení a potřeby.
Doprovodný program veletrhu
nabídl řadu zajímavostí - spor-

tovní a znalostní soutěže, semináře, besedy, festival lidových řemesel, barmanskou show, módní
přehlídky, biketrialovou exhibici
a také 3. ročník soutěže o nejkrásnější dívku regionu - MISS
HANÁ 2010.
-jp-

Společnost Člověk v tísni nabízí nové projekty a služby
Už devět let působí v Prostějově společnost Člově v tísni
o.p.s., která poskytuje své služby v celém regionu v rámci
Programů sociální integrace.
Jejich smyslem a hlavním
cílem je sociální poradenství,
sociálně-právní poradenství,
dluhové a pracovní poradenství, asistence při jednání na
úřadech a práce v rodinách.
Kancelář prostějovské pobočky
se nyní přestěhovala z Kostelecké ulice 17 do nových prostor
v Rostislavově ulici 26. Současně
se také rozšířil tým pracovníků,
kteří poskytování služeb zajišťují. Slavnostního otevření se
zúčastnili představitelé radnice,
úřadu práce, neziskových organizací, starostové některých obcí
prostějovského okresu a zástupci
dalších institucí.
„Na Prostějovsku působíme od
roku 2001. Celkem jsme se
věnovali více než třem stovkám
klientů, kteří žijí mnohdy ve
velmi tíživých podmínkách a
jsou často vytlačováni ještě dále
na okraj společnosti. Těmto
lidem se snažíme pomáhat v tom,
aby se vlastními silami dokázali z
tohoto okraje vrátit a začlenit se.
Díky novému projektu z Evropského sociálního fondu budeme
moci pracovat s větším počtem
klientů a nabídnout jim i širší
škálu služeb,“ uvedl ředitel olo-

Minulý týden otevřela společnost Člověk v tísni za přítomnosti představitelů radnice novou kancelář v
Rostislavově ulici. Manažerkou prostějovské pobočky Člověka v tísni je Pavlína Kolaříková (na menším
snímku).
mouckého centra Richard Kořínek.
Novou aktivitou společnosti je
projekt s pracovním názvem
„Komplexní program sociální integrace na Prostějovsku“ financovaný z Operačního programu
lidské zdroje a zaměnanost. Videoprojekce představila i další
projekt - „Do lavic!“, který má
zlepšit problémy se vzděláváním
a docházkou do školy. Až 26 procent romských dětí končí ve spe-

ciálních školách, většina z nich je
pak po ukončení základní školní
docházky odkázaná na sociální
dávky. Právě tuto nelichotivou
skutečnost chce nový projekt
zásadně změnit. Sociální a
terénní pracovníci se zaměřují
především na romskou komunitu, provádějí monitoring ve
více než 30 obcích v prostějovském regionu.
„Naši klienti mají většinou menší
důvěru ke státním institucím,

proto jsme jako organizace pro
vzájemné kontakty přijatelnější.
Spolupracujeme s dalšími institucemi jako je Charita, Podané
ruce, magistráty a obecní úřady,
abychom řešili problémy nebo
se je snažili zmírnit. Větší důvěru
si získávají i terénní pracovníci,
kteří navštěvují problémové rodiny přímo v místě jejich bydliště,“
vysvětlila
vedoucí
prostějovské pobočky Pavlína
Kolaříková.

Aktivity společnosti Člověk v
tísni přivítala místostarostka
Alena Rašková a vyslovila přání,
aby spolupráce s městem byla
užší, lepší a pevnější vzhledem k
narůstajícím problémům s bydlením, neplacením nájemného, vysokou
nezaměstnaností
a
zadlužeností u osob ohrožených
sociálním vyloučením. Minimálním cílem poskytovaných služeb
je zastavit zhoršování sociální situace klientů, optimálním je pak
zlepšení jeho životní úrovně a zapojení do běžného života. -jp-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 25. 1. DO 31. 1. 2010:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 14. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek od 18. 30 hodin., ve středu od 17. 30 hodin.
VÝSTAVY Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a CO
POZOROVAL JIŽ GALILEO GALILEI? ( v kresbách dětí )
jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování.
Schůzka klubu HVĚZDÁRNÍČEK se koná ve středu od 16. 30
hodin. V lednu se seznamujeme se zimní oblohou. Pololetní poplatek 100 Kč.
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BLÍŽÍ SE 14. ÚNOR - SVÁTEK SVATÉHO VALENTÝNA; PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS:

Valentýnská seznamka
Chcete vyjádřit svoji lásku? Máte zájem konečně se projevit a oslovit
svou milou, případně milého? Chcete poslat vzkaz svému životnímu
partnerovi-partnerce? Nebo byste rádi ocenili kamaráda či kamarádku za krásné přátelství? Pak přichází Vaše šance!
Prostřednictvím PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku můžete všechno uvedené, ale i cokoliv další, právě učinit. Na Vaše vzkazy čekáme v redakci na adrese: PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete však poslat také e-mail na adresu:
inzerce@vecernikpv.cz

VALENTÝNSKÝ KVÍZ – 2. kolo

FOTOSOUTĚŽ
NA TÉMA LÁSKA
Posílejte nám své fotografie,
které jakýmkoliv způsobem vyjadřují
slůvko LÁSKA!
Ty nejlepší zveřejníme a oceníme zajímavými
cenami - romantická večeře pro dva, polštářky pro zamilované, dárkové koše a další...
Své snímky zasílejte na emailovou adresu
inzerce@vecernikpv.cz nebo poštou na adresu
PV Večerník, Olomoucká 10, 796 01 Prostějov.

1. Temná postava našich dějin,
Záviš z Falkenštejna měl milenku,
královnu vdovu
a) Kunhutu
b) Elišku Rejčku
c) Annu Přemyslovnu
2. Germánská sága Prsten Nibelengů je o nešťastné lásce Siegfrieda a
a) Krinhildy
b) Gertrudy
c) Brunhildy
3. Athénský král Theseus, který zabil v Mykénách Minotaura, se zamiloval do mykénské princezny

a) Ariadné
b) Lédy
c) Persefonie
4. Milenkou podkarpatského zbojníka Nikoly Šuhaje loupežníka byla
a) Marika
b) Eržika
c) Monika
5. Makedonský král Alexander Veliký měl několik manželek, poslední z nich, kterou údajně miloval,
byla
a) Saxana
b) Roxana
c) Xantypa

Víte, jak se jmenovala milenka slavného loupežníka Nikoly Šuhaje, či kterou dívku
unesl z kláštera kníže Břetislav? Pak se zapojte do našeho Valentýnského kvízu o
hodnotné ceny včetně hlavní výhry - poukázky v hodnotě 1.500 Kč na nákup v
Zahradnickém centru Marciánová v Kostelci na Hané! Soutěž bude obsahovat
tři kola, přičemž to závěrečné proběhne v pondělí 1. února. Na vaše odpovědi však
čekáme v redakci průběžně každý týden, kdy jeden z vás obdrží dárek od Zahradnického centra Marciánová. Konečné vyhodnocení proběhne až po skončení všech
tří dějství. Za každou správnou odpověď obdržíte do celkového hodnocení jeden
bod, vítězem se pochopitelně stává ten, kdo získá bodů nejvíce. Jestliže se najde vícero „úspěšných“, rozhodne o vítězi los.
Na vaše správné odpovědi z druhého kola čekáme do pátku 29. ledna 2010 na adrese Prostějovského Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov, můžete také telefonovat na
číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, či poslat e-mail na adresu: inzerce@vecernikpv.cz.
Správné odpovědi z 1. kola: 1b) Paris, 2b) Odyseus, 3 b) Judita, 4c) Isolda, 5b) František Lotrinský. Vylosovanou výherkyní, která získává sukulent od Zahradnického
centra Marciánová, se stává Věra Čuboňová z Prostějova. Gratulujeme, výhru si vyzvedněte v redakci.

Jan Kobler natočil Naději s Mádlem, Cibulkovou a spol.
Krátkometrážní film je ke shlédnutí na internetu
Od minulého týdne se můžete
na webové stránce www.nadeje
film.cz podívat na nejnovější
film Jana Koblera, prostějovského rodáka a absolventa FAMU. Krátkometrážní snímek
Naděje byl natáčen loni v červnu, jeho slavnostní premiéra
proběhla na začátku listopadu
v pražském kině BIO OKO.
O Janu Koblerovi jsme informovali takřka přesně před rokem v
souvislosti s premiérou jeho
předchozího krátkometrážního
snímku Ctibor a pana Sadílek.
„Od Sadílka k Naději proběhla
dlouhá cesta, ujasnila se spousta
věcí, něco skončilo, další naopak
začíná,“ říká Jan Kobler. Loni v
lednu začal kamarádský vztah
mezi Honzou a šéfredaktorem
Večerníku Bobem Páclem. Slovo dalo slovo a B. Pácl se podílel

Tomáš Klus. Jak se podaří získat
tak hvězdné obsazení do studentského filmu, za který herci
nedostanou žádný honorář?
„Honza mi napsal mail, šel rovnou k věci. Pochválil mou dosavadní práci, polechtal mý ego
a poslal velmi dobrý scénář se
zajímavou rolí pro mě. Kdyby to
takhle dělal každý, nedokázal
bych odmítnout nikdy,“ popisuje Jiří Mádl. „Nás oslovilo
všechno dohromady. Jak téma
filmu, scénář, tak sám Honza
Kobler. Přišel za námi s nadšením, s elánem, měl to připravené. A taky vlastně i ten impuls,
že je to pro práce pro studenty
FAMU. Oni se něco přiučí od
nás, ale zároveň se i my něco
naučíme od nich,“ říká Vilma
Cibulková, partnerka Miroslava
Etzlera.

Snímek z natáčení. Jan Kobler při přípravě záběru v diskuzi s Miroslavem Etzlerem a Jiřím Mádlem.
Tatiana Miková, mladá skladatelka patřící k současným vrcholům české filmové hudby, mimo
jiné se podílela na filmu Bathory.
Jak říká Jan Kobler, s tím, jak něco končí, další začíná. Naděje se
na podzim účastnila queer festi-

valu Mezipatra v Praze a v Brně,
v letošním roce zamíří na obdobný festival do Bukurešti. O film
projevilo zájem vedení Českých
center při ministerstvu zahraničí, které ho chce distribuovat do
jiných zemí.
-red-

Foto ze slavnostní premiéry. Po promítání filmu přišla na řadu diskuze s diváky a historky z natáčení. V hledišti se jim smějí zleva Miroslav Etzler, Vilma Cibulková a Jiří Mádl.
na červnovém natáčení Naděje
coby asistent režiséra. „Byla to
úžasná zkušenost. Například stát
půl metru vedle Vilmy Cibulkové, sledovat, co sledovat, doslova prožívat její hereckou
práci před kamerou, to vám běhá
mráz po zádech,“ líčí Bob Pácl.
Do Naděje se totiž Janu Koblerovi podařilo získat velké herecké osobnosti. Hlavní roli
Martina hraje Jiří Mádl, jeho rodiče Vilma Cibulková a Miroslav Etzler, ve filmu se coby
Martinův milenec objeví také

Film vznikl za zvláštních okolností. Točení bylo naplánováno
na dvě noci a dva dny, což je samo o sobě snad rekord v rychlosti natáčení. V den před točením
dostal Jiří Mádl akutní angínu a
měl čtyřicítky horečky. Miroslav
Etzler si na divadelním představení natrhl meniskus a nemohl
chodit. A aby toho nebylo málo,
Vilma Cibulková si zlomila prst
na ruce. „Celé se to tak zkomplikovalo, že se zvažovalo i odložení projektu. Byl jsem však v klidu a věřil, že to zvládnem. No a

tahle jistota se tak nějak přesunula na celý štáb a herci se do
druhého dne dali dohromady, jak
to jen šlo. Ten film je zkrátka doslova vydřen krví a potem.
Všichni do toho dali naprosto
všechno,“ říká Jan Kobler.
Popisovat příběh filmu, to by bylo nadlouho. Bývalý profesionální běžec Martin v podání Jiřího Mádla umírá na AIDS a po
rodičích chce eutanazii… Jak to
dopadlo, na to se mrkněte na internet. Jen pro připomenutí, V předsálí kina. Jiří Mádl a Jan Kobler před slavnostní premiérou
skvělou hudbu k filmu složila v pražském kině BIO OKO.
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INVESTUJEME
Globální rizika 2010
Stejně jako každým rokem se
nám i letos dostala do rukou publikace Světového ekonomického
fóra (World Economic Forum –
WEF), zvaná Global Risks 2010.
Světové ekonomické fórum je
známé především díky pořádání
ekonomicko-politické konference ve Švýcarském Davosu, která
letos začne 27. ledna. Vzhledem k
tomu, že se na tvorbě publikace
podílejí přední světové rizikověvýzkumné organizace, bereme jejich nálezy jako důležitý zdroj informací pro hledání případných
hrozeb. Letošní vydání je obzvláště zajímavé především díky
vysokým pravděpodobnostem
některých rizik, které si v tomto
týdeníku popíšeme.
Loňský rok ekonomové z WEF
správně odhadli, že úspěch či pád
ekonomiky bude záležet především na fungování vládních stimulačních balíčků a vývoji v
Číně. Byli však poněkud pesimističtější, než se nakonec ukázalo.
Letos se pozornost risk manažerů
soustředí především na tři oblasti:
ekonomická rizika, geopolitická
rizika a společenská rizika. TO
není nikterak překvapivé a obzvláště první dvě skupiny budou v
roce 2010 a pravděpodobně i dále
tvořit tvář světa více, než si troufáme přiznat. Na grafu na druhé
straně máme diagram, který vyobrazuje pravděpodobnost jednotlivých rizik a jejich finanční dopad na světovou ekonomiku. Nejdůležitější rizika, kterými bychom se měli zabývat, jsou v severovýchodním kvadrantu grafu.
Číslem šest je označeno riziko s
nejvyšší pravděpodobností (nad
20%) a nejvyšším dopadem na
ekonomiku (nad 1 bilion dolarů!).
Tímto rizikem je propad cen aktiv.
Z různých směrů se ozývají varování, že některé trhy (nemovitosti
v Číně, průmyslové kovy) jsou
nabobtnalé, a že hrozí prasknutí
jejich bubliny. Tento propad by

zřejmě znamenal oslabení trhů a
korekce současné rally a to především proto, že trhy jsou hluboce
propojené a rostou a padají hromadně ve skupinách. Toto riziko
není ničím novým na rostoucích
trzích, zarážející je však pravděpodobnost vyšší než 20% a dopad

nad jeden bilión dolarů. Toto riziko vnímáme velice vážně i my a
naše portfolio jsou pro tento
případ vybalancována. S předchozím rizikem úzce související
je v grafu bod číslo 5. Fiskální krize. Jak jsme již psali v předchozích číslech a soustředíme se na
toto téma i v Investičním výhledu,
fiskální krize je vážnější a pravděpodobnější, než se může zdát.

WEF přikládá pravděpodobnost
20%, dle nás je pravděpodobnost
krachu či minimálně zásadních
problému některé z rozvinutých
zemí blíže 35-40%. Je to proto, že
první významná znamení dostáváme už od začátku roku 2009
a v mnoha ohledech se situace během roku ještě vyeskalovala. Nejhorší stav veřejných financí má
Řecko, Španělsko a Irsko, ale daleko k tomu nemá ani Velká Bri-

tánie či Portugalsko. Fiskální krize by navíc mohla fungovat jako
domino a pád jedné kostky by
znamenal minimálně otřes těch
dalších. Ve fiskálních krizích je
však ohromná investiční příležitost (ostatně jako v každé turbulenci) spekulací na měnové kurzy
a investice do dluhopisů bezpečných zemí a kreditních instrumentů.

Finanční poradenství
Dalším ekonomickým rizikem
stojícím za zmínění je zpomalení
čínské ekonomiky. Již nyní se objevují první vlaštovky, že čínská
vláda podnikne kroky k ochlazení
přehřáté ekonomiky, sníží množství půjček a zpomalí budování
infrastruktury. Trh v Šanghaji na
to reagoval asi 5-ti procentním
propadem. Čínský růst byl velkým tahounem loňského roku,
obzvláště pak v komoditách a me-

zinárodním obchodě. Nadměrné
kapacity se však redukovat musejí a růst 10,7%, který Čína zaznamenala v 4. kvartále 2009, je
opravdu neudržitelný, pokud svět
bude v současném ekonomickém
rozpoložení.
Největším geopolitickým rizikem
je selhání koordinace světových
velmocí v řízení chodu Země.
Jedná se především o problémy s

klimatickými a energetickými regulemi (Kodaň byla naprosté fiasko), bezpečnosti a nedostatkem
nerostných surovin a vypořádání
se s tímto problémem. Pokud
státy budou pokračovat v současné bojovné náladě, je dle WEF
pravděpodobné, že negativní dopad na ekonomiku bude počítán
ve stovkách miliard dolarů (v grafu bod 19).
V neposlední řadě by jsme rádi
zmínili i riziko společenské, kde
je dle WEF hlavním problémem
rozšíření nikoli infekčních, ale
hlavně chronických chorob jako
cukrovka, rakovina a kardiovaskulární problémy. Tyto choroby
plynou především ze změny životního stylu na naší planetě a stylu stravování a trávení volného času. Solidní pravděpodobnost (asi
10%) však má i pandemie infekční choroby. Hrozba je zde dle
našeho názoru především z mutací virů a protiléků, jak jsme však
byli svědky, mezinárodní kooperace byla u prasečí chřipky velice
efektivní.
Jak je zřejmé, rizik je na světě
spousta. Příští týden se náš tým
účastní známé konference Fondskongress v Mannheimu a z této
akce vám přineseme to nejzajímavější.
Jiří Kučera, Jan Mynář
Všechny články nejen k investicím, ale i k financování bydlení
naleznete na www.sophia.cz/
prostejov, dotazy nám zasílejte
na mail: prostejov@sophia.cz

Prostějov má schválenou dotaci u 39 projektů podporujících životní prostředí
Během prvních dvou let existence
Operačního programu Životní
prostředí byla schválena dotace
pro 39 projektů z okresu Prostějov.
Celostátní okresní průměr je 40
schválených projektů. Zatímco v
průměru na okres připadá 627 milionů korun, schválený objem dotací projektů v rámci prostějovského okresu přesáhnul 798 milionů
korun. Jedním z úspěšných žadatelů bylo také město Prostějov s
plánem na zateplení své základní
školy.

„Schválená dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 12,8 milionu korun
pokryje velkou část nákladů na
zateplení ZŠ Melantrichova.
Předmětem projektu je zateplení
obvodového pláště, střechy a
výměna obvodových výplní budovy, díky čemuž dojde ke
snížení spotřeby energie o 41 %
a zároveň i ke snížení emisí CO2
o 55 % oproti výchozímu stavu.
Modernizace objektu, která
kromě hezké fasády přinesla

také snížení nákladů na provoz
školy, byla vlastně nezbytností,„
říká projektový manažer Bohdan Polak ze Státního fondu životního prostředí ČR. Celkové
náklady projektu na modernizaci objektu byly zhruba 20,3 milionu korun.
Ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys vyplývá, že okres
Prostějov se řadí k územím s
poměrně čistým ovzduším a exhalace zplodin jsou zde druhé
nejnižší v rámci kraje. Prostějov

si také dobře vede v třídění odpadu - v porovnání s jinými obcemi v kraji vykazuje vyšší počet sběrných sítí nádob na tříděný odpad a větší množství recyklovaného odpadu.
Do roku 2013 má být z evropských fondů uvolněno více než 5
miliard eur (asi 128 miliard korun). Obce a podnikatelé v Olomouckém kraji mají zatím schválené projekty za 4,1 miliardy
korun - krajský průměr přitom
činí téměř 3,5 miliardy korun.

Žadatelé o finanční podporu z
OPŽP mají široké možnosti, jak
se informovat o podmínkách a
procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Krajská pracoviště, která poskytují osobní
konzultace. Úplnou novinkou
jsou nová Regionální poradenská a informační místa, tzv. RPIMy. Ta mají zájemcům sloužit
především v oblasti finančnětechnického poradenství a také
aktivně iniciovat projektové
záměry.
-red-

CHYSTÁTE SE DO HOR, NA DOVOLENOU
NEBO NA JAKOUKOLI CESTU AUTEM?
OCHRAŇTE SVÉ VOZIDLO PŘED PÍCHNUTÍM PNEUMATIKY!
Od 15. září 2009 platí nová vyhláška Ministerstva dopravy č.
283/2009, která řidiče zbavila
povinnosti vozit s sebou rezervní pneumatiku. Řidič musí mít
buď smlouvu s asistenční firmou nebo opravnou lepící sadu.
Tato opravná sada nebo náhradní kolo však nezabrání defektu.
Firma V&W MORAVA s.r.o.
uvedla koncem minulého roku
na český trh unikátní výrobek
Ride-On, který defektu předchází.

Co je to Ride-On?
Ride-On je revoluční samozacelovací gel, který chrání pneumatiky před defektem i během něj.
Přitom jde o ochranu komplexní, nikoli pouze dojezdovou, jako je tomu u podobných produktů! Díky jeho působení v
pneumatice totiž ani nepoznáte,
že k propíchnutí došlo. Po vyta-

žení nebo vypadnutí předmětu,
který způsobil perforaci pneumatiky, se vzniklý otvor zacelí
gelem přímo zevnitř pneumatiky, aniž by bylo nutno vyhledat
pneuservis! Ušetříte tak dvakrát
– jak cestu do servisu, tak i opravu pneumatiky.
Pro jaká vozidla je Ride-On
vhodný?
Ride-On je vhodný pro všechny
typy vozidel – osobní a dodávkové, nákladní, zemědělské a
stavební stroje, motocykly, čtyřkolky, jízdní kola.
Je Ride-On určen pouze pro
nové pneumatiky?
Ride-On si můžete nechat aplikovat jak do nových, tak i jetých
pneumatik. Vydrží vám po celou
dobu životnosti pneumatiky.
Co se stane při výměně letních
pneumatik za zimní a naopak?
Při demontáži pneumatiky ji
uschováte do igelitového pytle,

abyste zabránili vniknutí vlhkosti, a to je vše. Pneumatiku
opět znovu bez problémů použijete.
Kolik stojí Ride-On?
To záleží na rozměru pneumatiky. Například za Škodu Octavii
s rozměrem pneu 195/65 R15
zaplatíte v pneuservisu za aplikaci do všech čtyř kol přibližně
1450,00 Kč s DPH.
Kde mi Ride-On naaplikují?
V Prostějově je k dostání v
Pneuservisu Florýk s.r.o. na
Kralické ulici. Mimoprostějovským zákazníkům doporučíme
ten pneuservis, o kterém víme,
že tento produkt nabízí, a který
je k jeho bydlišti v rámci České
republiky nejblíže.
Dopřejte si klidnou a bezpečnou
jízdu vás i vašich blízkých.
Další užitečné informace o
výrobku naleznete také na
www.ride-onczech.cz
-in-

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: Vrahovice
Dne: 3.2.2010 od 8:00 do 13:00
hod. - vypnutá oblast: celé sídliště Svornosti včetně garáží, V.

Talicha, Tovární, Kubelíkova,
Smetanova 27 a sousední RD
Obec: Buková
Dne: 12.2.2010 od 7:30 do
14:00 hod. - vypnutá oblast: farma ZD, vodárna Buková.
Obec: Pivín
Dne: 15.2.2010 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celá obec Pivín vč. podnikatel-

ských subjektů a farmy ZD
Obec: Mostkovice
Dne: 17.2.2010 od 7:30 do
12:00 hod. - vypnutá oblast:
chatová lokalita nad Čubernicí
ohraničená č. chat 93, 94, 112,
43, 27, 25, 14, 9, 4, 53, 52 a 8.
Obce: Nezamyslice, Doloplazy
Dne: 17.2.2010 od 7:30 do
13:00 hod. - vypnutá oblast: část

obce Nezamyslice ul. sm. Dřevnovice, fa. Metalšrot Tlumačov,
Doloplazy pila.
Obce: Myslejovice, Kobylničky
Dne: 19.2.2010 od 7:30 do
13:00 hod. - vypnutá oblast: celá obec Myslejovice vč. podnikatelských subjektů a farmy ZD
Myslejovice, celá obec Kobyl-

ničky vč. podnikatelských subjektů.
Obce: Doloplazy, Víceměřice
Dne: 19.2.2010 od 7:30 do
13:00 hod. - vypnutá oblast: celá obec Doloplazy včetně ČOV,
mimo pily, ŽPSV, celá obec
Víceměřice mimo úpravnu vody.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Změny u daně z nemovitostí

od 1. ledna 2010
Finanční úřad v Prostějově upozorňuje daňové poplatníky na
podstatné změny zákona č. 338/
1992 Sb, o dani z nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů, které
platí od 1.1.2010. Na základě
zákona č. 362/2009, kterým se
mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním
rozpočtu ČR na rok 2010, došlo
ke zvýšení některých sazeb daně
z nemovitostí. Sazby daně z pozemků podle ustanovení § 11
zákona o dani z nemovitostí byly dvojnásobně navýšeny u pozemků zastavěných ploch a
nádvoří, u pozemků ostatních
ploch a stavebních pozemků.
Sazby daně ze staveb podle
ustanoveni § 9 zákona o dani
z nemovitostí dvojnásobně
vzrostly u obytných domů a jejich příslušenství, u staveb pro
individuální rekreaci, u garáží,
u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost (s výjimkou
– viz dále), u ostatních staveb a u
bytových jednotek a nebytových
prostorů. Zvýšení sazeb se naopak netýká pozemků orné půdy,
zahrad, sadů,vinic, chmelnic, trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků, a také
staveb a samostatných nebytových prostorů sloužících pro
podnikatelskou činnost podle §
11, odst. 1 písm. d) číslo 3 zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Podrobnější informace o
změnách sazeb lze nalézt na webových stránkách http://cds.
mfcr.cz pod záložkami Daně a
poplatky/Daně/Daň z nemovitostí/Informace, stanoviska a

sdělení/Sazby daně z nemovitostí od 1.1.2010.
Dále správce daně upozorňuje na
ukončení osvobození nových
staveb obytných domů a bytů v
nových stavbách obytných domů od 1.1.2010.
Počínaje zdaňovacím obdobím
roku 2010 zcela končí platnost
osvobození od daně ze staveb
podle ustanovení § 9 odst. 1
písm. g) zákona o dani z nemovitostí, na které vznikl nárok ve
zdaňovacích obdobích do roku
2008 včetně, přičemž počínaje
zdaňovacím obdobím roku
2009 již nový nárok na toto
osvobození nevzniká.
V souvislosti s výše uvedenými
změnami sazeb daně z pozemků
a ze staveb a s ukončením osvobození od daně ze staveb podle
ustanovení § 9 odst. 1 písm. g)
zákona č.338/1992 Sb., o dani z
nemovitostí, nevzniká poplatníkům povinnost podat daňové
přiznání k dani z nemovitostí ani
sdělit správci daně tuto změnu,
neboť nedochází-li k jiným změnám než těm, které jsou uvedeny
v § 13a odst.2 zákona o dani z nemovitostí, vyměří příslušný správce daně upravenou daň z moci úřední a výsledek vyměření
oznámí poplatníkovi platebním
výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
Další informace ke změnám zákona o dani z nemovitostí Vám
poskytnou pracovníci oddělení
majetkových daní FÚ v Prostějově. Ing. Pavel Michalec, MBA,
ředitel Finančního úřadu
v Prostějově

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
podávejte elektronicky
I letos mohou daňoví poplatníci
využít elektronické podání daňových přiznání. Tento způsob
každoročně využívá čím dál tím
více poplatníků, kteří tím šetří
svůj čas a přispívají k rychlejšímu zpracování daňových
přiznání na finančních úřadech.
Elektronické podání daňových
přiznání na internetových stránkách české daňové správy
(http://cds.mfcr.cz) umožní elektronicky vyplnit jakýkoliv formulář daňového přiznání včetně kontroly správnosti propočtu. Navíc
je možné vyplněné daňové přiznání zaslat elektronicky na finanční úřad a to buď prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Samozřejmě zůstává i možnost daňové přiznání
pouze elektronicky vyplnit, poté
vytisknout a zaslat na finanční
úřad poštou nebo doručit osobně.
Pro daňové poplatníky, kteří nechtějí zaslat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky, připravuje česká daňová
správa interaktivní formulář, který bude možné na počítači vyplnit
a vytisknout. Ve srovnání s běžným tiskopisem daňového přiznání bude tento formulář navíc
opatřen čárovým kódem, který
umožní české daňové správě na-

číst údaje z daňového přiznání do
příslušného systému a tím zrychlit proces zpracování. Interaktivní
formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je k
dispozici na hlavní stránce internetových stránek české daňové
správy (http://cds.mfcr.cz) od 18.
ledna 2010. Postupně budou formou interaktivního formuláře
zpřístupněna i daňová přiznání
k dani z přidané hodnoty, silniční
dani a k dani z nemovitostí.
V souvislosti s tím, že daňoví poplatníci čím dál tím více používají elektronické podávání daňových přiznání a s přihlédnutím
k nové možnosti podat daňové
přiznání prostřednictvím datové
schránky, mohla česká daňová
správa přistoupit ke snížení množství tištěných formulářů daňových přiznání a to i s ohledem na
finanční úsporu ve státním rozpočtu. Daňoví poplatníci se tak musí
připravit na to, že tiskopisy daňových přiznání nebudou tak, jako
dříve na finančních úřadech volně
přístupné a odnositelné v libovolném množství, ale budou vydávány na vyžádání v omezeném
množství.
Kompletní databáze daňových tiskopisů je přístupná na internetových stránkách české daňové
správy (http://cds.mfcr.cz).
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NOVOROČNÍ SOUTĚŽ
MÁ SVÉHO VÍTĚZE

Dárcem kostýmu byl hejtman!

V minulých třech číslech jsme
na našich stránkách přinesli
Novoroční soutěž s Aloisem
Mačákem, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje.
Vaším úkolem bylo napsat nebo
zavolat odpověď do redakce na
otázku, kdo daroval A. Mačákovi elvisovský oblek na loňskou veleúspěšnou Jízdu s Elvisem, která proběhla před vánočními svátky v Divadle Point.
Odpovědí přišly desítky, spousta z vás tipovala, že kostým A.
Mačákovi darovali přátelé z
Divadla Point. Správnou odpovědí však byla varianta a) -

oním dárcem nebyl nikdo jiný
než hejtman Olomouckého
kraje Martin Tesařík!
Za přítomnosti Aloise Mačáka
a šéfredaktora PV Večerníku
Bohumila Pácla v pátek 22.
ledna v 17.00 hodin vylosovala
výherce ze správných odpovědí
Jarmila Pospíšilová, redaktorka
PV Večerníku (na snímku). Štěstí se usmálo na Alenu Hořavovou z Prostějova, gratulujeme!
Alois Mačák předá dar paní
Hořavové osobně ve středu 25.
ledna. A je pro ni nachystáno
velké překvapení!
-red-

Skupina X-CORE v Prostějově
V sobotu 13. února se po delší
odmlce vrací do Prostějova oblíbená znojemská metalcoreová
skupina X-CORE. Do Apolla
13 přijede představit zatím svoje poslední, velmi dobře hodnocené album In Hell /2008/, které
čtveřice natočila ve studiu Rolanda Grapowa /HELLOWEEN, MASTERPLAN/. X-CORE ho úspěšně podpořili celou
řadou vystoupení jak doma, tak
v zahraničí ve společnosti oblíbené americké smečky PRO-

PAIN. V prostějovském klubu
se ještě kromě X-CORE předstraví publiku i domácí metalová stálice FROM BEYOND a
samozřejmě i několik dalších
hostů. Z Opavy přijedou INSANE /thrash metal/, z Uherského
Hradiště MENTALLY CORRUPTED /death-hardcore/ a z
České Třebové dorazí BREAKDOWN /thrashcore/. Start
celé akce je stanoven na 19.30
hodin a vstupné činí 80 korun.
T. Jachník

Čarování na papíře
Střední škola oděvní Prostějov,
s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na
svou již druhou výstavu studentských prací v galerii Metro
70 v Prostějově.
Studenti uměleckých maturitních
oborů Grafika v reklamní praxi a
Modelářství a návrhářství oděvů
připravili sbírku svých prací z různou tématikou. Pokud výstavu navštívíte, uvidíte kresby a malby
vzniklé v rámci předmětů Navrhování oděvů, Výtvarná příprava a
Figurální kresba, dále fotografie,
grafické práce a návrhy z předmětů Fotopraktikum a Propagace a
reklama. Že některé z nich jsou
opravdu na umělecké úrovni dokazuje čerstvé ocenění našich studentů na nejvyšších příčkách v
rámci fotografické soutěže, kterou
vyhlásilo město Prostějov - Historie Prostějova mladýma očima.
Výstavu Střední školy oděvní Prostějov, s.r.o. s názvem Čarování na
papíře můžete shlédnout od 3.
února do 6. března 2010.
Ilona Raková, ředitelka školy
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Mladí tvůrci splatili dluh prostějovskému rodákovi
Zatímco básník Jiří Wolker se
stal prostějovskou legendou,
jeho současník Edvard Valenta se do povědomí Prostějovanů příliš nezapsal. Novinář,
básník a spisovatel, jeden z
význačných prostějovských
rodáků, se nyní dočkal obrození ve filmovém dokumentu.
Snímek Život samé psaní o životě a díle Edvarda Valentu (19011978) natočili Jakub Vejmola,
Vojtěch Pospíšil a Miroslav Ondra spolu se členy divadla Point a
spolkem Historia. Premiérovou
videoprojekci ve čtvrtek 21. ledna v přednáškovém sále Národního domu uvedli sami tvůrci scénárista a režisér Vojtěch Pospíšil a producent Jakub Vejmola.
„Prostějovský rodák Edvard Valenta je autorem mnoha esejí, řady povídek a románů, přesto nemá v české literatuře ten správný
respekt. Zaslouží si daleko větší
pozornost, zvlášť nás Prostějovanů. Proto jsme se rozhodli
splatit vůči našemu rodákovi
dluh a připomenout jeho osobnost a dílo ve filmovém dokumentu,„ objasnil záměr autorů
Vojtěch Pospíšil.
„A pokud přiměje tento film ty,

Mladé tvůrce snímku Vojtěcha Pospíšila a Jakuba Vejmolu potěšilo uznání diváků.
kdo jej shlédnou, přečíst si alespoň jednu Valentovu knihu, pak
jsme spokojeni a splnili jsme
svůj cíl,„ dodal.
Smutnou pravdu o tom, že znalosti o Edvardu Valentovi má jen
málo Prostějovanů, vypovídají
hned úvodní sekvence filmového dokumentu. Autoři oslovili

školáky prvního stupně před
vchodem do Základní školy E.
Valenty. O osobnosti, která dala
jejich škole jméno, věděli pouze
dva žáci z víc než dvacítky oslovených. Smutná realita.
Film zachycuje mládí a studentská léta Edvarda Valentu v Prostějově, zmiňuje i přátelství s Ji-

řím Wolkerem. Valenta si pak
zvolil novinařinu a nastoupil jako redaktor do Lidových novin v
Brně a posléze v Praze. Zde potom žil a věnoval se svým knihám. Jeho dílo je rozmanité. Od
první veršované knížky pro děti
přes poezii, cestopisy až po rozsáhlou prózu. K té nejznámější

patří literárně zpracované příhody legendárního cestovatele, dobrodruha, zlatokopa a prvního
českého polárníka Jana Eskymo
Welzla, které Valenta zpracovalu
spolu s přítelem spisovatelem
Bedřichem Golombkem.
„Film je moc dobře natočen.
Čekala jsem suchý životopisný
snímek, ale skutečnost mě překvapila. Dozvěděla jsem se
hodně nových informací. Ve
snímku nechybí detaily z míst,
kde Valenta prožil dětství a studentská léta, na kterých působil
nako novinář a spisovatel.
Střídá se komentář s hranými
výjevy ze života a to vše proložené vzpomínkami dcery, syna,
přátel a znalců jeho díla a podbarvené swingovými tóny Originálního pražského synkopického orchestru. Film mě zaujal
od začátku až do konce,„ uznale
zhodnotila Iva Procházková. A
podle živé debaty po skončení
promítání to nebyl ojedinělý
názor.
Klobouk dolů před mladými autory. Ještě v neděli 18. ledna dotáčeli poslední záběry, aby svůj
dokument představili na premiérové videoprojekci o čtyři dny
později!
-jp-

Ochránci přírody vyhlásili fotografickou soutěž pro děti
Proměny vody - tak nazvali
ochránci přírody z prostějovského Ekocentra Iris výtvarnou a fotografickou soutěž pro
děti a mládež. Námětem je voda ve všech skupenstvích a podobách.
Rampouchy, jinovatka i led, voda tekoucí, padající i stojatá, slaná i sladká, prostě všechny možné podoby mohou děti vyfotografovat, namalovat či ztvárnit
libovolnou technikou.
Výtvarná soutěž je pro děti ma-

teřských a základních škol, fotosoutěž pak pro 2. stupeň základních škol, středoškoláky i dospělé.
„Výtvarná technika, formát a
materiál jsou libovolné, rozměr
fotografií by měl být minimálně
10x15 centimetrů buď v tištěné
formě nebo na CD. Uzávěrka
soutěže je 16. dubna,„ upozornila Petra Orálková z Ekocentra
Iris.
Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže proběhne u příležitosti

svátku Den Země v Prostějově
na nám. T G. Masaryka v sobotu
24. dubna. Autoři vítězných prací budou odměněni pěknými cenami. Vybrané fotografie budou
zařazeny do pexesa o vodě, kresbičky a jiná výtvarná dílka budou vystavena v Kovárně Ekocentra Iris na Husově náměstí.
-jpDravá voda jako nespoutaný a
ničivý živel je hlavním tématem soutěže pro děti.

U Hanáka se teď jezdí pražským metrem
Metro aneb večerní škola fotografie. To je název výstavy, která je v těchto dnech k vidění v
nové prostějovské Galerii u
Hanáka ve Školní ulici. Představuje jeden den v pražském
metru, jak jej zachytili absolventi pražské večerní školy fotografiie IDIF (Institut digitální fotografie), zaštítěné mimo
jiných i spisovatelem a publicistou Ondřejem Neffem.
„Navštěvoval jsem tu školu také
a ty fotografie mě zaujaly. Tak
jsem jim nabídl, že by je mohli
vystavit v Prostějově,„ řekl o
snímcích z prostředí podzemního prostředku hromadné dopravy galerista Albert Halmo.
Výstava zahrnuje pohledy třinácti fotografů, z nichž čtyři (tři
dívky a jeden muž) přijeli do Prostějova na zahajovací vernisáž.

„Každý to pojal svým způsobem, zaměřil se na architekturu,
emoce, ale třeba také na metro
viděné očima psa,„ přiblížil tvorbu svých žáků lektor Jan Branč.
„To focení bylo docela zajímavé,
někteří cestující nám i zamávali,„ svěřila se se zážitky z focení
jedna z autorek. „Já nerada fotím
lidi, takže jsem se se spíš zaměřila na prostředí metra,„ popsala
svůj tvůrčí postup její kolegyně.
„Všichni pražští hosté byli nakonec překvapeni, že i v Prostějově
máme Metro, i když jen jako kino,„ dodal s úsměvem Halmo.
Obrázky z toho pražského jsou v
Galerii u Hanáka vystaveny do 4.
února.
-brmV Galerii u Hanáka se líbí všem
generacím.
Foto -brm-

Prostějov opět vsadil na veletrhu Regiontour na stavební památky
I letos se poprvé otevřely
brány veletržního paláce v
Brně díky mezinárodnímu
veletrhu GO a 19. ročníku
veletrhu Regiontour. Inspiraci, zajímavosti i levnou dovolenou tady hledali odborníci i laická veřejnost, cestovní ruch domácí i zahraniční
Snímek z loňského ročníku
Regiontouru. Prostějovsko
rovněž součástí expozice
Olomouckého kraje.

se prezentoval opět v plné parádě a navíc v nově otevřeném výstavním pavilonu.
Město Prostějov se jako již tradičně představilo společně s
dalšími městy a turistickými
lokalitami Olomouckého kraje.
Slavnostního otevření se
zúčastnil stejně jako vloni krajský hejtman Martin Tesařík a
jak už je jeho zvykem, oblékl
parádní hanácký kroj.
„Prostějov se prezentoval

svými propagačními materiály
historických a kulturních památek jako je radnice a Národní dům a dalšími tiskovinami,
které jsou běžně k dostání v
prostějovském Informačním
centru. Zájem veřejnosti o veletrh je poměrně velký, oproti
loňsku mírně vzrostl,„ odhadla
vedoucí „íčka„ Soňa Provazová. Mimo jiné upoutal pozornost na prostějovském stánku i
kalendář Historie Prostějova
mladýma očima.

Ekonomická krize se projevila
i na letošním veletrhu. Řada
tradičních vystavovatelů ubrala na okázalosti a raději se zaměřila na účelnější propagaci a
prodej.
A řada tradičních vystavovatelů na veletrh ani nepřijela.
Chyběl například stan pivovaru Černá Hora, který se vloni
prezentoval na řadě sportovních, kulturních i společenských akcích také na Prostějovsku.
-jp-
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REGION
NOVÝ SERIÁL: Pasti na
řidiče na Prostějovsku

Koštéři prubovali léčivé účinky ovocné pálenky

VÍCEMĚŘICKÁ GOŘALKA
MĚLA LETOS PREMIÉRU
1. oficiální košt pálenek nazvaný
Víceměřická gořalka uspořádali
zahrádkáři a hasiči ve Víceměřicích. Byla to premiéra a tak se na
ni těšili především místní a sousedé z nejbližšího okolí. Desti-

Na místní komunikaci chybí značka přikazující dát přednost při výjezdu
na silnici III. třídy
Rozhodl jsem se napsat sérii
krátkých článků ukazujících
jednak na „pasti na řidiče„, na
určité závady na pozemních
komunikacích, to je na různé
dopravní situace, které řidič
nemusí vůbec předpokládat,
ale i na závady na komunikacích ohrožujících bezpečnost
silničního provozu. Dále se
budu věnovat i případům, kde
nejsou místní řidiči či ostatní
účastníci silničního provozu
zdatní a vykládají si jednotlivé
případy dle svého názoru v
rozporu s pravidly silničního
provozu.
V prvním článku se budu věnovat označení výjezdu z místních
komunikací na silnice I., II,.
nebo III. třídy v obcích. Je faktem, že dle zákona 13/1997Sb.
„Zákon o pozemních komunikacích„ je dopravní značení součástí pozemní komunikace.
Příslušná obec, jako vlastník pozemní komunikace, je povinna
se starat o svůj majetek viz.
zákon „O obcích„. Při výjezdu z
místních komunikací na průjezdné úseky silnic v obcích
(výjimky jsou velkoměsta jako
Brno, Olomouc apod., kde může
místní komunikace mít vyšší dopravní význam, jako průjezdná

silnice) se musí osadit značka P4
„Dej přednost v jízdě„ nebo P6
„Stůj, dej přednost v jízdě„. Před
křižovatku s místní komunikací
se musí osadit značka P2b
„Hlavní pozemní komunikace„.
Pokud tyto značky nejsou osazeny, platí zde pravidlo přednost
v jízdě vozidel přijíždějících
zprava – viz. § 22 odst. 2. zákona č. 361/2000Sb. A tady je
právě past na řidiče. Kdo předpokládá při průjezdu obcí po poměrně široké silnici, že při
vyústění nějaké malinké uličky
zprava musí dát přednost v jízdě
zprava. Předpokládám, že skoro
žádný řidič tak nečinní. Jako příklad takto neoznačené křižovatky
v
přiložené
fotodokumentaci uvádím křižovatku v Kralicích na Hané na
ulici Bedihošťské. Navíc v této
křižovatce je naprosto nevhodně
umístěna BUS zastávka, kde jak
umístění čekárny, tak především
stání autobusu těsně před křižovatkou vytváří další past na řidiče především vyjíždějící z
místní komunikace na hlavní pozemní komunikaci. A je naprosto
jedno, jestli zde projíždí denně tři
autobusy nebo 20 autobusů.
Por. Ing. Vafek Michael,
DI Policie ČR v Prostějově

Nevhodně umístěná zastávka přímo v křižovatce

riánek.
Nebylo jednoduché vybrat trojici
vítězů, kteří si odnesli pěkné ceny.
Zvláštní cenu – slepeckou hůl a
brýle – nakonec porota neudělila.
Nebylo komu, všichni košt přežili
ve zdraví.
Historickým prvním vítězem Víceměřické gořalky se stal místní
borec Zdeněk Malčík, který nabídl
ke koštu pravou švestkovici.

Alkoholové klání o nejlepší destilát z plodů zahrádek se stal již
tradiční zábavou a prestižní záležitostí na mnoha místech prostějovského regionu. Člověk je
od přírody tvor soutěživý a tak
není divu, že takováto zápolení se
objevují stále častěji.
Zahrádkáři, pěstitelé, sběrači nebo i
jen milovníci čirého moku svádějí
každoročně začátkem roku nelítostný souboj o nejlepší, nejmocnější, nejlahodnější, nejřetízkovatejší
ovocnou pálenku. A je to v neposlední řadě i souboj palíren a pálenic
s různými technologiemi.

Očistný proces koštu všichni přežili bez úhony, se slepeckou holí jen z recese pózovali. K pohodovému koštování i
poslechu vyhrávala cimbálová muzika.
láty ze švestek, jablek a hrušek
mohli ochutnat zdarma všichni,
kdo přinesli vlastní vzorek, nebo
na degustaci obětovali stokorunu.
Úrodu loňského ovoce přetavenou
do podoby čirého destilátu s charakteristickou chutí a vůní koštovali
odborníci i laici. Rozhodující slovo
však měla porota složená z 18 degustátorů fajnšmekrů. S doušky
průzračného moku se mazlili a vychutnávali ovocné aroma, hodnotili jiskru a očistný pocit v ústech a
hrdle, který je právě pro slivovici
tak typický a povyšuje ji na lék sta
lidských neduhů.
„Počet soutěžících při premiéře
koštu nebyl nijak špatný. Sešlo se
tady přes třicet vzorků pravé slivovice, ale i pálenky z jablek, meruněk, hrušek i dalšího ovoce z
místních zahrádek,„ uvedl Petr Bu-

V KOVÁLOVICÍCH-OSÍČANECH
SI KOŠT ZDUBLOVALI
Hned dvojí koštování si užili v sobotu v Koválovicích-Osíčanech.
Začali zgruntu brzy po ránu obecní
zabíjačkou, aby pak mastnotu pořádně spláchli kvečeru čirým ovocným destilátem.
Kombinace ochutnávky specialit
z pašíka a košt pálenky má v nejjižnější obci prostějovského regionu
už
tříletou
tradici.
Gurmánskou sobotu zahájí pravá
hanácká zabíjačka se všemi tradičními pochoutkami. Po ovárku,
jitrnicích, jelítkách, tlačence a dalších dobrotách se jen zaprášilo a
už v průběhu lukulských hodů
museli někteří jedinci napomáhat
dobrému trávení nějakou tou
štamprličkou. Kvečeru přišel na
řadu košt pálenky a k tomu si
místní pozvali cimbálovou muziku Dubina z Nezamyslic.
„Koštuje každý, kdo platí. Vybírali
jsme nejlahodnější destilát ze šestnácti vzorků. U nás je to takový
takřka rodinný košt. Kdo získá nejméně bodů z pětidílné stupnice,
ten je vítězem,„ vysvětlil starosta
Josef Polášek. A protože kvůli
zdraví a na zdraví koštovali už od
rána, někteří jedinci se vítězných
fanfár ani nedočkali a přesunuli se
záhy rovnou do říše snů nádherných.
-jp-

Plesová sezóna znovu tak trochu erotická
Plesová sezóna se pomalu dostává do obrátek, to prostě zastavit nejde. Součástí ‚plesového kalendáře‘ na Konicku je už
bezesporu Společensko-erotický ples. Krize – nekrize, je tady
i letos. V žádném případě o něj
nepřijdete.
Erotickému plesání patří v Jesenci vždy přelom února a března.
Ani letos se na tom nic nemění. V
pořadí už VI. Společensko-erotický ples přijde na řadu v sobotu
27. února, samozřejmě v jeseneckém kulturáku.
Možná si leckdo vzpomene na
skvělý film Miloše Formana ‚Hoří, má panenko‘. Trable s výběrem krásných dívek si nebude
muset dělat na poslední chvíli výbor hasičského sboru, jak je tomu
ve zmiňované úžasné komedii z
roku 1967, naopak neodolatelné
hasičky se během plesu představí
nejen v exkluzivní lesby-show,
ale do ‚hasičska‘ bude laděn celý
letošní erotický ples.
V programu samozřejmě nebude
chybět módní přehlídka – jak
ovšem jinak, než spodního prádla, kromě dámského striptýzu je
samozřejmě připravena i pánská

strip-show. A kdo bude mít dost
kuráže, může si užít i trochu sadomaso, ale už teď předesíláme, že
od skutečného významu tohoto
pojmu to bude mít opravdu hodně
daleko… Ovšemže pořadatelé
slibují také překvapení večera.
MOŽNÁ!
Na žádném z erotických plesů nechyběl Prostějovský Večerník a
samozřejmě tomu nebude jinak
ani letos. To samozřejmě s sebou
přináší i příležitost pro vás. Dnes
vyhlašujeme soutěž o první
‚dvojlístek‘ do plesového sálu.
Stačí, když nám do pátečního rána do redakce doručíte odpověď
na otázku, kolikátý že v pořadí letošní Společensko-erotický ples
je. Na výherce čeká volná vstupenka, díky které může vzít ještě
někoho dalšího s sebou. Takže si
dobře rozmyslete odpověď, včetně alternativy pro případ výhry.
Ovšem žádnou paniku, pro zájemce máme v záloze další tři
vstupenky se stejným bonusem,
které bude možné vyhrát v následujících týdnech. Ale samozřejmě – není dobré nic ponechat náhodě, třeba to vyjde hned napoprvé.
–MiH-

Charita Konice připravuje projekt pro dobrovolníky
Dobrovolnictví si možná spíš
spojujeme, tedy alespoň v sociální sféře, s humanitárními
intervencemi v postižených
oblastech, ať už živelnými
pohromami nebo sociálním
kolapsem. Ovšemže dobrovolnictví může mít i docela jiný rozměr. Projekt pro dobrovolníky nyní startuje konická Charita a jeho cílem je
přímo region, ve kterém působí.
Jaké je ale být dobrovolníkem
v psychosociálních službách?
To je asi docela záludná otázka,
na kterou asi uspokojivě odpovědět dokáže málokdo. Ale pokud to někoho zajímá, není nic
jednoduššího, než se prostě ze-

Projekt pro dobrovolníky odstartovalo před Vánocemi setkání dobrovolníků z
farností konického děkanátu s prezidentem ACHO P. Josefem Šichem (vpravo)
a ředitelem ACHO Václavem Keprtem.

ptat. „Dobrovolnictví je v tuto
chvíli víceméně samostatný
projekt, který se snažíme v
Charitě Konice nějak nastartovat. Předpokládáme spolupráci
s dobrovolníky jednak v terénních službách v rámci Charitní
pečovatelské a ošetřovatelské
služby, dále pak přímo našich
zařízeních pro seniory. Prostor
pro dobrovolnictví je také v
Mateřském centru Srdíčko nebo i v zapojení do pracovních
skupin zaměřených na další cílové skupiny s různým sociálním aspektem,“ vysvětluje koordinátorka projektů Charity
Konice Mgr. Jana Procházková.
Rozsah působnosti dobrovolní-

ků může být postupně mnohem
širší, nabízí se spolupráce s dalšími nestátními organizacemi
zabývajícími se podobnými aktivitami. Jak podotýká Jana
Procházková, v prvotní fázi se
vychází ze struktur zaštiťovaných Charitou Konice, tedy v
rozsahu služeb, které nabízí.
Není však vyloučeno, že ‚poslání‘ dobrovolníků překročí i tento rámec, nebo naopak pod charitní křídla přibudou i další sociální služby, v nichž najdou
dobrovolníci svoje uplatnění.
Takový prvním kontaktem bylo
prosincové setkání farních dobrovolníků z konického děkanátu s ředitelem Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Václa-

vem Keprtem a jejím prezidentem P. Josef Šichem v konickém
kině, které naznačilo obecnou
možnost, kde všude můžou aktivity dobrovolníků být prospěšné. Nejde ani tak o něco
konkrétního ve smyslu aplikace
odborné péče, která dál zůstává
pro konkrétního člověka zachována v plném rozsahu, jako spíš
o možnost přirozenými prostředky pomáhat překonávat
problémy ‚lidskou formou‘, tedy prostředky, které nemusí ani
nic stát, ale můžou pomáhat
mnohem víc, než by si kdo dovedl představit.
V okamžiku, kdy projekt ožije,
se určitě začnou nabízet i další
oblasti, do kterých je možné

dobrovolnictví zapojit, zároveň
se také ukáže, jak co nejlépe tuto novou službu nasměrovat.
„V tento moment nám jde především o oslovení možných zájemců, kteří by třeba o něčem
takovém uvažovali. Požadavky
nejsou víceméně nějak přísně
specifikované, jde v první chvíli o chuť se stát dobrovolníkem,
nebo si to aspoň vyzkoušet,“
poznamenává Jana Procházková. Jak ale říká už samo motto
projektu ‚Udělej člověka šťastným tím, že si s ním třeba jen
popovídáš…‘, není nic jednoduššího, než to zkusit a vzít člověka za ruku, udělat někomu radost. To nemusí být zas tak složité.
–MiH-

Na Bílé stopě se vyblbli dospěláci, děti i psi Udeřila Fabiánská zima
Milovníci rychlých prkýnek i
nadšenci pro jakékoliv sportovní aktivity se vydali v sobotu na
pětikilometrovou trať Bílé stopy v Prostějovičkách. Přes padesát elánem sršících běžkařů
vyrazilo ve dvojicích od startu v
areálu Zahrádky vstříc bělostným pláním, aby se zadýchaní a
s uspokojením vrátili zpět do
místa startu, které bylo současně i cílem.
Drahanskou vrchovinu zalévalo
polední slunce a mírně zvlněná
krajina dala běžkařům pěkně do
těla. Kdo si dal k obědu vepřoknedlo-zelo, ten funěl v cíli jako
lokomotiva. Mráz deset stupňů
pod nulou ale neodradil ani zaryté
pecivály. Už ve čtvrtek dopoledne
projel trasu sněžný skútr z Prostějova řízený samotným místostarostou Vlastimilem Uchytilem a
narýsoval sobotnímu pelotonu
dvě stopy.
„Jsme rádi, že prostějovská radnice vyslyšela naši žádost. Do
Prostějoviček přijel sněžný skútr
na korbě náklaďáku a díky pořádné sněhové nadílce protáhl trasu
pro běžkaře z Prostějoviček až do
Prostějova,„ pochvaloval si aktér
zábavy Pavel Kožnárek, který
sám na běžkách proběhl celou
trasu jako vítr a svou spanilou jízdu zakončil stylovým telemarkem.
Vlastimil Uchytil dorazil i na samotný finiš Bílé stopy, aby předal
vítězům ceny. Mezi ženami byla
nejrychlejší Pavla Sekaninová ze
sousedního Krumsína, když pětikilometrový okruh zvládla za necelých pětadvacet minut. Ještě
udýchaná po dojezdu vyjádřila

PROTIVANOV -19,2 STUPNĚ. TO JE MAZEC!

Dvojice běžkařů startovaly v minutových intervalech.
své čerstvé dojmy : „Úžasná trasa,
doslova bomba!„ Mužskou kategorii ovládl opět místní sportovní
fenomén Michal Kocourek, k vítězství mu stačilo osmnáct a půl
minuty.
„Obvyklou trasu Bílé stopy jsme
museli letos maličko pozměnit. V
lesních úsecích je dost popadaných stromů, doslova kalamita. A
stále je nebezpečí, že spadnou další. To je dost riskantní, proto trasa
vede pouze otevřenými úseky od
Prostějoviček až k sousednímu
Krumsínu,„ vysvětloval starosta
místních hasičů Roman Petržela
ve funkci hlavního rozhodčího,
který se stopkami v ruce odměřoval běžkařům na startu minutové
intervaly a v cíli celkový čas.

Bílá stopa prověřila milovníky lyžování poprvé před šesti lety. Protože však paní Zima v předcházejících dvou letech sněhovou nadílkou šetřila, jel se letos 4. ročník. S
nedostatkem sněhu si ale místní
sportovní nadšenci lehce poradili.
Jednoduše vymysleli Zelenou stopu, která absencí té bílé plně nahradila.
„Připravili jsme rovněž pětikilometrovou trasu jarní přírodou, vymysleli soutěže a úkoly, které
účastníci na několika stanovištích

museli splnit. A o zábavu bylo
hned postaráno. Všem se to tak zalíbilo, že teď máme v Prostějovičkách dvě stopy – bílou i zelenou,„
konstatovala s úsměvem starostka
obce Zdeňka Růžičková, která s
běžkami na nohou, startovním číslem a ratolestí po boku sama vyrazila na trať.
Na Bílé stopě si zasportovali a pobavili místní usedlíci, chalupáři,
chataři i sousedi z okolních obcí.
Na sněhu se pořádně vyblbly i děti a také psi.
-jp-

POZVÁNKA pro lyžaře
Klub českých turistů Smržice pořádá v sobotu 30. ledna svůj první
zájezd pro lyžaře a běžkaře, tentokrát do snowparku Paprsek - Olšanka.
V provozu je tam zbrusu nová sedačková lanovka a propojením
dvou sjezdovek vzniklo 4,5 km sjezdových tratí. Několik tras je připraveno
také pro běžkaře. Jízdenku za 180 korun dostanete koupit v Cestovní agentuře Renata na Kostelecké ulici v Prostějově.
-balVloni ovládly erotický ples policejní složky, letos přijdou hasiči… Nebo hasičky?

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

Nechyběl ani pořádný ski-servis. Odborně a skvěle namazané skluznice si pak
fičely přes bílou pláň skoro samy.

MĚSTO PROSTĚJOV
Tajemník Městského úřadu v Prostějově
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního pozice:

STAVEBNÍ TECHNIK
TECHNIČKA
na Stavebním úřadě
Městského úřadu Prostějov

SLEVY MODELŮ
2009
SUPERIOR,
APACHE
A STRATOS
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Veškeré informace a požadavky na toto pracovní místo naleznete na internetové
adrese: www.mestopv.cz/ - Úřední deska - Výběrová řízení
nebo na úřední desce Městského úřadu Prostějov.
Informace podá rovněž personalista MěÚ - tel. č. 582 329 129, 162
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit
nejpozději do 1. února 2010 na adresu:
Městský úřad Prostějov, odbor právní a personální,
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov.
Obálku označte názvem „VŘ-Stavební technik/technička“.

Fabiánská zima! Tak se říká
období kolem sv. Fabiána, v
katolickém kalendáři se připomíná právě 20. ledna. A letošní ‚Fabiánská‘ splnila do
posledního písmenka to, co se
o ní traduje.
Zatímco svátek sv. Fabiána náležel na středu, radikální ochlazení přinesly až dny následující.
Přesto můžeme říct, že pranostikám spojeným s tímto dnem
bylo pro letošek učiněno za
dost. A to především během
pátku a následně v noci na sobotu a minimálně první poloviny víkendu.
Znovu jsme tedy kontaktovali
meteorologického pozorovatele
Josefa Sedláčka z Protivanova,
jak se příchod této podoby zimy
projevil ve sledovaných údajích. „Nejnižší teplota na sněhové vrstvě byla naměřena dnes
(v sobotu) ráno v 6,30. Je zaznamenána hodnota -19,2
stupně,“ dokládá konkrétní
čísla. V další měřené vrstvě – ve
dvou metrech nad zemí, bylo
dosaženo minima -14,8 stupně,
pro změnu v sobotu nad ránem
ve 4,15 hod.
„Dnes od rána je krásně blan-

kytná obloha, ideální počasí na
běžky,“ informoval nás Josef
Sedláček před polednem. Celková vrstva sněhu dosahovala
34 centimetrů. „Námraza nadělala mnoho škod, polámané
větve nebyly jen v lese, ale i na
ovocných stromech v zahradách. V tuto chvíli by měly být
ale už běžkařské trasy bezpečné,“ dodává.

Každopádně než se vydáte na
běžky, ať už je to kdekoliv,
bylo dobré si asi ověřit, zda
není vydán zákaz vstupu do
lesa kvůli padajícím větvím.
Ani v případě, že žádné varování v daném místě vydáno nebylo, je opravdu potřeba se
chovat obezřetně, protože nebezpečí je opravdu velké.
–MiH-

Podle lidových pranostik by měla Fabiánskou zimu následovat ještě Hromničná
na začátku února. zatím není vyloučeno, že na sebe plynule navážou…

25. ledna 2010
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Vítejte na světě

Amálie Anna Rosičková

Kristýna Třisková

Karolína Horalíková

Viktorie Růžičková

9. 1. 2010, 52 cm/3,60 kg,
Smržice

18. 1. 2010, 54 cm/3,95 kg,
Prostějov

18. 1. 2010, 52 cm/4,15 kg,
Prostějov

18. 1. 2010, 48 cm/3,50 kg,
Plumlov

Kristyna Lekovcová

Ester Czopniková

Eliška Konečná

18. 1. 2010, 52 cm/3,90 kg,
Biskupice

18. 1. 2010, 50 cm/3,25 kg,
Prostějov

Magdaléna Petrásková
19. 1. 2010, 50 cm/3,30 kg,
Mostkovice

19. 1. 2010, 48 cm/3,00 kg,
Prostějov

Tereza Kolaříková

Aleš Novák

Filip Čeřovský

20. 1. 2010, 48 cm/3,20 kg,
Otaslavice

15. 1. 2010, 50 cm/4,10 kg,
Pěnčín

Erik Žák
17. 1. 2010, 51 cm/3,10 kg,
Senička

17. 1. 2010, 48 cm/3,05 kg,
Prostějov

Daniel Čermák

Viktor Skulník

Jan Čundrla

18. 1. 2010, 52 cm/4,00 kg,
Prostějov

19. 1. 2010, 50 cm/3,10 kg,
Prostějov

Denis Čureja
19. 1. 2010, 49 cm/3,05 kg,
Kostelec na Hané

19. 1. 2010, 49 cm/2,65 kg,
Otonovice

25. ledna 2010
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Budoucí sestřičky „plesaly“ Návrhářka Jana Berg „vyučuje“ na SPŠO Vápenice

Jako jedna z prvních provedla
stužkování svých celkem pětapadesáti maturantů prostějovská Střední zdravotnická
škola. Celý obřad se uskutečnil v pátek 22. ledna během
stužkovacího plesu školy v
prostorách prostějovského
Společenského domu.
Samozřejmě stužkování bylo
pouze jedním z bodů bohatého
programu plesu, bylo možno
dále zhlédnout vystoupení mažoretek, disco tance a hip hop a
také latinsko americké tance.
O hudbu se starala kapela NOVIOS, jejíž členové se pokoušeli splynout s davem, to když se žství cen v tombole a jídla a pití
převlékli do sesterského. Bylo bylo také k mání dost. Jak řekla
možno vyhrát nepřeberné mno- ředitelka školy Ivana Hemerko-

Budoucím sestřičkám to na
plese Střední zdravotnické
školy slušelo, co říkáte? Na
menším snímku jednu ze studentek právě stužkuje ředitelka školy
Ivana Hemerková.
vá, je vždy zajímavé a radostné
vidět své žáky v róbách a společenském oděvu a s potěšením
konstatovat, že udělali pokrok
během čtyř let a vyrůstají z nich
osobnosti, které budou platné
jak v zaměstnání tak v životě vůbec. Poděkovala také všem
známým i neznámým sponzorům a vyjádřila naději, že ples
„zdravky„ bude hodnocen jako
povedený ze strany všech
zúčastněných.
M. Mokroš

MLADÍ CHEMICI poměřili znalosti
v okresním kole chemické olympiády
Už po šestačtyřicáté se zahloubali žáci základních škol a
gymnázií do zadání chemické
olympiády. Teoretické a praktické úkoly byly letos zaměřeny na zkoumání vlastností
látek.
Ve středu 20. ledna se uskutečnilo v učebnách Základní školy a
Reálného gymnázia ve Studentské ulici okresní kolo chemické
olympiády. Tato celostátní soutěž je určena žákům osmých a
devátých tříd a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Klade si za cíl podporovat a rozvíjet
talentované žáky. Formou zájmové činnosti napomáhá vyvolávat hlubší zájem o chemii a vede žáky k samostatné práci.
Soutěž každoročně vyhlašuje
Ministerstvo školství mládeže a
tělovýchovy v několika kolech.
V každém kole jsou pak úkoly
složitější, ale stále na sebe navazují. Výsledek tak dává ucelený
obraz o daném problému o znalostech žáků. Ti nejlepší se setkávají ve finále celostátního kola a při velmi dobrém umístění
mají možnost postoupit až na

Vlastnosti chemických látek zkoumali účastníci olympiády při
praktických pokusech v laboratoři.
mezinárodní chemickou olympiádu.
„Letošní již 46. ročník je zaměřen na zkoumání vlastností
látek. Žáci řešili čtyři teoretické
a dva praktické úkoly. Ti nejúspěšnější budou reprezentovat
okres Prostějov v krajském kole,„ uvedla ředitelka ZŠ Majakovského Vlasta Ambrožová.

Nejlépe se umístili studenti
Gymnázia Konice, Reálného
gymnázia Prostějov, ZŠ Vrbátky a ZŠ Majakovského Prostějov. Ti budou jako zástupci prostějovského regionu řešit náročné úkoly krajského kola chemické olympiády, která se uskuteční koncem března v Hranicích na Moravě.
-jp-

ZŠ Kollárova zahájila evropský projekt
pro specializované třídy na prvním stupni
ZŠ a MŠ Kollárova v Prostějově získala v letošním školním roce podporu projektu
spolufinancovaného z ESF a
státního rozpočtu ČR pro
žáky specializovaných tříd.
Od tohoto školního roku jsou na
1. stupni ZŠ Kollárovy (1. - 5.tř.)
umístěny specializované třídy
pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU). Realizace
tohoto projektu jim umožní
snadnější adaptaci v novém prostředí a zejména nastaví stejné
příležitosti ve výuce jako žákům
ostatních tříd 1. stupně.
Z finanční dotace projektu, který
podal ředitel školy RNDr. Josef
Hrachovec, budou zejména pořízeny interaktivní tabule do
všech specializovaných tříd 1.
stupně. Tyto třídy tak dosáhnou
stejného standardu, který dosud
měly běžné třídy. Výhody práce
s interaktivní tabulí, jako je
názornost, flexibilnost, rozmanitost a zábavnost, budou zejména
pro žáky se specifickými poruchami učení velkým přínosem.
V letošním školním roce projdou všechny učitelky v těchto
třídách školením pro práci s touto technikou. Během hlavních
prázdnin se tato moderní výuková technika instaluje v jejich
třídách a žáci ji od září nového
školního roku 2010/11 začnou
využívat. Během celého škol-

Řediteli oděvní školy na Vápenici Jiřímu Snášelovi se povedl
další skvělý úlovek. Do svého
týmu vyučujících mohl byť jen
na jeden den přivítat dnes již
světoznámou a velmi úspěšnou
módní návrhářku Janu Berg.
Do posledního místa obsazené
židle i přeplněné lavice, upřená
pozornost všech přítomných
směrem k tabuli a spousta
otázek studentů.
Obrázek, který si přeje ve svém
vyučování každý učitel a každá
škola. Absolutně do puntíku se
stal realitou v úterý dopoledne na
vápenické Střední průmyslové
škole oděvní. Tentokrát ovšem
nešlo o vyučování, ale o jedinečnou možnost vyzpovídat elitní
českou návrhářku. „Snažíme se
svým studentům dát pro jejich
působení v oboru maximum. Nejde jen o teoretickou výuku či praxi, ale svět módy jim přiblížíme i
přímou konfrontací s těmi, co už
v něm naplno jsou. Umožňují
nám to i finanční prostředky,
které jsme získali v rámci projektu EU s názvem Odborná výuka v
oděvnictví - nově, atraktivně a
moderně. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten
ČR. V blízké budoucnosti proto
plánujeme uspořádat několik besed s předními českými návrháři,„ uvedl ředitel školy Jiří
Snášel. Tentokrát pozvání ráda
přijala přední česká návrhářka Jana Berg.
„Věřím, že v příštích okamžicích
se všichni vzájemně posuneme v
módě zase o něco dál a vy se dozvíte, co vás o ní zajímá,„ odstar-

Světoznámá módní návrhářka Jana Berg se dělila o své zkušenosti se studentkami oděvní školy na Vápenici
tovala téměř hodinové posezení
od pohledu sympatická osobnost.
Ze všeho nejdřív přiblížila posluchačům svůj profesní příběh od
útlého mládí až po současnost.
Otevřenost a upřímnost hlavní
aktérky prolomily poslední zbytky ostychu školáků a ti se pak začali vyptávat na vše, co jim přišlo
na um. Od podnikatelské činnosti Jany Berg počínaje až po její
obecné názory na vývoj oděvnictví konče. Prostory školy s úspěšnou devadesátiletou tradicí zažily
úsměvy, odbornost i spoustu odkrytí pro normální smrtelníky nedostupných zákoutí módy.
Ale příjemnou palbou student-

ských dotazů akce neskončila. V
její poslední části Jana Berg představila svůj velký projekt Čtrnáct
krajů v srdci Moravy, do nějž by
ráda zapojila právě i tuto zrodem
talentů vyhlášenou školu. „Chci
posbírat z každého kraje jeden
model z jedné školy, který bude
danou oblast charakterizovat.
Kouzlo spočívá v nesvázané
mysli, neomezeném rozpočtu.
Model by měl být velkolepý,
pompézní, reprezentativní, prostě ať stojí za to,„ vysvětlila projekt.
A konečný produkt nebude jen jakousi radostí výrobního školního
týmu či samotné Jany Berg. Mo-

dely budou předvádět finalistky
České miss při jejich hlavním galavečeru pod dohledem televizních kamer. „Dál bych pak chtěla
udělat v jednotlivých krajích
přehlídky a výstavy. Hledám ve
vás legální spolupachatele,„ vyzvala.
A co na to škola? Vše perfektně
zapadá do konceptu jejího dlouholetého úsilí. „Je to výborná
příležitost, dobrá startovní plocha
pro naše studentky. Přesně to, co
potřebují, co jim chceme dávat a
dáváme co možná nejčastěji,„
přijal rád účast své školy v projektu ředitel Jiří Snášel.
David Mach

Evropské prostředky míří na CMG v Prostějově
Projekt Partnerství do škol v
rámci Programů celoživotního
učení Comenius vyhlásila
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ( NAEP). Na projektu kromě České
republiky participuje Velká
Británie, Německo, Francie,
Švédsko a Turecko.
Jeho cílem je seznámení se s politickými, sociálními a edukačními
poměry ve všech partnerských
zemích. Projekt je rozvržen do
dvou let. První ze čtyř plánovaných setkání partnerských škol
nazvané Active Young Citizens
of Europe (Aktivní mladý občan)
se uskutečnilo ve Velké Británii
na sklonku minulého roku. Za
Českou republiku se ho zúčastnila skupina studentů a vyučujících
Cyrilometodějského gymnázia v
Prostějově.
Studenti si na setkání připravovali aktivity, které s těmito tématy
úzce souvisely. Vzhledem k tomu, že v programu byla i návštěva britského parlamentu, předvedli studenti prezentaci parlamentního systému ČR, kterou následně přednesli v anglickém jazyce. Součástí setkání byla i
návštěva střední školy The Forest
of Dean College ve Wallesu, kde
měli studenti možnost strávit jeden den ve výuce se svými britskými kolegy a mohli tak zažít
výuku matematiky, chemie nebo
biologie v anglickém jazyce.
Rovněž skutečnost, že byli uby-

továni v anglických rodinách, napomohla dalšímu zdokonalování
především v komunikaci a poznávání místních reálií. Setkání
partnerských škol budou pokračovat v březnu 2010 v České republice, kdy bude hostitelem
právě Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Tématem
budou projevy sociální patologie
mezi občany jednotlivých států
Evropské Unie.
CMG již v minulosti podobný
projekt realizovala. V rámci projektu Socrates, zaměřeného na
sociální kompetence a jejich rozvoj, se studenti účastnili dvoutýdenních stáží v partnerských
školách se zaměřením na práci v
charitativních zařízeních a ústavech sociální péče pro postižené.
V tomto projektu byly zapojeny
dvě střední školy z Německa a
Rakouska. A spolupráce s Gymnáziem sv.Uršuly ve Vídni trvá
dodnes, kdy i po skončení projektu mají další studenti možnost
zúčastnit se podobných stáží.
Právě v těchto dnech dvě studentky CMG tráví dva týdny v
jedné z vídeňských mateřských
škol a kromě posilování přátelských vztahů rozvíjejí své jazykové a komunikační dovednosti a
poznávají přednosti i případná
úskalí sociální péče v jiných zemích.
Partnerství do škol však není jediným projektem programu Comenius, který CMG realizuje. NA-

Na snímku účastníci setkání ve Velké Británii. Zleva ředitel školy Mgr.
Jaroslav Fidrmuc, studenti Anna Laudová a Patrik Dankovič a učitel
angličtiny Mgr. Ondřej Kment.
EP schválila Cyrilometodějské
gymnázium a MŠ v Prostějově
jako hostitelskou instituci pro asistentské pobyty budoucích pedagogů z jiných zemí EU .V polovině ledna 2010 jsme na naší škole přivítali britskou studentku češtiny a ruštiny, která v rámci svého působení bude asistovat při
výuce anglického jazyka přede-

vším na vyšším gymnáziu. Další
přínos očekáváme v práci s mimořádně nadanými žáky. Vzhledem k tomu, že slečna Jessica
studuje ve Velké Británii češtinu a
ruštinu, máme za to, že to bude
užitečné pro obě strany.
Mgr. Barbora Gambová
a Mgr. Ondřej Kment,
CMG v Prostějově

Žákyně z Melantrišky navštívily Portugalsko
Interaktivní tabule bude samozřejmě i součástí budoucí první specializované třídy.
ního roku budou učitelky těchto
tříd připravovat elektronické
předváděcí sešity pro interaktivní tabuli na podporu výuky
českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy nebo přírodovědy. V nich se budou kromě
jiného využívat komponenty
ICT techniky (interaktivní tabule, příslušný software, vizualizér, Internet, ...) a zároveň budou přizpůsobeny speciálním
vzdělávacím potřebám žákům
těchto tříd (názornost, zapojení
co nejvíce smyslů, reedukace
SPU, ...). Sešity pak učitelky ověří se svými žáky přímo ve vyučovacích hodinách. Výstupem
jejich společné celoroční práce

bude Sborník předváděcích sešitů, který bude vystaven na webu
projektu a bude tak k dispozici
všem zájemcům o využití této
techniky. Interaktivní tabule bude samozřejmě i součástí budoucí první specializované třídy.
Zápis do této třídy proběhne na
škole 5. února od 12 do 18 hodin.
Výhodou pro žáky těchto tříd
však není pouze využívání nejmodernější techniky, ale také
nízký počet žáků ve třídě. Stejně
tak je tomu i ve specializovaných odděleních školní družiny,
kterou tito žáci v maximální
míře využívají, neboť jim denně
nabízí rozmanité a lákavé formy
práce.

ZŠ a MŠ Melantrichova spolupracuje v rámci programu Comenius na projektu „ European Culture Interraling„ s osmi
evropskými školami. Projekt je
zaměřen nejen na školní vzdělávání, jehož cílem je rozvíjet
porozumění mezi mladými lidmi, ale zejména na multikulturní výchovu, která je realizována srovnáváním tradic, zvyků, jazyka a dalších aspektů
kultury evropských národů.
Program nabízí mnoho možností,
jak dosáhnout stanovených cílů.
Jednou z těchto možností jsou
pobytové zájezdy pro žáky do
partnerských zemích. V prosinci
2008 proběhla návštěva italského
Noicatarra, které se zúčastnila
dvojice žáků sedmé třídy a v
březnu 2009 mělo dalších deset
žáků školy možnost poznat dánský Kalundborg.
Třetí z plánovaných cest proběhla na samém konci listopadu
2009 a cílem bylo tentokrát Portugalsko - konkrétně malé městečko Ponte de Lima ležící na seve-

rozápadě země. Dvojice žákyň tu
strávila téměř týden v pohostinných portugalských rodinách,
které jim věnovaly veškerý svůj
volný čas. Seznámila se s každodenním životem svých portugalských vrstevníků, okusila tradiční portugalskou kuchyni včetně
vyhlášených specialit z plodů
moře a s nadšením se zapojovala
do všech her a aktivit, které portugalští žáci na jejich počest připravili. V neposlední řadě se obě
děvčata účastnila vyučování v plném rozsahu na tamní základní
škole. Pohostinnost Portugalců
byla ohromující. Téměř každý
podvečer byli všichni účastníci
projektu zváni na večeře do domácností portugalských lektorů,
zatímco odpolední program byl
vyplněn množstvím poznávacích
výletů po okolí Ponte de Lima.
Snad největším zážitkem byl pro
všechny účastníky noční výlet do
proslulé metropole Porto, jejíž
krásu ještě umocňovala okouzlující vánoční výzdoba.
„Naše „mise„ byla velmi úspěš-

Žákyně a učitelky z Melantrišky odjížděly z Portugalska plné krásných dojmů.
ná. Tento úspěch musíme přičíst
zejména žákyním naší školy Denise Kyšové a Michaele Malatové, které se pobytu zúčastnily a
které svou prací, přístupem a disciplinovaným chováním školu
reprezentovaly. Portugalsko je
okouzlující země a pohostinnost
Portugalců opravdu nejednou
předčila svoji pověst. Všichni
jsme se vrátili nadšeni, plni dojmů a zážitků,„ okomentovaly

pobyt v Ponte de Lima učitelky
Šárka Dědochová a Alžběta Krejčířová.
V termínu od 17. do 21. května
2010 proběhne závěrečná cesta,
jejíž cílem bude Kalymnos – malý řecký ostrov v Egejském moři.
Tam se podívá čtveřice vybraných žáků z osmých a devátých
tříd, kteří tu zúročí téměř dvouletou práci celé školy na projektu
Comenius.
-red-

Kultura & zábava

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV. Pá +
so DISCO 80“ – 90“. Vstup free.
www.clubzatisi.cz
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla
aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší info v kanceláři č.
106 nebo na tel. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Lidická 86,
Prostějov – areál staré nemocnice
LAZARIÁNSKÝ SERVIS, zabezpečuje pro tělesně postižené
občany a seniory zapůjčení pomůcek: polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, pevná a pojízdná WC křesla,
pevná a pojízdná chodítka, sedačky
do vany, francouzské hole. Půjčování zajištěno po tel. domluvě: pí. V.
Zapletalová 776 054 299.
Program MC Cipísek
Leden s MC Cipísek
na téma zdraví!
Kurz první pomoci pro rodiče s dětmi vždy v pondělí 8.30 - 10.00 v MC
Sídliště svobody. Co dělat, když dítě
onemocní - beseda pro maminky s
miminky do 1 roku - středa 27.1. od
13.30 hodin, MC Dvořákova. Kurz
baby masáží - pro těhotné a maminky s miminky 26.1., v úterý 13.00 15.00, MC Dvořákova. Cesta ke
zdraví - čínská medicína - beseda
pro rodiče, úterý 26.1. v 17 hodin,
MC Sídl. svobody. Péče o dětské
zoubky - beseda pro rodiče s dětmi,
pondělí 25.1. od 9.30 hodin, MC
Dvořákova. Tvořivý večer pro rodiče – Ovocné a zeleninové kreace středa 27.1. od 18.00 hodin v MC
Dvořákova. Zimní procházka s Cipískem kolem Hloučely - úterý 26.1,
sraz v 10 hod. na mostě ul. Pod Kosířem, obě pracoviště jsou dopoledne uzavřena. Zdravé rodinné vztahy
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- přednáška žáků Dr. Prekopové,
9.2. v 18 hod. MC sídl. Svobody.
Předprodej vstupenek na karneval
od 18.1. na obou pracovištích MC.
Přihlášky na akce a kurzy v MC nebo e-mail: mcprostejov@cen
trum.cz, tel. 602 364 874, 602 364
868, www.mcprostejov.cz,
Bezplatná právní poradna v prvním pololetí roku 2010 bude probíhat v sídle OV KSČM, Lidická 35,
796 01 Prostějov, v níže uvedených
termínech a časech. Žádáme zájemce, aby se před návštěvou telefonicky objednali na tel. č.: 582 345 812,
nebo 725 646 080. 10.2. 14:00 –
16:00 hod., 25.2. 16:00 – 18:00 hod.
Maturitní ples SOŠ podnikání
a obchodu
V pátek 5. února 2010 se v prostorách Národního domu a Městského
divadla koná maturitní ples Střední
odborné školy podnikání a obchodu
v Prostějově. Slavnostní stužkování
studentů maturitních ročníků
proběhne v divadelním sále od
19.00 hod. Vstupenky lze zakoupit
na sekretariátu školy – Rejskova 4.
Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově spolu s Církví československou husitskou pořádá besedu s promítáním na téma: „Ztráta
smyslu žití“. Přednáší MUDr. František HAVLÁT, který pracuje v
brněnské nemocnici, na specializovaném oddělení dialýzy - úterý 9.
února 2010, v 17.00 hodin v přednáškovém sále fary Církve československé husitské, Demelova 1, v
Prostějově (za Priorem).
Michal Procházka – fotografie Bar 12 opic, Prostějov. Výstava potrvá do 30. ledna 2010.
Hasičský ples SDH Lipová - 6. 2.
2010. Kulturní dům Lipová. Pořadatelem je Sbor dobrovolných hasičů

KUPÓN č. 4
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Lipová, www.sdhli pova.cz. K tanci
a poslechu hraje kapela FRAJÁREČKA. Během večera vystoupí skupina historického šermu Aqua fortis.
Svoz a rozvoz z Prostějova zdarma.
TJ SOKOL Čelechovice na Hané
pořádá ZIMNÍ PUTOVÁNÍ z Čelechovic do Čelechovic přes vrchol Kosíře - 10. ročník. V sobotu
30. ledna 2010. Start od 9 do 11 hodin v sokolovně. Startovné 20 Kč.
Občerstvení zajištěno pro děti i dospělé. Účastníci obdrží v cíli diplom.
Trasu možno absolvovat pěšky, na
kole, běžkách nebo saních.
Sbor dobrovolných hasičů DRAHANY pořádá v sobotu 6.2.2010 v
8.00 hod ZLATOU VAŘEČKU a
Branný závod tříčlenných družstev.
Na tuto hezkou akci v pěkném prostředí a bohatým občerstvením Vás
zve SDH DRAHANY.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve FREE DANCE dne 10. února
od 16.00 hodin – v EDENU –
Dům služeb ve Vrahovicích.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
25.1. pondělí – od 14.30 do 15.30
hod. Rehabilitační cvičení
27.1. středa - od 14.00 hod. přátelské
posezení v Kavárně u Kocourka
28.1. čtvrtek - od 8.00 do 12.00 hod.
Tvoření z keramické hlíny
28.1. čtvrtek - od 11.00 do 16.00
hod. Zájmový klub
29.1. pátek – od 7.00 do 8.00 hod.
Relaxační plavání
Od 8.1.2009 probíhá na Cyrilometodějském gymnáziu Přípravný
kurz k přijímacím zkouškám do
primy víceletého gymnázia určený
žákům 5.tříd ZŠ.Termíny: 5.2.,
19.2., 12.3., 26.3., 9.4., 16.4., začátek vždy 14.30 hod. Na kurz není
třeba se předem přihlašovat. Kurz je
bezplatný. Bližší informace na
www.cmg.prostejov.cz
Církev adventistů zahájila od
nového roku pro všechny zájemce
pravidelné setkávání na téma Zá-

klady křesťanské víry. Lektor
ThDr. Daniel Dobeš bude probírat
zajímavá témata jako Bible – moderní kniha, Bůh dobrý či zlý, Víra a
logika, Konec světa, Život po životě
a mnohá jiná. Akce probíhá každý
čtvrtek v 17:00 v budově Církve adventistů na Šafaříkově 9. Zájemci
jsou srdečně zváni.
Jógaklub Prostějov zve srdečně
všechny zájemce o jógová cvičení
do kurzu jógy, který bude zahájen v
úterý 2. února 2010 v 18.30 v tělocvičně ZŠ Rejskova. Volný cvičební
úbor, obuv na přezutí, deku a karimatku vezměte sebou. Podrobné info a
přihlášky v první cvičební hodině.
65. ples KDU-ČSL Prostějov se
koná v sobotu 30.1.2010 od 19:30 v
Kulturním domě v Jesenci. Hraje
TRIO BENE. Vstupné 70,- Kč.
Vstupenky v prodeji od 20.1. denně
od 13 do 16:30 hod. v kanceláři
KDU-ČSL, Vápenice 21, Prostějov,
tel. 582344870. Možnost svozu dle
dohody při koupi vstupenek.
PLES PLUMLOVSKÝCH NADŠENCŮ- sobota 6.2.2010 od 20.00
hod. kulturní dům Žárovice. Předtančení a půlnoční překvapení v podání
VESELÝCH KRAVIČEK. Bohatá
tombola, výborné občerstvení, kytička pro každou ženu. K tanci a poslechu hraje BLACK ROSE. Předprodej vč. místenek probíhá od 2.1.2010
v Restauraci Pácl v Plumlově.
V sobotu 13. února vystoupí v prostějovském klubu Apollo 13 od
19:00 hodin tyto skupiny: X CORE
/metalcore, Znojmo/, FROM BEYOND /brutal doom, Prostějov/, INSANE /thrash metal, Opava/, MENTALLY CORRUPTED /deathcore,
Uh. Hradiště/ a BREAKDOWN
/thrashcore, Česká Třebová/.
Tělocvičná jednota Sokol Smržice
pořádá v sobotu 30. ledna 2010 ve
20.00 hod. ve všech místnostech sokolovny XVI. Tradiční sokolský
ples, k tanci a poslechu hraje Casino, ve sklepě Disko, teplá kuchyně
nabízí zvěřinové speciality, před-

tančení, bohatá tombola. Předprodej
vstupenek 25.1. od 18.00 do 19.00
hod v sokolovně ve Smržicích.
Keramika a kreslení - kurzy pro
dospělé i pro děti - zahájení od
února 2010 -Atelier modrý Anděl
Prostějov. Inf. na tel. 608 888 524.
Okresní hospodářská komora
v Prostějově pořádá tyto
odborné semináře:
28.1.2010 17.00 – 19.00 hod. Národní dům Prostějov - ZELENÁ ÚSPORÁM a DOTACE OLOMOUCKÉHO KRAJE NA VÝ-MĚNU
OKEN A ZATEPLENÍ. Přednáší
JUDr. Bohuslav Švamberk a Helena
Chalánková. Účast ZDARMA .
11.2.2010 9.00 – 13.00 hod. Restaurace U tří bříz – salonek, Prostějov NOVELY ZÁKONŮ 2010
/DPH, DAŃ Z PŘÍJMU, NAVAZUJÍCÍ ZÁKONY/. Přednáší Ing.
Miroslava Mohylová
25.2.2008 9.00 – 12.30 hod. Národní dům, Prostějov - PRACOVNĚ
PRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE
2010. Přednáší JUDr. Eva Slavíčková /Oblastní inspektorát práce/. Na
každou akci je třeba se předem přihlásit na OHK v Prostějově, Lidická
6, tel. č.: 582 332 721, 582 332 489,
email: ohkpv@ohkpv.cz. Zde také
získáte veškeré podrobné informace
včetně výše účastnického poplatku.
ZO Českého svazu chovatelů v Kostelci na Hané pořádá dne 6. února
2010 již 12. prodejní výstavu
chovných králíků, spojenou s burzou holubů a drůbeže. Výstava se
koná v prostorách farské zahrady (u
kostela). Prodej zvířat od 10.00 do
13.00 hod.. Zvou chovatelé z Kostelce na Hané.
XXXIV. HANÁCKÉ BÁL.
Zvême Vás všeckê na náš bál. Bôde
30. ledna 2010 v kostelecké sokolovně, začne o osmi hodinách večir
hanáckó polonézó. K tancô ê poslechô bôde hrát až do třech do rána
hôdební skôpina „AXEL“ z Olomóca. V programô takê vestópi „Hanácká beseda“ z Kojetina a hanácké
sóbor z Hrôškê. Bôde tam dobry jid-

Správná odpověď z č. 2: Na snímku je budova na ul. Olomoucká. Vylosovaným výhercem
se stává Věra Hudečková , Polišenského 3, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete
objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 2. února 2010,
15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno
výherce zveřejníme v pondělí 8. února 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

lo ê piti. Vstôpenka ê s mistenkó stoji 90 korôn a je slosovatelná. Předprodej vstôpenek bôde od 25. ledna
2010 na Městskym óřadě v Kostelcô na Hané ô sl.Grygarové tel.: 582
374 951. Všeckê Vás srdečně zvó
hanáci ze sóborô Kosíř.
MÁTE PROBLÉMY SE ŠIKANOU VAŠICH DĚTÍ? Zapište je
do kurzu sebeobrany a karate! Naučí
se nebojácnosti, zlepší si pohybové
dovednosti, sílu a fyzickou kondici.
Vyzkouší si kladení fyzického odporu a konfrontaci. Kluci a holky 5 - 9
let - pátek 17.30 hod. 10 – 15 let - středa 16.15 hod. Zápis denně ve Fit klubu Linie na Újezdě 3.
KURZ HUBNUTÍ - celkem12 týdnů - cvičení, zdravé stravování,
úprava jídelníčku. Zahájení kurzu
31.1. Přihlášky ve Fit klubu Linie
na Újezdě 3, www.fitklublinie.cz.
Výroční schůze Moravanů.Ve středu 27.1.2010 se v restauraci Na
Mánesce, Rostislavova ul. v Prostějově uskuteční Oblastní sněm Moravanů z Prostějovska. Začátek v 17.30
hod. Zváni jsou všichni přátelé Moravy, kterým není osud naší komunisty zlikvidované země lhostejný.
Účast přislíbil i předseda strany Moravané J. Novotný. Pro zájemce zde
bude ke koupi připravena kniha Moravské letopisy (dějiny Moravy v datech). Kontakt: 777 602 873 Martin
Pekáček, DiS. Moravané Prostějov
Čarování na papíře - Střední škola
oděvní Prostějov, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na svou již druhou výstavu studentských prací v galerii
Metro 70 v Prostějově. Studenti
uměleckých maturitních oborů Grafika v reklamní praxi a Modelářství
a návrhářství oděvů připravili sbírku
svých prací s různou tématikou. Výstavu můžete shlédnout od 3. února
do 6. března 2010.
DĚTSKÝ KARNEVAL
sobota 6.2. 2010 od 14.30 – 17.00
SPORTCENTRUM, Vápenice 9.
S sebou 10 Kč za osobu,
přezůvky.
Léto v Bradavicích - Prázdninová
škola Čar a kouzel-7. ročník zážitkové hry v přírodě - staří i noví kamarádi, noční dobrodružství, romantická cesta vlakem v území zakázaného lesa. 6 dnů zábava, pohyb
+ tvoření, koupání – bazén, dřevěný
srub. Ubytování a strava-penzion pohoda Šubířov. I. turnus: 11.-16. 7. 6-9
let, II. turnus: 18.-23. 7. 9 -11 let, III.
turnus: 25.-30. 7. 11 -14 let. Kapacita
omezená - pro rezervaci záloha:
1.000Kč od 1.1.2010. SportcentrumDDM, Vápenice 9, tel. 582 344 125
mkoudelkova@sportcen trumddm.
cz, www.sportcentrum ddm.cz
Alfa
Disco

club Alfa

Pátek 29. ledna:
Taneční muzika 90. let
+ aktuální hity
Sobota 30. ledna:
Česká diskotéka

Kino Metro 70
Pondělí 25. ledna:
14.00 Vzhůru do oblak
17.30 Můj život v ruinách
Americká romantická komedie
20.00 Tři sezóny v pekle
České milostné drama
Úterý 26. ledna:
17.30 Můj život v ruinách
20.00 Tři sezóny v pekle
Středa 27. ledna:
17.30 Můj život v ruinách
20.00 Tři sezóny v pekle
Čtvrtek 28. ledna:
15.30 Planeta 51
Koprodukční animovaný
rodinný film
17.30 Stínu neutečeš
České psychologické drama
20.00 Zombieland
Americká hororová komedie
Pátek 29. ledna:
15.30 Planeta 51
17.30 Stínu neutečeš
20.00 Zoombieland
22.15 Zoombieland
Sobota 30. ledna:
15.00 Planeta 51
17.30 Stínu neutečeš
20.00 Zoombieland
22.15 Zoombieland
Neděle 31. ledna:
15.00 Planeta 51
17.30 Stínu neutečeš
20.00 Zoombieland
Kinoklub
DUHADUHA
kinoklub
Sobota 30. ledna:
15.00 S krtkem do pohádky
Pásmo pohádek
17.30 Muži v říji
Česká filmová komedie
20.00 Muži v říji
Kino
OKO
Němčice
nad Hanou
Kino
OKO
Němčice
Úterý 26. ledna:
19.30 Zemský ráj to na pohled…
Mrazivá komedie
Pátek 29. ledna:
18.00 Zataženo, občas trakaře
Animovaný příběh
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 29. ledna:
20.00 2012
Akční, sci-fi
Kinokavárna
kulturníDUHA
klub

DUHA

Čtvrtek 28. ledna:
9.20 a 10.30 Vítání občánků (obřadní
síň prostějovské radnice)
Pátek 29. ledna:
20.00 Taneční večer
Městské
divadlo divadlo
Městské
Pondělí 25. ledna:
19.00 THE BEATLES & QUEEN
Moravské divadlo Olomouc
Středa 27. ledna:
19.00 VĚRNÍ ABONENTI
Agentura Harlekýn Praha
Pátek 29. ledna:
19.30 DIVADELNÍ PLES
Divadlo
Point Point
Divadlo
Pátek 29. ledna:
19.00 Absolut Sobotín 2005 - 2009

Simetrix
Simetrix

Apollo
13
Apollo

Pátek 29. ledna:
DJ Aleš Drapač (Doctor)
Sobota 30. ledna:
DJ Roman PachtaX

Pátek 29. ledna:
19.00 ROCK IN APOLLO
Sobota 30. ledna:
21.00 CLICKINQ

13

Berani - 21.3.-20.4. Můžete být celkem spokojeni, práce vám jde
od ruky. Horší to ale bude s vaší pozicí doma, kde si moc vyskakovat nemůžete. Zkuste se vymanit z pod pantofle svého partnera.
Býci - 21.4.-21.5. Libujete si v maličkostech a tak vás má každý logicky za nebývalého puntičkáře. Uvědomujete si, že tím lezete na
nervy mnoha lidem. Měli byste tu a tam přimhouřit oko, raději obě.
Blíženci - 22.5.-21.6. Býváte lítostiví a tak má vaše okolí s vámi
spíše soucit. To vás ale přece nemůže těšit! Bouchněte konečně pěstí do stolu a za svými cíly běžte po hlavě a se vší rozhodností.
Raci - 22.6.-22.7. Tento týden si se zvýšenou pozorností hlídejte
své zdraví, nápor bacilů na váš organismus bude enormní. Pokud
to podceníte, se zlou se potážete. Skleničku vína vyměňte za vitamíny.
Lvi - 23.7.-23.8. Uprostřed týdne vás čeká velká událost. Ta rapidně změní váš život, na který jste zvyklý. Má to jediný háček v
tom, že musíte potkat toho pravého člověka a nenechat si ho uniknout.
Panny - 24.8.-23.9. Budete postaveni před problém, který si můžete vyřešit jen sami. Ač jste zadaní, zamilujete se do podstatně
mladšího člověka, který vás nedávno oslovil. Snad to bude jen nevinný flirt.
Váhy - 24.9.-23.10. Menší zaváhání v zaměstnání bude zavánět velkým průšvihem. Proto buďte obezřetní při jednání s obchodními
partnery a hlavně při dohadování se o financích. Abyste nezaplakali.
Štíři - 24.10.-22.11. Stále hledáte cestu k někomu, na koho neustále
myslíte a nevíte jak na to. Přitom stačí zvednout telefon a tomu dotyčnému zavolat, sjednat si schůzku nebo ho pozvat na večeři.
Střelci - 23.11.-21.12. Osloví vás člověk, ze kterého budete úplně
paf! Najednou zapomenete na všechna předsevzetí a zamilujete se
až po uši. Tím pádem se vám zlepší nálada a nebudete už ošťarní.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Protože rádi plánujete hodně dopředu,
budete mít o program postaráno na dlouhou dobu. Počítejte ale s
úpravami, neboť na sklonku tohoto týdne vás nemine nečekaná nabídka.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Konečně se na vás uměje štěstí a získáte novou práci. Váš život se tím hodně uklidní a najednou pocítíte i chuť
někoho mít rád. Budete si také moci dovolit investovat do obnovy
šatníku.
Ryby - 20.2.-20.3. Týden pro vás začne hodně špatně, v práci i doma nasekáte spoustu chyb. Je to díky nesoustředěnosti. Bohužel,
stále více myslíte na minulost než abyste se zabývali tím, co vás čeká.

25. ledna 2010

Nechcete přijít
o své oblíbené čtení?
Zajistěte si předplatné
Večerníku
na rok 2010

PŘEDPLATNÉ
Objednávejte osobně či písemně
přes přiložený kupon, ale i na telefonním
čísle 582 333 433 a e-mailu
inzerce@vecernikpv.cz

Získáte jeden
ze dvou dárků s logem
Večerníku, vyberte si:

1. KOŽENÁ KLÍČENKA,
2. CESTOVNÍ RUČNÍK
MÍT PRAVIDELNĚ DOMA
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK
– TO SE PROSTĚ VYPLATÍ!

Prostějovský
Veèerník,
Olomoucká 10,
Prostìjov
telefon:
582 333 433
email:

vecernik@pv.cz
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prostějovský hokej
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DALŠÍ ČISTKA U JEST
JESTŘÁBŮ
Skončili
Skonč
čili LLuža
už i Žajgla!

Chystá se comeback PIECHY!

Celý ttým
Celýt
ým
m má
m nůž na
krku, musí vyhrávat

SCHYLUJ
CHYLUJE SE K VELKÉMU HOKEJOVÉMU NÁVRATU? POKUD TO ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI

DOVOLÍ, TA
TAK ANO! PěEDSTAVITELÉ
VITELÉ HK JESTěÁBI TOTIŽ HOREýNċ JEDNAJÍ O MOŽNOSTI PěÍCHODU
U
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ÚTOý
ÚTOýNÍKA
MARTINA PIECHY, KTERÝ DRES PROSTċJOVA OBLÉKAL V LETECH 2004-2008

ROŠÁDY na trenérských laviêkách
Fotbalové týmy Prostøjovska møní kouêe

PROSTÀJOVSKO - Z Konice
nechal zlákat
do Vyškova se n
Machálek, nejistá je
Miloslav Machálek
Romana Sedlá´ka
budoucnost Roma
a v×bec celého protivanovského oddílu, v JJesenci skonlodivod Jaroslav
´il úspÁšný lodiv
Plumlova odešel
Ullmann a z Plum
pr×bÁhu podPavel Musil. Již v p
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zimní ´ásti sezon
pak mÁnili kou´e v Kralicích na
Mostkovicích. To je jen
Hané a Mostkovicí
zmÁn
strohý vý´et trenérských
trené
u zástupc× prostÁjovského
regiprostÁjo
onu v divizní a dvou
dvo nejvyšších
krajských soutÁžích.
soutÁžíc Je kone´ný?
Dokonalý prĤvan zatoþil
v závČz
ru minulého roku s fotbalovými
trenéry na ProstČjovsku. Po podp
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CHCI, ABY MOJE FORMA
V MELBOURNE GRADOVALA.
JE ýAS DOKÁZAT NċCO VELKÉHO!“
JednatĜicetiletý tenista Radek ŠtČpánek neskrýval
pĜed startem Australian Open optimismus. Cítil, že by
mohl dojít hodnČ daleko. Jaká byla realita, všichni víte...
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a Plumlov angažoval Kamila
Hubeného z Brodku u Konice,
který trénoval také Otinoves þi
týmy z Olomoucka. U ostatních
týmĤ trenéĜi zĤstávají. Protivanov, pokud se tedy zapojí do
soutČže, povede nadále Roman
Sedláþek, v Urþicích vládne pevnou rukou Svatopluk KováĜ, na
laviþce ýechovic zĤstává Jan
Pešek a v Klenovicích na Hané
ZdenČk Cetkovský.
Více novinek z fotbalového prostĜedí najdete na stranách 22
a 23 v rámci speciálního seriálu
FOTBAL EXTRA.
-pk-

zimních výmČnách, kdy František Jura vystĜídal v Kralicích na
Hané ZdeĖka Chytku a Mostkovice pĜevzal po Františku PiĖosovi Jaroslav Karafiát, se rozhýbaly
ledy i jinde. ObdobnČ jako v tČchto dvou pĜípadech však šlo vždy
o osobní rozhodnutí stávajícího
lodivoda, k žádnému vyhazovu
ze strany nČkterého vedení klubu nešlo. O odchodu Miloslava
Machálka do Vyškova jsme vás
již informovali, v Jesenci pak
pĜedal žezlo Jaroslav Ullmann
a v PlumlovČ se rozlouþil Pavel
Musil. A my už známe jejich
nástupce. Konici povede prozatím osamocený Karel Procházka,
trenérské taktovky SK Jesenec
se ujal Roman Jedliþka, dosud
pĤsobící právČ v FKM Konice

TRENÉRSKÁ LAVIČKA.Hned
několik nových tváří povede ze střídačky fotbalové týmy Prostějovska.
ka.
Foto: archiv

Evropská volejbalová smetánka nepĆijede

...
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Mezi pĜíznivci prostČjov
prostČjovského hokeje dodnes oblíbený centr
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yníí aale vše záleží na tom, jestli budu moct
Veþerníku Martin Piecha. „ýekám na
nČkde ještČ hrát,“ prozradil exkluzivnČ V
telefonu, jestli se podaĜí ty vČci vyĜídit
vyĜídit,“
telefonu
“ vzkázal z HavíĜova nedávno devČta-pkdvacetiletý forvard.

LUXEMBOURG/
PROSTċJOV – Nemilá
rtek ze
zpráva pĜišla ve þtvrtek
sídla Evropské volej-V
balové federace CEV
v Luxembourgu..
L
PoĜadatelství FINAL
FOUR, turnaje nej-Ĥ
lepších þtyĜ klubĤ
Ė
ženské ligy mistryĖ
ve volejbalu, bylo svČ-u
Ĝeno francouzskému
u
pĜístavnímu mČstu
Cannes. Kandidatura
nevy
ProstČjova tak zĤstala nevyslyšena. „PochopitelnČ jsme
zklamaní, ale nemohli jsme
þekat žádné zázraky. Byl to
náš první pokus a je tĜeba
vzít v úvahu, že ostatní kluby mají díky svému delšímu pĤsobení v této soutČži,
výraznČjší pozici,“ reagoval
na verdikt pĜedstavitelĤ
CEV Petr Chytil, pĜedseda
Správní radyVK ModĜanská
ProstČjov.

klubu. „Cannes je dlouhodobý
úþastník Champions League,
mají tam výroþí založení a vše

smČĜovalo k tomu, že právČ oni
uspČjí. A co si budeme vykládat, i pro funkcionáĜe CEVu je
to z Lu
Luxemburku blíž...,“ uvedl k vý
ýb organizátora ženvýbČru
ského
o vvolejbalového svátku
Peter Go
Goga, sportovní Ĝeditel
VK M
Mod
ModĜanská
ProstČjov.

Sen o poĜádání závČreþného turnaje nejprestižnČjší
klubové pohárové soutČže
v EvropČ Champions League
žen 2009/2010 v ProstČjovČ se
rozplynul. „Taková je prostČ
realita. Cannes je tradiþní velkoklub a navíc letos slaví kulaté výroþí,“ okomentoval dále
prostČjovskou „prohru“ v boji
o poĜadatelství Petr Chytil.
„Nebereme to ale jako neúspČch. Nikde není Ĝeþeno, že
za rok s podobnou žádostí neuspČjeme,“ Ĝíká okamžitČ bojovnČ naladČný šéf prostČjovského

PEŠEK

NAJDETE NA STRANċ 24

BASKETBAL
BASK

Foto: Jiří Vojzola

MATTONI
M
ATTONI NBL - 26. KOLO
BK PPROSTĚJOV
NH OOSTRAVA
STŘEDA 27. 1. 2010 17:30 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM

Již vþera, tj. v nedČli 24. ledna
2010 se kulatých, šedesátých
narozenin doþkal spoluzakladatel i spolumajitel marketingové
spoleþnosti TK PLUS a pĜedseda Správní rady BK ProstČjov
Ing. Milan Matzenauer. Nejen
za tým prostČjovských OrlĤ mu
Milan Matzenauer
pĜejeme
pĜejem všechno nejlepší, hodnČ
zdraví,
ddraví, úspČchĤ a štČstí v osobním
osobní životČ. Více na str. 19

2. LIGA; SKUPINA VÝCHOD
33. kolo základní části
HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
VSK TECHNIKA BLANSKO
STŘEDA 27. 1. 2010 18:00 HODIN
Víceúčelová sportovní ha
hala-ZS
alaa-ZZS PV
P

HOKEJJ

Uničov to vzdal
Do konce základní části druhé ligy,
skupiny Východ sice ještě zbývá
odehrát jedenáct kol, uničovští
hokejisté už ale mají jasno, jak
dopadnou. Přestože momentálně
okupují OSMOU příčku, zajišťující
účast v play off, veškerého dalšího
snažení se předem vzdali. Vedení
klubu se totiž z úsporných důvodů rozhodlo pustit nejlepší hráče
a sezonu dokončit s juniory....„Čtyři
až pět hráčů pouštíme. Pro nás je
lepší šetřit,“ potvrdil majitel klubu
Tomáš Sršeň. Z Uničova by tak měli
odejít obránci Pavlas (od dnešního
dne je v Přerově), Holík, Molota
nebo útočník Komínek.
Rumler má nového trenéra
Šestnáctiletý tenista TK Agrofert
Prostějov,finalistaPardubickéjuniorky a jeden z nejnadějnějších českých
juniorů Robert Rumler začal spolupracovat s novým trenérem Josefem
Čihákem, bývalým reprezentantem
a v současné době koučem daviscupového týmu. Spolupráce začala
po finále Davisova poháru a bude
probíhat jak v Prostějově, tak v Praze
naSpartě.
Za rok v Prostějově
letní olympiáda mládeže!
V příštím roce bude Prostějov společně s Olomoucí hostitelem jednoho
velké sportovního svátku. Už tento
pátek dojde na půdě Krajského úřadu v Olomouci k podpisu smlouvy
o pořádání V. letní olympiády dětí
a mládeže, která proběhne v roce
2011 právě v Olomouci a Prostějově.
Páteční akt obstarají hejtman
Olomouckého kraje Martin Tesařík
a předseda Českého olympijského
výboruMilanJirásek.

Bylo tenisové Waterloo náhoda
náhoda?

PROSTċJOV – DvČ výrazné osobnosti prostČjovského sportu
slaví v tČchto dnech významné životní jubileum.

JDEME DO FINÁLE! ANKETA „ZVOLTE SI HOSTA
DO ON-LINE ROZHOVORU“ FINIŠUJE, MÁTE PěED
SEBOU POSLEDNÍ MOŽNOST OVLIVNIT POěADÍ.
HLASOVÁNÍ KONýÍ TUTO NEDċLI.
VE VEDENÍ JE PO DRUHÉM TÝDNU
HOKEJOVÝ KOUý ALEŠ TOMÁŠEK!
HLASUJTE DÁL!

OLYMPIÁDA
bez Prostějovanů
Přestože Český olympijský výbor
schválil minulý týden rekordní
výpravu pro zimní olympijské hry,
které začnou 12. února v kanadském Vancouveru, kam se pojede
rvát o úspěch 88 sportovců, žádný
z nich bohužel nepochází z prostějovského regionu... U televizních
obrazovek tak budeme držet palce
„jen“ nadějím z jiných koutů naší
země.

Kv
věci...
ěci...

Dvø slavná sportovní jubilea. BLAHOPąEJEME!
On
O
n - lline...
ine...

Žádnou tragédii z neúspČšné
kandidatury nedČlá ani trenér Miroslav ýada, byĢ je mu
jasné, že to pro jeho oveþky
znamená de facto koneþnou.
„Žádali jsme o to první rok
a proti nám stály týmy, které
mají daleko vČtší renomé a tím
i lepší výchozí pozici. Z tohoto pohledu musíme být také
trochu pokorní a uvČdomit si,
že ne všechno jde hned a okamžitČ. Klub musí nadále dobĜe pracovat, rozvíjet se a pak
mĤžeme þekat na další šanci.
Takže, o žádném velkém zklamání nemĤže být Ĝeþ. My jsme
rádi, že v play off vĤbec jsme
a užíváme si to,“ bere situaci
sportovnČ kouþ. „Dostali jsme
Pesaro, je to jasný favorit a my
se tČžko mĤžeme bít v prsa
a vykládat, že ho porazíme.
SoupeĜe jsme si moc nemohli
vybírat, protože tČch pĜíznivých variant pro nás moc nebylo,“ reagoval na los play off M.
ýada. Více na STRANċ 26.
-pk-

ŠPROCHY
ze zákulisí

Zatímco pod bezedným
košem se už oslavovalo,
nad pĜekážkami bude stĜíkat šampaĖské ve stĜedu
27. ledna 2010. To se dožije
úctyhodných 85 rokĤ Jan
Mrázek, žijící legenda a nestor prostČjovské atletiky.
Jeho struþný profil najdete
na stranČ 17 dnešního vydání.

FOTBALL
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍÍ
SOKOL KONICE - FC HVOZD
OZD
SOBOTA
SOB 30. 1. 2010 14:000 HODIN
Areál „Pod Kučerákem”
- umělá tráva

Jan Mrázek

„Taky
Taky se ptáte,
ptáte co vČzí za nezdaĜilým poþínáním pro
prostČjovských tenistĤ a tenistek na prvním grandslamovém turnaji letošní sezony, který se tradiþnČ koná poþátkem roku
v Melbourne? Je v tom smĤla na los, špatný den, þi snad pĜehnaný optimismus z kvality, jak ostatnČ tvrdí nČkteĜí experti v þele s Janem Kodešem? Podrobné hodnocení by urþitČ
zabralo mnohem více prostoru, než je tento sloupek, ale oproti
þeské žijící legendČ si myslím, že tak špatné to s našimi hráþi
a hráþkami není. A z jednoho propadáku by se urþitČ nemČly
dČlat velké závČry. Na druhou stranu vzít si ponauþení, musí
všichni, kdo se s Australian Open rozlouþili dĜíve, než samotný turnaj poĜádnČ zaþal. VždyĢ takový kolaps zažil þeský tenis
naposledy ve Wimbledonu 2001, kdy þest ýechĤ zachraĖovali mezi posledními dvaatĜiceti Novák a DosedČl! Zatímco
Hájek si odvedl své, ŠtČpánkova prohra s Karloviþem je možná i hĜíškou osudu, tak nejvíce znepokojující je brzké vyĜazení Tomáše Berdycha. PrávČ on mČl být totiž þeskou hvČzdou,
stálým hráþem Top Ten a mužem, který bude atakovat grandslamové tituly. Místo toho však pĜichází þekání na poĜádný
úspČch a nyní také stále þastČjší porážky s hráþi, co jsou v žebĜíþku za ním. Tenistky bezesporu doplatily na tČžký los. Ono
hrát s ´Williamskami´ není žádná sranda. To se prostČ nedá nic
dČlat, kvality tČchto hráþek jsou holt úplnČ nČkde jinde. PĜíštČ
si lze pĜát, aby Lucka ŠafáĜová i Petra Kvitová byly v pavouku
od nich hodnČ daleko.“
Petr Kozák

EXT
EXTRALIGA
ČR ŽEN - 20. KOLO
VK PPROSTĚJOV - PVK PŘEROV
SOBOTA 30. 1. 2010 17:00 HODIN
SOBO
Městská hala
Sportcentrum DDM

VOLEJBAL
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AL

LUKOSTąELBA
BA
B
A
HALOVÝ ZÁVOD
ROČNÍK ZIMNÍHO POH
POHÁRU
X. RO
HÁRU
U
KOSTELCE NA HANÉ - 5.. KOLO
KOST
K
NEDĚLE 31. 1. 2010 9:30
NEDĚL
:30 HODIN
Městská hala Kostelec
Městsk
lec na Hané

25. ledna 2010

EFEKT PLUS
spol. s.r.o.
Kapucínská 9,
Olomouc 772 00
nemovitosti@efekt-plus.cz
Tel. 585 242 171, mobil: 602 190 196
www.efekt-plus.cz

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
Nové cihl. nadstandardní byty ul. Palackého,
PV!Poslední byt 2+kk, 3+kk a 4+kk do nájmu!
Ceny od 5350Kþ/mČs. + ink
1+kk E. Husserla
6000Kþ/mČs. + inkaso
2+1 Puškinova ul.
4900Kþ/mČs. + inkaso
3+1, ul. Svatoplukova, cihl. vl. vytápČní
5000Kþ/mČs. + inkaso
2+1 Puškinova ul.
5400Kþ/mČs. + inkaso
2+1 ul. Olomoucká
6000Kþ/mČs. + ink.
2+1 ul. ýeská
7000Kþ/mČs. + ink.
2+1 E. Beneše, PV, zaĜízený 7500Kþ/mČs. vþ ink.
2+kk ul. Raisova, þást. zaĜízený
8000Kþ/mČs. vþ. inkasa
3+kk ýeská ul.
10000Kþ/mČs. + inkaso
3+1 Puškinova ul.
6900Kþ/mČs. + inkaso
Pronájem garáže ul. Žeranovská, PV.
Cena 900Kþ/mČs.

BYTY- PRODEJ
1+kk ul. Studentská, PV: cihl. dr. byt, 40m2
Cena: 750 000Kþ
2+1 ul. Svatoplukova, PV: cihl. v os.vl. 50m2
Cena: 890 000Kþ
2+1, E. Králíka, lodžie, os. vl. Cena: 1 200 000Kþ

Prodej chalupy 4+1 v Malém Hradisku.
Koupelna s vanou i sprchou, obecní voda, plyn.
vytápČní, el.e. 220/380V. Po celk. rekonstrukci.
KĤlna, zahrádka.
Cena: 1 200 000Kþ

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

www.jhreality.cz
50% PRODÁNO!

Brodek u Konice RD 2+1, s garáží, samostatnČ
stojící, pĜízemní s možností rozšíĜení do podkroví,
þásteþnČ podsklepený, CP 118 m2, plyn v domČ,
smíšené zdivo, zapoþata rekonstrukce, zahrada
303m2.
SLEVA! CENA 290 000,-

Prostějov,Vrahovickául.
Prodejnovýchbytů:
3x3+kk(80m2)
Kč1.999.000,2x3+kk(82m2)
Kč2.009.000,1x4+kk(94m2)
Kč2.302.000,Ukaždéhobytujevceněgaráž,balkon,sklep.

SLEVA!

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

Prostějov,Havlíčkovaul.
Činžovní dům v centru města, vel. 2x 4+1, každé
podlaží 120 m2, nová střecha, zahrada, celé podsklepeno, připraveno na rekonstrukci. Zast. plocha 219
m2,zahrada231m2.
Cena:Kč3.500.000,-

NOVINKA!

Prostějov,Sušilovaul.
Stavební místo v centru s projektem na stavbu
komerčního objektu – přízemí obchody, 1. patro – 2
byty2+kk,2.patro+podkroví–byt4+kk.Napozemku
vel. 208 m2 (10,3x20) je stavba k demolici, veškeré inž.
sítě.
Cena:Kč1.260.000,-

Prodej RD s prĤjezdem, garáží, dílnou a
zahrádkou v ŽešovČ.Plyn. vyt., obec. voda i studna,
el.e., žumpa.
Cena: DOHODOU

Prodej nového RD 5+1 v obci Mostkovice.
Podlah. vytápČní, krb, nábytek a vest. skĜínČ
na míru, balkon, garáž, dílna, posezení s venk.
krbem, bazén, samozavlaž. systém na zahradČ,
alarm atd.Pozemek 1000m2. Doporuþujeme!
Cena: 8 000 000Kþ
POZOR SLEVA: 6 900 000Kþ !!!

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

NČmþice nad Hanou RD 4+kk, samostatnČ stojící,
patrový, cihlový, po þásteþné rekonstrukci, dvorek, v
centru obce, ihned volný SLEVA! CENA 690 000,BYTY - PRODEJ - VÝRAZNÁ SLEVA!
3+1 79,6m2 III. NP. NOVOSTAVBA 1.744.000,-Kþ

Mořice,okr.Prostějov
Rodinný dům 3+1 ihned k bydlení, s možností
rozšíření do podkroví. El., plyn. ÚT, vodovod. 2 vjezdy
napozemek.Vzdálenost2kmoddálnice.
Zast.plocha342m2,zahrada1375m2
Cena:Kč1.499.000,-

KanceláĜ: PodČbradovo nám. 11-12
(budova Komerþní banky) 2. patro

Prodej RD 2+1 s prĤjezdem a zahrádkou
v Urþicích. Koupelna s vanou, splach. WC.
Obecní voda, vytápČní na tuhá paliva, plyn pĜed
domem. Zast. plocha 316m2, zahrada 160m2.
Cena: 700.000 Kþ

Mobil: 777 619 939
Nové byty ProstČjov - Drozdovice, rĤzné
výmČry, dispozice 2+kk až 3+kk, vlastní dvĤr,
posezení, parkování.

Byty pronájem
1+kk PV Drozdovice, 32m2,
2+kk PV Drozdovice, 69m2,
2+1 PV Šárka, zaĜízen,
2+1 PV Okružní, po rek., cihla
3+kk PV Drozdovice, 90m2,

Prostějov,ul.Kovaříkova
Novostavba RD 5+1 s garáží, obytná plocha 260 m2.
Pozemekcelkem1171m2.
Cena:Kč8.200.000,-

4.500 Kþ+en
8.100 Kþ+en
7.000 Kþ vþ.en
7.000 Kþ+en
11.000 Kþ+en

Byty prodej
Prodej novostavby RD 4+kk s garáží a
zahradou v Mostkovicích. Nízkoenergetic.
bungalov - dĜevostavba. KuchyĖská linka na
míru s elektrospotĜebiþemi, koupelna s vanou,
rekuperaþní jednotka atd.Pozemek 835m2.
Cena: DOHODOU

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

1+kk DV, PV E.Beneše
2+1 OV, PV BrnČnská, po rek.
3+1 OV, PV Fanderlíkova
3+1 OV, PV C. Boudy, cihla
4+kk DV, PV Anglická,

730tis Kþ
1.240tis Kþ
1.450tis Kþ
1.570tis Kþ
1.130tis Kþ

RD Kostelec na Hané, 5+1,zahrada, garáž,
2.290tis Kþ
RD PV ýechovice, 3+1, 2 x 1+kk, 824m2.
2.890tis Kþ
RD NČmþice nad Hanou 3+1.
890tis Kþ
RD Kladky, 2 jednotky: 3+1, 2+1, velký
pozemek
990tis Kþ
ZdČná chata Seþ
690tis Kþ
Poz. Domamyslice, 1426m2.
1450 Kþ/m2
Pronájem prodejny, PV Drozdovice 80m2.
10tis Kþ
Pronájem NP, PV Daliborka 85m2.
6tis Kþ
Pronájem prodejny, PV Dobrovského 140m2.
17tis Kþ
Pronájem prodejny, PV Vápenice 250m2.
15tis Kþ

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem

1+1 PV Tovaþovského
4.500 Kþ+en
2+1 PV Vrchlického, 100m2,
7.900 Kþ vþ. en
2+1 PV Blahoslavova, po rek.
7.000 Kþ+en
3+1 PV Blahoslavova 102m2, po rek. 8000 Kþ+en
3+1 PV Svatoplukova 120m2, 10.000,- Kþ vþ. ink.

Byty prodej
Pronájem obchodu 250m2 u centra mČsta
PV, výlohy, samostatný vchod, WC, srpcha,
sklad, kuchyĖka.Cena: 15000Kþ/mČs. + inkaso

Pronájem nebyt. prostor 200m2 v ProstČjovČ.
Snížené pĜízemí, dva vchody, 2x WC, sprcha,
dlažba, variabilní prostor.Vhodné i na cukrárnu,
pekárnu atd. Cena: 14 000Kþ/mČs. + služby

ProdejpolyfunkþníhoareáluvobciUrþice,okr.
ProstČjov. Plocha areálu cca 8100m2, þtvercový
tvar. Admin. budova, stáje, bývalá sýpka a sklad.
hala 67mx 12,5m. PrĤbČžná údržba.
Cena: DOHODOU

A-City

POZEMKY
Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD ve
Vrahovicích.
Cena: 1060Kþ/m2
Prodej st. pozemku na RD v Mostkovicích.
Veškeré ing. sítČ. VýmČra 693 m2.
Cena: 1600Kþ/m2

1+kk OV, PV M.Pujmanové
630tis Kþ
1+kk OV, PV E.Beneše
689tis Kþ
1+kk OV, PV KotČrova
690tis Kþ
2+1 DV, PV Zrzavého
950tis Kþ
2+1 DV, PV Zrzavého po rekonstrukci 1.050tis Kþ
2+1 DV, PV Špály, po rekonstrukci 1.100tis. Kþ
3+1 OV, PV E.Beneše
1.190tis Kþ
3+1 OV, PV E.Beneše
1.269tis Kþ
3+1 OV, PV Sídl. Svobody, po rek.
1.350tis Kþ
3+1 OV, PV Krapkova, po rekonstrukci, 1.450tis Kþ
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.390 tis Kþ
3+1 OV, PV Svatoplukova,
1.590tis Kþ
3+1 DV, PV Svatoplukova, 120 m2,
890tis Kþ
3+1 PČnþín, byt v domČ typu okal
440tis Kþ
RD Smržice, k rekonstrukci,
490tis Kþ
RD PČnþín, 2x3+1 s garáží,
800tis Kþ
RD Kostelec na Hané, dispozice až 3+1, 890tis Kþ
RD ýechy pod K., 3+kk po þást. rek. 890tis Kþ
RD Vrahovice 6+1, dvougeneraþní se zahrádkou,
1.990tis Kþ
RD Želeþ, 4+kk, novostavba
1.450tis Kþ
RD PV Melantrichova, 2 byty-3+1, k rek.
2.390tis Kþ
RD PV Sokolská, 5+1 po rek.
3.600tis Kþ
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kþ

Mobil: 776 29 44 98
VyzdČná výrobní hala v uzavĜeném areálu.
VytápČná, soc.zaĜ., kanceláĜe. 600m2,
40tis Kþ/mČs
Poz. Kostelec n. H, 800 m2, IS
790tis Kþ
Poz. Mostkovice 700 m2

www.cmreality.cz

Určice,okr.Prostějov
Rodinný dům se 2 byty 3+1, průjezd, dvojgaráž, terasa,
dvůr se zahradou. Byt v 1. patře po rekonstrukci, ihned
k bydlení. Plyn. ÚT, samostatné měřiče energií. Zast.
plochavč.dvora382m2,zahrada84m2.
Cena:Kč1.790.000,-

SLEVA!

Kostelecn/H,okr.Prostějov
Prodej rod. domu 3+1 s možností rozšíření do podkroví,plyn.ÚT,dvorek,předzahrádka.Ihnedkbydlení.
Zast.plocha111m2.
Cena:Kč850.000,-

BYTY–PRODEJ:
1+1,A.Slavíčka–OV,5.p.,35m2,lodžie,plast.okna
Kč690.000,1+1,Plumlovskául.–DB,1.p.,40m2,porek.
Kč950.000,2+1,ul.Budovcova–DB,cihla,55m2,3.p.,bezvýtahu,
pův.stav
Kč800.000,--SLEVA!
2+1, ul. B. Šmerala – DB, 62 m2, 4. p., panel., výtah,
lodžie,plast.okna
Kč900.000,2+1,Kotěrovaul.–OV,porek.,55m2,3.p.,cihla,lodžie
Kč1.249.000,2+1,ul.PodKosířem – OV,po rek., 58 m2, 3. p., cihla,
balkon
Kč1.450.000,2+kk,Jezdeckául.–OV,nový,4.p.,výtah
Kč1.351.220,-vč.sklepaaparkování
2+kk,Jezdeckául.–OV,nový,přízemí
Kč1.585.000,-vč.sklepaaparkování
3+kk,Jezdeckául.–OV,nový,2.p.nebo3.p.
Kč2.150.000,-vč.sklepaaparkování
NOVÝ 3+kk s garáží, Vrahovická ul. – OV, balkon
Kč1.999.000,NOVÝ4+kksgaráží,Vrahovickául.–OV,balkon
Kč2.302.000,-

BYTY–PRONÁJEM:
1+kk–Waitovaul.–prostudentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/lůžko
1+1–sídl.Beneše
Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+1,ul.PodKosířem
Kč4.000,-/měsíc+inkaso
2+kk,nám.TGM
Kč6.500,-/měsíc+inkaso
2+1,Vrchlickéhoul.
Kč5.500,-/měsíc+inkaso
3+1,Wolkerovaul.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso
3+kk,Janáčkovaul.
Kč8.000,-/měsíc+inkaso
3,5+kk,Rejskovaul. Kč10.000,-/měsíc+inkaso
RD3+1,ul.Dr.Uhra
Kč9.000,-/měsíc+inkaso

GARÁŽE:
PRODEJ–Pv,zaMechanikou
Kč90.000,PRONÁJEM–Pv,zaMechanikou Kč700,-/měsíc
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Ostatní sporty

25. ledna 2010

JAN MRÁZEK, atletický Mistr sportu

slaví „P÷TAOSMDESÁT“

PROSTċJOV - Ano, už pĜesnČ tolik rokĤ bude mít tuto
stĜedu 27. ledna 2010 mistr
sportu Jan Mrázek, legenda
prostČjovské atletiky.

V mládí sice zaþínal s fotbalem
a ledním hokejem, ale jeho hlavním sportem se brzy stala
atletika. V letech 1939
až 1945 startoval za
SK ProstČjov, ovšem
jeho rĤst výkonnosti
ho záhy poslal do
vojenských klubĤ ATK, ÚDA
a
DUKLA
Praha. Za hlavní
discipliny mČl
bČh na 110 m pĜekážek a skok daleký,
u nichž drží stále úctyhodné osobní rekordy 14,7
vteĜin a 721 centimetrĤ.
Jan Mrázek se stal osminásobným mistrem ýSR na
pĜekážkových tratích a ve
skoku dalekém a v tČchto disciplinách také reprezentoval tehdejší
ýeskoslovensko. Je vítČzem historicky prvního roþníku (1947)
„Velké ceny mČsta ProstČjova
v bČhu na 110 m pĜekážek“, který
letos oslaví 64. roþník. Dlouhou
dobu byl místopĜedsedou výboru

atletického svazu ýSTV a nyní je
jeho þestným þlenem. VýznamnČ
se podílel na Ĝízení tČlovýchovy
v ProstČjovČ. Od roku 1950 je
trenérem a jeho rukama
prošlo mnoho þeskoslovenských
reprezentantĤ.
Je také þestným obþanem mČsta
ProstČjova
a byl rovnČž uveden
do SínČ slávy
prostČjovského
sportu.
I nyní, pokud poþasí dovolí, ho mĤžeme každý den vidČt
v posilovnČ, která je v budovČ SK
ProstČjov ve Sportovní ulici.
Nejen poþetný atletický národ, ale
jistČ všichni sportovní pĜívrženci
a obþané mČsta ProstČjova mu
pĜejeme hodnČ zdraví i pohody
do dalších let a radost z úspČchĤ
prostČjovských sportovcĤ.
Za AC ProstČjov
Milan ýeþman

Halová sezona zaêala atletĎm moravským vícebojem

Radost juniorek: ZboĆilová stĆíbrná, Matušková bronzová
OLOMOUC - ProstČjovští
atleti zahájili halovou sezonu mistrovstvím Moravy
a Slezska ve vícebojích všech
vČkových kategorií. Závody
se konaly o víkendu 16. a 17.
ledna v Olomouckém tunelu,
pĜiþemž poĜadatelem byl místní Atletický klub. ProstČjov
mČl svá želízka v ohni zejména
mezi juniorkami, které se pĜedstavily ve tĜíþlenném složení
a všechny shodnČ bojovaly
o cenné kovy. Zástupci opaþného pohlaví bojovali pouze
v jednotlivých disciplínách.
V kategorii juniorek mČl oddíl
AC ProstČjov trojnásobné
zastoupení. Za vítČznou þeskou
reprezentantkou Komrskovou
ze Zlína (získala 3068 bodĤ) se
na druhém místČ v halovém pČtiboji umístila prostČjovská nadČje
Vendula ZboĜilová, a to souþtem
bodĤ 2798 za tyto výkony: 60
m pĜekážek - 10,15 sek., skok
vysoký - 154 cm, vrh koulí (4kg)
- 8,74 m, skok daleký - 476 cm
a 800 m - 2:45,98 minuty. O svém
stĜíbĜe rozhodla až po velkém
boji se svojí klubovou kolegyni
Dominikou Matuškovou. „Ta se
stateþnČ držela až do poslední
osmistovky, kde ji Vendula utekla,“ poznamenal k souboji dvou
prostČjovských juniorek Milan
ýeþman, trenér a místopĜedseda AC ProstČjov. Matušková
nakonec posbírala 2753 bodĤ
za výkony 9,78 sec. - 160 cm 8,16 m - 436 cm - 2:50,33 min.
(stejné poĜadí disciplin jako
u ZboĜilové). Na þtvrtém místČ
skonþila další talentovaná závodnice z ProstČjova Lucie Síbrová,
která získala 2257 bodĤ za výkony 10,81 sec. -130 cm - 8,08 m
- 445cm - 2:50,44 min.
V rámci mužských vícebojĤ startovali prostČjovští atleti v bČhu
na 60 m pĜekážek, kdy v kategorii dorostencĤ zabČhl Robin
Dragoun výborný þas 8,69 vteĜin
a byl nejrychlejší ze všech startu-

jících. ÚspČšnČ si od startu vedl
i Filip Londin, pro nČhož to byla
premiéra mezi dorostenci na této
trati. Poslední mezera mezi þtvrtou a pátou pĜekážkou mu však
„nevyšla“ a nakonec dobČhl do
cíle v þase 9,72 sec. A skonþil
druhý. V kategorii juniorĤ byl
ze všech nejrychlejší František
Janþík, který svĤj první start v této kategorii na pĜekážkách promČnil v þas 9,32 sec. „Jeho hlavní disciplina je však dvoustovka,
na níž získal na loĖském roce na
mistrovství republiky bronzovou
medaili. Možnost speciálního tréninku i závodČní pro tuto traĢ jsou
však u nás nulové,“ postesknul
si nad v ProstČjovČ stále žalostnými podmínkami pro atletiku
Milan ýeþman.. „CelkovČ jsem
s prvním letošním vystoupením
spokojen. Dosažené výkony
jsou dobrou pĜedzvČstí dalších

závodĤ, kterými bude PĜebor
Olomouckého kraje a hlavnČ
mistrovství Moravy a Slezska
jednotlivcĤ, které se bude konat
zaþátkem února, jako už tradiþnČ,
v bratislavské hale ELAN
„V celé ýeské republice jsou jen
tĜi regulérní haly pro atletické soutČže a to v Praze, které se hodnČ
vytíženy a je prakticky nemožné
se tam dostat, konají se moravské
šampionáty ve slovenské metropoli už opravdu tradiþnČ... My
se halových soutČží úþastníme
pravidelnČ a to i pĜesto, že naše
podmínky k trénování jsou více
než komplikované. MomentálnČ
využíváme k tréninku padesátimetrový japexový povrch na
tribunČ v hale prostČjovského
Sportcentra a podle možností
i ve vlastní hale, pĜedevším pro
trénink skoku do výšky,“ uvedl
závČrem Milan ýeþman. -pk-

MLADÉ NADĚJE. Úspěšné trio prostějovských vícebojařek na mistrovství
Moravy a Slezska. Zleva druhá Zbořilová, třetí Matušková a čtvrtá Síbrová.
Foto: archív AC Prostějov

SKC Prostøjov vyrazil na tradiêní Grand Prix do Vídnø

Muži se neprosadili, mládež své kvality potvrdila
VÍDEĕ
(Rakousko)/
PROSTċJOV - Aþkoliv by se
mohlo zdát, že cyklistické dČní
usnulo pod nánosy snČhu, dráhová sezona pokraþuje v plném
proudu. Ve dnech 11. a 12. ledna 2010 se již tradiþnČ cyklisté
SCM SKC ProstČjov zúþastnily dráhového podniku ve
vídeĖské hale Ferryho Dusika
Hallenstadion. V letošním roce
klání International Grand
PrixVienna povýšilo na závod
2. kategorie UCI (Mezinárodní
Cyklistická Unie - pozn.red.), což
zaruþovalo hojnou úþast pĜedních evropských dráhaĜĤ nejen
v mužských disciplínách, ale
i v kategoriích mladších závodníkĤ (startovalo se ve všech od
žáþkĤ až po muže).
Mezi elitou se pĜedstavili dva borci s logem SCM SKC v zádech.
Tomáš Salaj, ani Nikolas Maršálek
se však v letošní, vskutku nebývale silné konkurenci na þelní
pĜíþky neprosadili a skonþili v poli
poražených. Tak trochu za oþekáváním zĤstali i junioĜi. Lídr pro-

stČjovského týmu poslední doby
Jakub Filip nenaplnil své vždy nejvyšší ambice a v bodovacím závodČ skonþila až na devátém místČ.
SmĤlu pak mČl ve scratchi, kde
byl z druhé pozice diskvalifikován. Náladu tak Filipovi þásteþnČ
vylepšilo tĜetí místo v závodČ na 1
km s pevným startem. Další závodníci SKC Robin Wagner a OndĜej
Tkadlec do boje o medailové pozice nezasáhli, za zmínku stojí snad
jen sedmé místo Robina Wagnera
na 1 km s pevným startem. Naopak
v obou dnech se ve výborném
svČtle ukázal bývalý prostČjovský
junior Michal Mráþek, který pro
sebe získal prvenství v bodovacím
závodČ i v pevném kilometru.
Mezi kadety opČt potvrdil vzrĤstající formu závodník SCM SKC
Tomáš Malec, který vcelku pĜesvČdþivČ zvítČzil ve dvoudenním
omniu a ukázal tak své vysoké
ambice pro letošní sezonu. Podle
slov trenéra Vladimíra VaþkáĜe
udČlal Malec výrazný posun
dopĜedu pĜedevším co se techniky
jízdy týþe a pokud bude na sobČ

škole bruslení se dČti nauþí základĤm bruslaĜské techniky, které
jsou nutnou podmínkou bezproblémového rozvoje nejen v bruslení,“ Ĝíká Eva Olšanská z oddílu
KRASO-bruslení ProstČjov. „Ve
svČtČ se opČt objevuje trend, kdy
trenéĜi krasobruslení - vČtšinou dĜíve aktivní krasobruslaĜi
- pomáhají se správným nácvikem techniky bruslení hokejistĤ,
a to i dospČlých mužĤ! NČkdy
mĤžete vidČt hokejisty jezdit bez
hokejek v plné výstroji oblouþky,

Snímek zachycuje atmosféru ze Školičky bruslení.
Foto: oddíl KRASO-bruslení Prostějov

vlnky, trojky. Tento pĜístup nejvíce zdokonalili tradiþnČ vynikající Rusové. NČkteĜí pĤvodnČ
budoucí hokejisté dokonce zĤstanou u krasobruslení, jako u své
životní lásky, což je tĜeba pĜíklad
Jevgenije Pljušþenka,“ pĜidala
pár zajímavostí Olšanská, která
dále nastínila vývoj zaþínajícího
krasobruslaĜe þi krasobruslaĜky.
„Budoucí závodník zahájí svou
kariéru nejprve ve škole bruslení, následnČ pokraþuje v krasobruslaĜské pĜípravce jako malý
závodník a potom trénuje skoky
ve skupinČ vČtších. Pak vČtšinou
podle možností každého zaþíná
trénovat individuálnČ. Každý
závodník podle pravidel krasobruslení prochází testy podle
vČkových skupin. Odborní trenéĜi rozhodují o zpĤsobu tréninku a rozdČlení dČtí do skupin tak,
aby byly respektovány možnosti
dítČte, nedošlo ke zranČní a souþasnČ byly v každé skupince
dČti podobných schopností.

URPUTNÉ ZAUJETÍ. Prostějovský cyklista SKC Robin Wagner při svém snažení
na 1 kilometru s pevným startem. V klasifikaci se našel nakonec na sedmé pozici.
Foto: Michal Mráček
i nadále poctivČ pracovat, þeká
ho jistČ úspČšná budoucnost. Na
druhém místČ skonþil další závodník centra Tomáš HeĜmanovský
z TJ Uniþov. Z dalších prostČjovských kadetĤ startovali Adam
Hnízdil, LudČk Lichnovský a Jan
ýech, kteĜí zaznamenali slušné
dílþí úspČchy, když Hnízdil se
umístil na osmém místČ v bodovacím závodČ a Lichnovský

obsadil stejnou pozici ve scratchi.
V kategorii žákĤ, kteĜí startovali pouze v omniu sestávajícího
z nČkolika disciplín vþetnČ scratche
a bodovacího závodu, se ve velmi
dobrém svČtle ukázala nadČje prostČjovského centra LudČk Helis.
Ten v celkovém hodnocení obsadil
výteþnou tĜetí pĜíþku za rakouskými závodníky Ritzingerem a Maye
rhoferem.
-pš, pk-

Reprezentant FILIP dojel v Holandsku nejlíp sedmý
ADELBORN (Nizozemí)/
PROSTċJOV - Minulý
víkend (16.-17. ledna) startovala þeská juniorská reprezentace ýeské republiky na
silnČ obsazených závodech
v nizozemském Apeldornu
a byli u toho i dva vyslanci
z ProstČjova. Stálým þlenem
výbČru této vČkové kategorie
je Jakub Filip, obnovenou
premiéru coby reprezentaþní trenér si pak odbyl
Vladimír VaþkáĜ. Na mezinárodní závody odjel také
þlen centra mládeže pĜi SKC
Jan Kadúch i exprostČjovský
Michal Mráþek.
V programu podniku, ve kterém
se pĜedstavili jezdci NČmecka,
Belgie, USA, Lucemburska,
ýeské republiky a pochopitelnČ nechybČli ani domácí
Holanćané, byla vČtšina klasických dráhových disciplín a také
ponČkud netradiþní závod
za dernami. ProstČjovskému
Filipovi se v první den pĜíliš
nedaĜilo a medailové pozice
neohrožoval, když v konkurenci 23 závodníkĤ obsadil 11. pĜíþku ve ve sratchi a závod dvojic
Madison, do nČhož nastoupil
s Petrem Vakoþem z Dukly
Praha, nedokonþil... „Bohužel
již v prvních kolech byl Kuba
dost nevybíravČ sražen nČmeckým reprezentantem. Po ošetĜení lékaĜem mu nebylo pokraþování v závodČ doporuþeno,“
prozradil strasti svého svČĜence
Vladimír VaþkáĜ. V nedČli už to
bylo ze strany nejvČtšího prostČjovského talentu souþasnosti
lepší. Ve vyluþovacím závodČ
skonþil ze všech þeských juniorĤ nejvýše, který obsadil pČkné
7. místo.
Z dalších borcĤ se vydaĜil
závod ve sratchi Michalu
Mráþkovi. Tento odchovanec prostČjovské cyklistiky
dojel pátý a spoleþnČ s Janem
Kadúchem, þlenem centra pĜi

REPREZENTAČNÍ VYSLANCI. Nový trenér reprezentačního výběru Vladimír Vačkář (vpravo) má za sebou první akci, která se konala
vnizozemskémAldebornu.VevýběrumělisvéhosvěřencezSKCJakubaFilipa.
Foto:archívSKCProstějov
SKC, si pak pĜipsali medailový úspČch v podobČ bronzu
ze závodu Madison dvojic.
„Tento závod mČl velice dobrou úroveĖ. Dvojice MráþekKadúch získala po oba dny
vždy tĜetí místa po velmi útoþném pojetí boje,“ konstatoval
trenér VaþkáĜ. Mráþek navíc
na druhý den dojel v bodovacím závodČ juniorĤ na výborné
druhé pĜíþce. Posledním pódiovým umístČním byl stíhací
závod juniorĤ, v nČmž J.
Kadúch vybojoval tĜetí místo
a solidní výsledky dotvrdila
osmá pozice tohoto jezdce
z Hranic na MoravČ, jenž se
pĜipravuje v ProstČjovČ, ve
dvousetmetrovém sprintu.
„Myslím, že s našim vystoupením mĤžu být spokojen,“ uvedl po návratu do
ProstČjova Vladimír VaþkáĜ,
reprezentaþní kouþ a sou-

ŠKOLA BRUSLENÍ je pĆístupná všem. ZaêáteêníkĎm, i tøm, co už trochu umí
ProstČjovský oddíl krasobruslení poĜádá již nČkolik let
„ŠKOLU BRUSLENÍ“, kde
se dČti uþí bruslit a následnČ se
Ĝadí bućto do krasobruslaĜského nebo hokejového oddílu. Kurz je vhodný pro dČti
od tĜí let a je urþen nejen pro
zaþáteþníky, ale i tČm, které již
bruslit umí.
„DČtem se vČnují vyškolení trenéĜi s dlouholetou reprezentaþní
zkušeností i praxí, kteĜí provádí
výuku formou her a soutČží. Ve
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Aspekt bezpeþného bruslení je
cílenČ pĜítomen v každé hodinČ
tréninku. Posun svých ratolestí
pak mohou aktivní rodiþe sami
posoudit pĜi volném bruslení

Sedmiletá Elitzbetka Olšanská, dnes
aktivní členka prostějovského krasobruslařského oddílu, začínala stejně
jako většina malých krasobruslařek
právě ve Škole bruslení.
Foto: oddíl KRASO-bruslení Prostějov

veĜejnosti pĜímo na stadionu
Naši trenéĜi rovnČž zodpovídají
za technickou i formální stránku
bruslení, tj. pĜipravují dČti podle
pravidel krasobruslení ve standardech mezinárodní federace
ISU. Rádi vám poradí s hudbou,
pĜipraví obsah volné jízdy, poradí pĜi rozvíjení schopností dítČte,“ uvedla Eva Olšanská.
Pokud vaše dČti, nebo tĜeba i vy,
chcete nauþit bruslit þi jen zdokonalit v bruslení, potom urþitČ pĜijćte
na trénink, kdy probíhá škola bruslení pro dČti nebo dospČlé. Cena za
1 hodinu þiní podle internetových
stránek klubu 50 Kþ. Zaplacení
a pĜihlášení sebe nebo dítČte je
možné 15 minut pĜed zahájením
hodiny. Termín nejbližší „ŠKOLY
BRUSLENÍ“ je dle rozpisu
Víceúþelové haly v sobotu 30. ledna 2010 od 13:00 do 14:15 hodin.
Další informace mĤžete najít
právČ na stránkách s adresou
www.kraso-prostejov.wbs.cz.
-pk-

þasné šéf prostČjovského centra. „Naši kluci se v nabité
konkurenci neztratili a patĜili
k nejlepším, což mČ pochopitelnČ tČší,“ dodal VaþkáĜ, který
byl nadšen z prostĜedí, jež na
cyklisty þekalo. „Závodilo se
ve snad nejmodernČjší, pouze
jeden rok staré hale v EvropČ,
která dostala nČkolik architektonických ocenČní. PĜíští rok
se právČ zde koná mistrovství
svČta v dráhové cyklistice

kategorie Elite. Jsou zde velice vkusnČ a úþelovČ skloubeny
sportovištČ nejen pro cyklisty
ale i atlety a všechny halové
míþové sporty. DĜevČná cyklistická dráha má špiþkovou
úroveĖ,“ unášel se na vlnách
euforie Vladimír VaþkáĜ.
„Adelborn je padesátitisícové
mČsteþko jako naše. Kéž bychom se nČkdy nČþeho obdobného doþkali i v ProstČjovČ...,“
zasnil se.
-pk, pš-

kam za figurkami....
Chystá se CAMEL TROPIC
C OPEN 2010
CAMEL herna-bar Plumlovská ulice (OD Penny market) ve
spolupráci s SK Rošáda ProstČjov poĜádá další pohárový turnaj
v RAPID ŠACHU s názvem „CAMELTROPIC OPEN 2010“,
který se uskuteþní v sobotu 13. února 2010 od 9:00 hodin právČ
v Camel herna-baru v Plumlovské ulici v ProstČjovČ.
Hrát se bude RAPID ŠACH 2x15 minut, ve skupinČ každý s každým,
o poĜadí rozhodne poþet bodĤ, Sonneborn, los. V utkání o umístČní
pĜi remíze pak rozhodne los. Startovné 100 korun je tĜeba zaplatit p.
Aleši Hradskému (mobil: 775 345 206) do 6. února 2010. Turnaje
se zúþastní prvních 24 pĜihlášených hráþĤ. PĜipraveno bohaté obþerstvení jako smažený Ĝízek, bramborový salát plus nápoj dle výbČru.
Generálním Ĝeditelem turnaje je Ing. Jan Srostlík, Ĝeditelem turnaje
Michal Srostlík a rozhodþím JiĜí Novák.
Otmar Jodl ve spolupráci s SK ROŠÁDA ProstČjov
poĜádá pohárový turnaj v rapid šachu

OāA CUP OPEN 2010
Kdy?
v sobotu 30. ledna 2010
Kde?
Š-klub v Palackého ulici v ProstČjovČ
V kolik? od 9:00 hodin
Rapid šach se hraje dvakrát 15 minut, ve skupinČ se stĜetne
každý s každým, pĜiþemž o poĜadí rozhoduje poþet bodĤ,
v pĜípadČ jejich rovnosti vzájemný zápas, sonnenborn,
þi los. Poté následují utkání o koneþné umístČní, v nichž
pĜi remíze rozhodne los. Startovné þiní 100 Kþ a je tĜeba jej zaplatiti panu Aleši Hradskému st., mobil 775 345
206. PĜipraveno je obþerstvení v podobČ vepĜového Ĝízku
s chlebem, piva Holba, kávy nebo kofoly. Turnaje se má
právo zúþastnit prvních osmadvacet pĜihlášených. Jeho
Ĝeditelem je Otmar Jodl, hlavním rozhodþím JiĜí Novák.
OrganizátoĜi dČkují všem sponzorĤm, kteĜí podpoĜili tuto
královskou hru.

25. ledna 2010

Reality Kocourek
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REALITNÍ KANCELÁě

znalecká a realitní
kanceláĜ
PĜemyslovka 3
796 02 ProstČjov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
ýlen evropského klubu realitních kanceláĜí
· ZprostĜedkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytĤ
· Znalecké posudky nemovitostí pro pĜevody
a pozĤstalosti
· Tržní ocenČní pro poskytování všech druhĤ
úvČrĤ od bankovních domĤ
· OcenČní pro hypoteþní úvČry a stavební spoĜení
· OcenČní majetku spoleþností
· Likvidace spoleþnosti
· OceĖování pro veĜejné dražby
· ZprostĜedkování úvČrĤ

Nabízíme:
RD – PRODEJ

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

Pavel Salaj
Nám. Padlých hrdinĤ 6, ProstČjov
tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.cz
Pracovní doba:
Po - ýt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 Pá: 9.00 - 12.00

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

tel.:
mobil:

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

email: prostejov@patriotreality.cz
www.PATRIOTreality.cz
RD 5+1 Ptení
Ĝadový, dvoupodlažní, zastavČná plocha 86 m2, zahrada 205 m2,
topenílokální-tuhápaliva,vodaobecní,suchéwc. Cena220.000Kþ

RD VÝŠOVICE
Tel.: 777 851 606
Cena : 700.000,- Kþ

NOVINKA! RD 2+1, 1+1 se zahradou PV
- Riegrova, cihl., patr., podskl., vše 204 m2, el.,
plyn, WAF
2.150.000 Kþ

Prodej pĜízem. RD k rekonstr. PVJihoslovanská, nyní obchodní prostory.
SLEVA! 830.000 Kþ

Prodej pĜízemního RD 3+1 NČmþice nad
Hanou, dvĤr a zahrada s vl.studnou, skleníkem a 2 pĜístavky. ZP 180 m2, zahrada 198 m2.
Cena 920.000 Kþ
Prodej dvougeneraþního RD 5+2+Z
Vilémov, okr. Olomouc. U domu dvorek se
zahradou. ZP 222 m2.
Cena 810.000 Kþ

RD 4+1 Kralice na Hané
ěadový, dvoupodlažní, þásteþnČ podsklepený, pozemek 497m2,
zahrada 482m2, garáž, el. 220/380V, voda vlastní studna, ÚT na
tuhá paliva a plynovým kotlem.
Cena 1.790.000 Kþ

RD 2+1 a 1+1 – TVOROVICE, okr. PV
ěadový, 2+1 a 1+1, široký prĤjezd na dvĤr. Byt 2+1 ihned
obyvatelný. Vhodný k rekonstrukci a rozšíĜení do podkroví.
Pozemek 2259 m2.
Cena: 740.000 Kþ

Rodinný dĤm 3+1 Plumlov, - Dvoupodlažní, þásteþnČ
podsklepený, prosklená veranda s výhledem na rybník a pĜístupem
na zahradu 423 m2. Voda obecní, el.220/380 V, ÚT na tuhá paliva +
el.kotel, plyn u domu. Ihned k nastČhování. Cena: 1.350.000 Kþ
Rodinný dĤm 5+1 Kobylniþky, - dvou bytových jednotkách
3+1 a 2+1 po vČtšinové rekonstrukci, plastová okna, kotel,
plovoucí podlahy, vnitĜní omítky, 2 nové kuch.linky. K domu
pĜilehlý dvorek s kĤlnou navazuje na pozemek zahrady. Celková
výmČra pozemkĤ 683 m2.
Cena: 1.650.000 Kþ

7 km od PV, 2+1, zapoþatá rekonstrukce podkroví, nová stĜecha, zateplení. Celková plocha
pozemku 300 m2.

Pozemek VĜesovice
Tel.: 777 231 606
Rovinatý terén, obdélníkový tvar o výmČĜe 900
m2, veškeré inženýrské sítČ na pozemku. Dálnice
Brno - Olomouc 2 km.
Cena : 430 Kþ/m2

RD, chalupa Myslejovice Tel. : 777 851 606
DispoziþnČ 2+1, zast. plocha 112 m2, zahrada 289m2, dobrý stav.
Cena : 650.000,- Kþ

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

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

Prodej podsklepené rekreaþní chaty se
zahradou Stražisko. V pĜízemí 2 pokoje s terasou, v podkroví 2 pokoje s verandou. Prodej
vþetnČ vnitĜního zaĜ.
Cena 495.000 Kþ
BYTY PRODEJ
OV 1+1, PV - Tovaþovského, 36 m2,
2.p., cihla, po rek. Cena: 1.000.000 Kþ
OV 2+1 ProstČjov - Svatoplukova,
49 m2, pĜíz.
Sleva! 950.000 Kþ
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kþ
Prodej DB 3+1 NČmþice n.Hanou,
2
75 m , balkon, zvýš. pĜízemí.
BYTY PRONÁJEM
Pronájem 3+1 PV - Paleþkova
na 9.000 Kþ/mČs.+3.000 Kþ energie
Pronájem 3+1 s verandou a zahrádkou, PV Paleþkova,145m2,pĜíz,nový,JENNEKUěÁCI!!!
8.500 Kþ/mČs.+3.000 Kþ energie
Pronájem 1+1 PV-Okružní, 25 m2, 3.p./3
5.200 Kþ/mČs.
Pronájem1+1PV-Vrahovická, 6.700Kþ/mČs.
Pronájem zaĜíz. bytu 3+1 E.Beneše, 3.p.,
lodžie
9.500 Kþ/mČs.
Pronájem bytu 1+1 PV - Wolkerova, 36 m2,
1.p. bez výtahu
6 000 Kþ/mČs.
Kompletní nabídka v kanceláĜi
KOMERýNÍ NEMOVITOSTI
Pronájem obchodu s výlohou a bytem 1+1 v
centru PV, 38 + 36 m2, pĜíz.
25.000 Kþ/mČs. vþ. energií
NOVINKA! Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a podkr. bytem v prĤm. þásti PV, ZP
celkem 1765 m2, nutné dokonþovací práce.
7.750.000 Kþ
NOVINKA! Prodej patrové, zdČné, výr., kanc.
a sklad. budovy v prĤm.þásti PV, ZPcelkem 499
m2, nákl. výtah 2000 kg.
3.300.000 Kþ
NOVINKA!!!Prodejzavedenépivnicevcentru
nám. T. G. M., 140 m2, momentálnČ pronajato.
Cena: 2.490.000,Prodej kompl. zrekonstr. þtyĜpodl. þinžovního
domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou,
vitotékouadvČmaobchodyvhistorickémcentru
ProstČjova.
Cena v RK.
Prodej/pronájem prĤm. budov 252 m2, 390
2
2
2
2
m , 413 m , 544 m , 594 m , 1050 m2, 1155 m2
v prĤm.þásti PV
Cena dohodou
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 Kþ/mČs.
Pronájem obchodu 75 m2 ProstČjov - Dolní
ul.
15000 Kþ/mČs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a taneþním parketem Dobromilice
3.000.000 Kþ
Velký výbČr kanceláĜských prostor k pronájmu !!!
POZEMKY PRODEJ
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
550 Kþ/m2
Kostelec na Hané þást st.poz.4032 m2
320 Kþ/m2 NÁŠ TIP
VĜesovice parcela 744 m2
350.000 Kþ
Alojzov parcela 1200 m2
550 Kþ/m2
Hluchov 695 m2
200.000 Kþ
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kþ/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláĜi
GARÁŽE
Prodej nadstandartní garáže 30 m2,
el.220/380V, EZS, další zabezp., odvČtrávání,
PV-ul. Pod KosíĜem
240.000 Kþ

www.realitycz.net

Rodinný dĤm 6+kk Klenovice, - samostatnČ stojící novostavba
s garáží, terasou v klidné þásti obce, plyn ÚT + teplovzdušné
vytápČní z krbu do všech místností zast.pl 132 m2, zahrada 595
m2.
Bližší informace v RK
RestauraceVyškov,-sezahradnímposezenímaluxusnímbytem
2+1 s privátním bazénem, kapacita 35 míst uvnitĜ, v zahradČ 80 +
výþep, udírna, gril. Prodej vþetnČ vnitĜního vybavení restaurace a
bytu.Velmi dobrý stav.
Cena: 5.000.000 Kþ

BYTY – PRODEJ

BYT 2+kk, ProstČjov, Krasická ul.
OV, 60,5 m2 + 2 balkony, sklep, novostavba, plastová okna,
podlahy - plovoucí a keramická dlažba v koupelnČ a na wc.
KuchyĖská linka s vestavnými spotĜebiþi. Cena 2.100.000 Kþ

Byt 3+1, Mozartova, ProstČjov
OV, 72 m2 v 8.NP panelového domu, po celkové rekonstrukci
bytu i domu. ZdČné jádro, kuchyĖská linka na míru. Klidná
lokalita blízko centra.
Cena: 1.800.000 Kþ
Byt 5+1 ProstČjov, Vápenice - v OV, 162 m2, v 1.NPcihlového
domu v centru mČsta. Prostorná kuchynČ s rohovou kuch.linkou
s vestavČnými spotĜebiþi-(myþka, sporák, lednice), 2 x koupelna
s wc, plovoucí podlahy, v obývacím pokoji krb. VytápČníĜešeno
samostatným plynovým kotlem.
Cena 3.650.000 Kþ
Prodej bytu 2+1, ProstČjov, V. Špály - DB, 67 m2, v 6.NP
panel, (zateplení, plastová okna). NeprĤchozí pokoje, velká
komora a lodžie. Byt je v pĤvodním stavu. Cena: 950.000,- Kþ
Byt 3+1 ProstČjov, J.Zrzavého, - DB, 75 m2 v 6.NP
panelového domu, plastová okna, nové podlahy, nová koupelna
se sanitou, zdČné jádro, vestavČné skĜínČ, internet Wifi, kabelová
televize, lodžie, nový výtah, zateplení, velký sklep 9m2, možnost
pronájmuþi dokoupení garáže do 200 m od domu, prodej možný
s vybavením.
Cena: 1.490.000 Kþ
Byt 1+1 ProstČjov, V.Outraty, - DB v 1.NP 32 m2
Cena: 750.000 Kþ

BYTY – PRONÁJEM
Byt 3+1 ProstČjov, Zrzavého,
DB, 75 m2, v 6.NP revitalizovaného panelového domu,
þásteþnČ zaĜízený, klidná lokalita, ihned k nastČhování..
Cena: 7500,-Kþ + ink.
Pronájem bytu 2+kk ProstČjov, Krasická
60 m2, v 4.NP novostavba. NezaĜízený, ihned k nastČhování.
Cena: 6.000 Kþ bez inkasa
Pronájem bytu 3+1 ProstČjov, E.Beneše
64 m2, v 1.NP, panel, lodžie. NezaĜízený, ihned k nastČhování.
Cena: 6.000 Kþ bez inkasa

Byt 2+1 J.Zrzavého, PV Tel.: 777 231 606
Družstevní byt, panel, dĤm i byt po kompletní rekonstrukci, 2. patro.
Cena : 1.050.000,- Kþ

Byt 2+1 Vodní, PV
Tel.: 777 231 606
Družstevní cihlový byt, 60 m2, v centru mČsta,
pĤvodní udržovaný stav. Francouzské okno na
jih do zahrady.
Cena : 990.000,- Kþ

1+1 Studentská, PV
Tel.: 777 851 606
Družstevní byt poblíž centra, III. patro, 40
m2, cihla. PĤvodní stav. Zahrádka ke grilování a posezení, celkovČ v domČ 7 bytĤ.
Cena : 750.000,- Kþ

Byt 3+1 Dolní, ProstČjov
Tel.: 777 231 606
Osobní vlastnictví, panel, 1. patro, šatna, výtah.
Byt v udržovaném stavu. Cena : 1.250.000,- Kþ

Byty prodej ProstČjov:
2+1 Belgická, panel, 7.patro, 50m2, výtah, vana,
plovoucí podlahy, v domČ vlastní kotelna, orientace
východní, ihned volné.
Cena:930.000,-Kþ
3+1 Okružní, družstevní, cihlový, 68 m2, 1.patro,
balkon, sklep, plastová okna, samostatné plynové
topení, orientace východ-západ, nízké mČsíþní náklady, kolem domu ohraniþený pozemek, krásné
klidné místo.
Cena 1.390.000,-Kþ
2+1 ýelechovice na Hané, okr. ProstČjov, družstevní, 1.patro, cihla, 53 m2, nová kuch. linka,
plastová okna, samostatné plynové topení a ohĜev
vody, sklep, k bytu pĜináleží garáž a zahrádka, možnost okamžitého pĜevodu do osobního vlastnictví.
Cena: 890.000,-Kþ
Byty pronájem ProstČjov:
2+1 E.Králíka, 62m2, panel, loggie, 3.patro, dĤm
po kompletní rekonstrukci, volný od 1.12. 09.
Cena: 8.500,-Kþ/mČsíc + 2 nájmy kauce
2+1 B.Šmerala, panel, 5.patro, 62m2, loggie, dĤm
po celkové GO, ihned volný.
Cena: 6.500,-Kþ/mČsíc vþetnČ energií
Domy prodej:
RD 5+1 Ohrozim, Ĝadová, patrová zemČdČlská
usedlost ve stĜedu obce, pozemek cca 1000 m2,
prĤjezd, hospod. pĜístavby, uzavĜený dvĤr a zahrada, el. 220/380V, studna, žumpa, plyn, topení plynové ústĜední + WAF, nutná rekonstrukce, ihned
volné.
Cena: 990.000,-Kþ
RD 4+1 Mostkovice, okr. ProstČjov, samostatnČ
stojící patrový s podkrovím, cihlové zdivo, nepodsklepený, sedlová stĜecha, orientace na jižní stranu.
DĤm prošel celkovou vnitĜní rekonstrukcí: okna
a dveĜe (EURO), vnitĜní rozvody (lelktĜina, voda,
odpady), omítky, podlahy (plovoucí, dlažba), topení-el. pĜímotopy, kuchyĖská linka s vestavbami
(le. sporák, myþka, praþka), koupelna (vana), WC,
krbová kamna, stĜecha-nové kravy a latČní. K domu pĜináleží dvorní trakt s pĜístavbami a zahrada
umístČná pĜes cestu cca 50m. Klidné místo uprostĜed obce.
Cena: 2.150.000,-Kþ
RD BedihošĢ (hrubá stavba), Ĝadový, koncový, ze 2/3 podsklepený, zast.pl. 319m2, zahrada
194m2, sedlová stĜecha. PĜízemí: prostor pro nebytovou þinnost (dvČ místnosti se soc. zázemím
2x WC), garáž. I.patro: bytový prostor 3+1 + soc.
zázemí, 2x balkon. El. 220/380V, studna. Plyn, kanalizace a obecní voda pĜed domem. StĜed obce,
ihned volné.
Cena:2.180.000,-Kþ
Rekreaþní objekty
Prodej chaty 1+1 BČlecký mlýn-Bílovice, pĜízemní dĜevČná s kameným základem, zast. plocha
68m2, vytápČní na tuhá paliva, el. 220/380V, voda-nová vrtaná studna (19m), suché WC, oplocený krajový pozemek þtvercového tvaru o výmČĜe
2271m2 (možnost rozdČlení na 3 samostatné
parcely), vzrostlé stromy a keĜe, orientace jižní.
Cena:400.000,-Kþ
Ostatní:
Prodej pozemku Ohrozim, cca 935 m2
(55x17m), zahrada s velkou stodolou (dobrý stav
- vhodné na dílnu, sklad) v centru obce, sítČ u pozemku, možnost okamžité výstavby RD.
Cena: 490.000,-Kþ
Pronájem garáže Rejskova, ProstČjov, Ĝadová,
v uzavĜeném areálu.
Cena 1.000,-Kþ/mČsíc

Pronájem 1+1, J. Zrzavého, PV Tel.: 777 851 606
II.patro, dĤm i byt po kompletní rekonstrukci,
byt vybaven novým nábytkem.
Cena : 7.000,- Kþ/mČs.vþ.ink.

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

www.kk-reality.com

Ž Prodej novostavby RD 5+kk ve
Vrahovicích. Nyní hotová hrubá stavba.
Dokonþení možno dle pĜání klienta.
ZastavČná plocha 100m2.Obytná plocha
cca 130m2, zahrada 150m2. Vjezd zezadu.
Cena po dokonþení 2 899 000 Kþ
Ž Prodej DB 1+1 v cihlovém domČ,
2
40m , Studentská. Cena 700 000Kþ.
Ž Prodej cihlového, podkrovního bytu.
Byt i dĤm po celkové rekonstrukci, 56m2,
sklep. Velice nízké mČsíþní poplatky cca
1300Kþ vþetnČ inkasa. Cena 1 390 000Kþ
Ž Prodej bytu 3+1, ul. Dobrovského,
zv. PĜízemí, 72m2. Cena 1 110 000Kþ
Ž Prodej cihlového bytu 3+1,
C. Boudy, po rekonstrukci. 78m2.
PČkný velký byt v atraktivní lokalitČ.
Cena 1 850 000Kþ

Ž Prodej cihlového bytu 3+1 v OV,
2. patro, balkon, pČkný byt
Nová cena 1 350 000 Kþ

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Skalka – pozemek urþený k výstavbČ dvou rodinných domĤ
o celkové výmČĜe 1633 m2, 9 km od ProstČjova.
Cena 800 Kþ/m2
Držovice - Prodej 2 pozemkĤ urþených pro stavbu RD,
inženýrské sítČ na hranici pozemku, výmČra pozemku 1020
m2.
Cena: 1600,- Kþ/m2
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku urþeného na stavbu
RD, inženýrské sítČ na hranici.Celk.výmČra cca 1500 m2.
Cena: 900,- Kþ/m2
Alojzov-ProdejpozemkunazaþátkuobceAlojzovurþenéhoúzemním
plánem k výstavbČ RD. Celková výmČra 3.276m². Prodej možný po
þátech.
Cena:650,-Kþ/m²

POZEMKY

KĜenĤvky–Myslejovicesoubor pozemkĤ k zem. využití cca 80 000
m2.
Cena19Kþ/m2

POPTÁVÁME:
• Cihlový byt 1+1 a 2+1 ProstČjov – financování zajištČno
• RD v ProstČjovČ a okolí – BedihošĢ, Hrubþice, Držovice,
Vrahovice, Mostkovice, Urþice,…
• Provozní objekt s kanceláĜemi
• Pronájem nebytových prostor cca 60-70 m2 – prodejna
zahrádkáĜských potĜeb
• Restaurace v ProstČjovČ
• Pronájem bytu 1+1 v ProstČjovČ
• Pozemek pro výstavbu garáží a parkování nákladních
automobilĤ (cca 3-5tis. m2)
• KoupČ bytu 2,5+kk v Olomouci, vhodný k rekonstrukci

Chcete prodat RD nebo byt? Díky naší široké databázi
klientĤ Vám nabízíme rychlé zprostĜedkování prodeje.

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

BYTY PRONÁJEM:
1+1, n/c, centrum
1+1, z/p, Tylova, PV
1+1, n/p, Tylova, PV
2+1, n/p, Sídl. svobody, PV
2+1, z/p, Beneše, PV
2,5+1, n/c, Vrchlického, PV

5.500 Kþ+ink.
5.900,- Kþ vþ.ink.
6.800 Kþ vþ.ink.
7.000,- Kþ vþ.ink.
7.500 Kþ vþ.ink.
6.000 Kþ + ink.

Ž Prodej cihlového bytu 2+1 v
OV, 2. patro, 54 m2, velký, pČkný.
Cena 1 120 000Kþ

POZEMKY:
Držovice,3300 m2
Olšany, 900m2
St.p. Lešany, 1480 m2,
BedihošĢ, 700 m2

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

NEBYTOVÉ PROSTORY:
Garáž Žeranovská
KanceláĜe Vodní
Garáž Držovice

900,- Kþ/mČs.
3.000 Kþ/mČs.+ink.
104.000,- Kþ

ŠirokánabídkakanceláĜí, nebytovýchaobchodníchprostor

PRODÁME VÁŠ BYT, RODINNÝ DčMêi CHALUPU

OLOMOUC, PąEROV, PROST÷JOV

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

REALITNÍ KANCELÁě
Svatoplukova þ. 60, ProstČjov
tel./fax: 582 33 77 88
mobil: 608 722 081
e-mail: vejmola@email.cz

www.reality-vejmola.cz
Poskytované služby naší kanceláĜe:
* zprostĜedkování prodeje
a pronájmu nemovitostí a bytĤ
* kompletní právní servis
* znalecké posudky nemovitostí pro
pĜevod, pozĤstalost a úvČry
* zpracování daĖových záležitostí
spojených s prodejem nemovitostí
* zprostĜedkování úvČru a pojištČní
* konzultace a poradenská þinnost
v oblasti nemovitostí - zdarma

Aktuální nabídka:

RD 3+1 Držovice
Prodej pĜízemního Ĝadového rodinného
domu v obci Držovice, okr.ProstČjov s
bytovou jednotkou 3+1 s možností rozšíĜení do podkroví, napojeno na obecní IS,
pozemek 1180 m2, vjezd na pozemek.
Cena: 1.290.000,-Kþ

RD 3+1 ýehovice
Prodej pĜízemního rohového rodinného
domu v obci ýehovice, okr.ProstČjov
s bytovou jednotkou 3+1, napojeno na
obecní IS, pozemek 242 m2, vjezd na
pozemek.
Cena: 495.000,-Kþ
RD 2+1 Urþice
Prodej rodinného domu 2+1 v obci
Urþice, pĜízemní, nepodsklepený dĤm,
topení lokální na plyn,ohĜev vody el.bojler, koupelna, WC, obecní IS, možnost
rozšíĜení do podkroví, malý dvĤr, volný
po dohodČ.
Cena: 445.000,-Kþ

POSKYTUJEME KRÁTKODOBÉ
PģJýKY OPROTI ZÁSTAVċ NEMOVITOSTI. PENÍZE DO 3 - 5 PRAC. DNģ

NEBYTOVÉ PROSTORY
Garáž ProstČjov, J.Lady - zdČná, Ĝadová garáž, 18 m2, v blízkosti
nemocnice a sídlištČ Zrzavého.
Cena 240.000 Kþ
ProstČjov, 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,- Kþ/m2/rok

Michael Vejmola

Ž Prodej bytu 2+1, zvýšené
pĜízemí, rohová, zasklená lodžie,
dĤm po celkové rekonstrukci pČkné,
klidné místo.
Cena 950 000Kþ
Ž Prodej bytu 3+1, 1. patro, lodžie,
pČkný velký byt.Cena 1 345 000Kþ
Ž Pronájem bytu 1+1 po
rekonstrukci, v klidné þásti PV,
nájem 6000 Kþ vþ. Ink.
Ž Pronájem bytu 2+kk, Krasická,
2
55 m , 3.p., po dohodČ i zaĜízený.
nájem 7900 Kþ vþ.ink.
Garážové stání 1000 Kþ

RD 4+1 Brodek u ProstČjova - SnČhotice
Prodej samostatnČ stojící tĜípodlažní novostavby RD s bytovou jednotkou 4+1, obecní
IS,pozemek600m2,zahrada,vjezdnapozemek, garáž, nutné drobné dokonþení stavby,
ihnedvolný.
Novácena:990.000,-Kþ
Chalupa – ZdČtín
prodej chalupy v obci ZdČtín o velikosti
2+1 bez pĜíslušenství, možnost rozšíĜení,
pČkný dvĤr s vjezdem, okraj obce, klidná
þást, ihned volné. Cena: 250.000,-Kþ
Nájemní dĤm – ProstČjov
Prodej nájemního domu v centru
ProstČjova, jedná se o þtyĜpodlažní rohovou budovu, 1+2 NP nebytové prostory cca 220m2, 3+4 NP - 6 bytových
jednotek (2x 1+1, 2x 2+1, 2x 3+1),
po prodeji volné 3 byt.jednotky, další do
dvou let, nebytové prostory volné ihned.
Cena dohodou v RK
Nájemní dĤm v ProstČjovČ
Prodej nájemního domu v centru
ProstČjova s 5 bytovými jednotkami
1x 1+1, 1x 2+1, 3x 3+1, mČstské inženýrské sítČ, na nČkterých bytech nutné
menší opravy, po prodeji vše volné.
Cena: 4.150.000,-Kþ
RD 5+1 NČmþice nad Hanou
Prodej rodinného domu 5+1 v NČmþicích
nad Hanou, okr. ProstČjov. Nemovitost je
po celkové rekonstrukci s možností rozšíĜení do podkroví. Obecní IS, volný po dohodČ.SLEVA - nová cena: 690.000,-Kþ
RD 4+1 Otaslavice
prodej dvoupodlažního rodinného domu
s bytovou jednotkou 4+1 (160m2) po þásteþné rekonstrukci, topení lokální na plyn,
obecní inženýrské sítČ, menší dvĤr, ihned k
bydlení, þást kupní ceny možno uhradit ve
splátkách. bližší informace v RK.
SLEVA- nová cena: 690.000,-Kþ
RD 2+1 – ýelþice
krajní Ĝadový menší RD s bytovou jednotkou 2+1 ve stĜedu obce s možností
rozšíĜení do podkroví. Vjezd do domu a
na pozemek, malý dvorní trakt. Obecní
IS, nutná celková rekonstrukce domu.
SLEVA - Nová cena: 199.000,-Kþ

Vykoupíme RD v PV
a blízkém okolí urþené
k rekonstrukci a nebo demolici
do 250 tis. Kþ – platba
v hotovosti. PĜípadné dluhy
a exekuce vyplatíme a vyĜídíme.

PotĜebujete hypotéku
na dĤm nebo byt - i družstevní ?
Zavolejte nám - rádi Vám
ji vyĜídíme ! !!! zdarma !!!

Rodinné domy:
RDBrodekuPV,Prodejþást.
podsklepeného, Ĝadového
rod. domu o dvou podlažích
o vel. 4+1 s dvorkem a terasou. Možno využít i jako dvougeneraþní 1+1, 2+1.
VytápČníjeústĜednínaTPazemníplyn,obecnívodovod,kanalizace.
Cena:1.190.000Kþ
ProstČjov-prodejĜad.koncov.
jednopodlaž. domu, ul.
Tovaþovského, 2+1 s možností rozšíĜení do podkroví.
Poþásteþ. rekonstr. a modernizaci, nová koupelna,
veškeré rozvody, podlahy. VytápČní je lokální na
zemníplyn,veškeréIS.Zadomemsenacházíterasa
amalázahrádka.
SLEVA!1.650.000Kþ
ProstČjoviþky- prodej Ĝad. nepodsklep. RD o 2 NPpo rekonstrukci o velikosti 5+1 s
garáží. El. 220/380 V, ústĜ.
plyn. vytápČní, kanalizace do septiku, studna na pozemku. Za domem je menší zahrádka. Celková výmČra pozemku je 267 m2. Souþástí prodeje je i orná
pĤda527m2.
SLEVA!cenakjednánívRK
ProstČjov-prodejrohovéhoRD,v
1.NPjesídlofirmyaprostorná
garáž,vobytnémpodkroví-byt
3+kk,vširšímcentrumČstapo
celkovérekonstr.VeškeréIS,vytáp.nazem.plyn,plast.okna,
podlahyzkeramickédlažbyaplovoucí,tĜebadokonþitfasádu.Vhodnéktrval.bydleníikomerþnímúþelĤm(sídlo
firmy,kanceláĜe,ordinace,prodejna,...).CelkovávýmČra
pozemku178m2.
Cena:kjednánívRK
PV-Boženy NČmcové, prodej
RD4+1,2.NP,Ĝadový,nepodsklepenýsdvorkem.VdomČ
probíhá celková rekonstrukce,
novéveškerésítČ,podlahy,omítky,okna,možnostrozšíĜeníobytnéplochyopodkroví.Chybídokonþitobklady
apodlahovékrytiny.VýmČrapozemkuje122m2.
CenakjednánívRK.
Studenec-prodejĜad.jednopodlaž.RD3+1smožnostírozšíĜenídopodkroví.DĤmjevhodný ihned k bydlení. VytápČní
ústĜednínazemníplyn,el.220/380V,vodazvlastnístudny,
vodovod pĜed domem, kanalizace do žumpy. Za domem je hospodáĜ. pĜístavek (garáž) a kolny, následuje
zahradasvjezdemnapozemek.ZastavČnápl.369m2,
zahrada155m2.
NOVÁCENA! 570.000,-Kþ
Haþky-prodejsamost.stoj.jednopodlažního RD 3+1po þásteþ.
rekonstr. Nové rozvody vody,
kanalizace,plynu,novákastlová
okna,el.220/380V,novédĜevČnéstropy.Vytáp.lokál.na
zemníplyn,tuhápalivaael.pĜímotopy.Obec.vodovod,
vlast.studna,kanalizacedožumpy.Celk.výmČrapozemku740m2,zahrada535m2.Vhodnéktrvalémubydleníi
rekreaci.
NOVÁCENA!890.000,-Kþ
Byty - prodej
ProstČjov Vrahovice - Prodej
novéhozdČnénéhopodkrovníhobytu2+kkvbytovémdomČ
se4bytyovel.56m2.Bytový
dĤmjepogenerálnírekonstrukci,vbytČstĜešníokna,kuch
linka se sklokeramickou deskou, vytápČní el. pĜímotopy,
internet.MožnostkoupČparkovacíhomístavedvoĜe.
CENAvRK
ProstČjov,Sídl.svobody-prodej
bytuOV,2+1,pĜízemí,výmČra
55m2.BytovýdĤmjeporevitalizaci - zatepl. fasáda, plast.
okna,novéstupaþky.BytjevpĤvodnímstavubezlodžie,
pokojesituoványnazápad. SLEVA!kjednánívRK
NabízímeDB3+kksezasklenou lodžií poblíž centra
mČsta. Byt se nachází ve
4.p./4.p. v cihlovém domČ
bez výtahu. PČkný byt o CP 81 m2, balkon 10 m2.
Nová kuchy. linka, plastová okna, parkety a dlažby,
koupelnaporekonstrukci,vlastníohĜevTUV.
Cena:1640000,-Kþ
Byty - pronájem
ProstČjov-Pod KosíĜem,
pron. bytu 2+1 v pĜízemí
zdČného domu, vlastní
vytápČní, dvorek.
Cena: 5.000,- Kþ/mČs.+ink.
ProstČjov - pronájem bytu
2+1, ul. Šárka, 4. patro, výmČra 56 m2, plast. okna,
vybaveno,plyn.sporák,bez
balkonu, tel. linka, internet - Infos.
Cena:7.500,-Kþ/mČs. vþetnČinkasa
Nebytové prostory
Prodejstavebníhopozemku
o výmČĜe 376 m2 na ul.
PĜešovská v ProstČjovČ,
místní þásti Vrahovice.
Jednáseolokalitu,kdemomentálnČprobíhávýstavba
novýchrodinnýchdomĤ.
CENA:480.000,-Kþ
Pronájem nebyt. prostor na ulici
Dolní o podl. ploše 50,80 m2.
Nebyt.prostorsestávázmístnostio
výmČĜe39m2azázemíovýmČĜe11,80m2.Nutnodokonþit
interiératopodlahy,podhledstropuasoc.zaĜízení.Možnost
parkovánípĜedobjektem.VhodnéprozĜízeníkanceláĜe,obchodu,kadeĜnictvíap.
Cena:8.000,-Kþ/mČsíc
ProstČjov- pronájem nebyt. prostoru (kanceláĜe) v podnik. objektu v centru mČsta, naproti OD
Prior. KanceláĜ se nachází ve II.
patĜe,výmČra47 m2,kuchyĖskýkout+WC.ElektromČr
je spoleþný (pĜepoþet). Možnost pronájmu parkovacího
Cena:6.750,-Kþ/mČs.+ink.
místavedvoĜe.
Garáže - prodej:
Prodej samost. stoj. trojgaráženavlast.pozemku,výmČra 156 m2, oplocený, v obci
Držovice. Veškeré IS se nachází pĜed pozemkem. Objekt je možno využít pro garážování, skladování a po úpravách i pro drobnou výrobu ( dílna ap.).
Cena: 500.000,- Kþ
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Plumlovská 34, 796 01 ProstČjov,
info@realitypolzer.cz

U stadionu 1 - Hotel Gól, ProstČjov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 014
PRO NAŠE KLIENTYHLEDÁME :
- chatu v okolí Stražiska do 500 000,- Kþ
- byt v OV 2+1 v západní þásti ProstČjova
BYTY:
3+1Krasická,OV/cihla,3.p,98m2,2xgarážovéstání.
2200000,-Kþ
Byt 3+1 Moravská s lodžií, OV/cihla, 2.p., 75 m2,
lodžie.
1 400 000,- Kþ
Byt 3+1, Šárka, DB/panel, 68 m2, 4. patro,
byt je bez vČtších úprav v zachovalém stavu,
plast. okna.
1 100 000,- Kþ
Byt 1+1 KotČrova, OV/cihla, 1.p, 30 m2, po
rekonstrukci
870 000,-Kþ
Byt 2+1 Fanderlíkova, DB/cihla, 4.p, 60 m2, dĤm
po rekonst.
Sleva! 1 050 000,-Kþ
Byt 1+kk Cyrila Boudy, OV/ cihla, 3.NP, 30 m2.
Sleva! 750 000,- Kþ
BYTYPRONÁJEM:
Pronájem bytu 3+1 ýelechovice n./H.,
v pĜízemí RD 90 m2, þást. zaĜízený, balkon,
plast. okna, možnost využití zahrádky a grilu
za domem, parkování.Sleva! 7 000,-Kþ/mČs.
Pronájem bytu 3+1 Šárka, 68 m2, 4.p., klidná
lokalita.
7 500,-Kþ/mČs.
Pronájem bytu 3+1 E. Beneše, 75 m2, lodžie
8 500,-Kþ/mČs.
RODINNÉ DOMY:

RD 5+1 Vrahovice se zahradou, poz. 1096
m2, obytná plocha 120 m2, kanalizace, plyn, el.
22O/380V, prĤjezd k parkování. Po rekonstrukci, ihned k bydlení SLEVA! 2 940 000,- Kþ
RD 6+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992,
nadstandardní rekonstrukce 2006, vzrostlá
zahrada s bazénem, garáž, 3x park. stání,
klidná lokalita.
Cena v RK

RD 5+kk, Dr. Uhra, po kompletní rekonstrukci,
cel. plocha poz. 450 m2, zahrada 209 m2, garáž,
krb.
Cena v RK

Novinka! RD Biskupice 2+1, zemČdČlská
usedlost, poz.2000 m2, hospodáĜské budovy
1 990 000,- Kþ
RD 4+1 Domamyslice, poz. 213 m2,topení plyn, k rekonstrukci, klidná lokalita.
1 370 000,- Kþ
RD 3+1 Smržice po þásteþné rekonstrukci,
pozemek 152 m2, voda obecní, kanalizace,
plyn, el. 22O/380V, pĜedzahrádka s možností
parkování.
950 000,- Kþ
POZEMKY
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2, el., voda,
plyn u pozemku, studna. Oploceno, možnost
ihned stavČt.
590 000,- Kþ
Stavební pozemek Plumlovská, 648 m2, el.,
studna, plyn u pozemku, souþástí prodeje chata a garáž. K bydlení i ke komerþ. využití.
Cena dohodou

BYTY

Volejte: 739 322 895
1+kk E. Beneše lodžie
689.000Kþ
1+1 Šárka dĤm po revit.
650.000Kþ
1+1 Krapkova OV cihla
Sleva 739.000Kþ
1+1 Beneše 38m2+lodžie
789.000Kþ
Nový 2+kk Krasická 45m2
1.279.000Kþ
Nový 2+kk Studentská 68m2
1.289.000Kþ
2+1 Joštovo nám. cihl. 55m2
740.000Kþ
2+1 J.B.Pecky cihla
969.000Kþ
2+1 Svatoplukova cihla 58m2 k jednání 999.000Kþ
2+kkOlomoucká OV cihla 61m2 po celk. rek
cena k jednání 1.289.000Kþ
2,5+1 S.Svobody OV po rek. k jednání 1.089.000Kþ
3+1 Dobrovského 75m2
1.089.000Kþ
3+1 Moravská Cihla OV 75m2 + lodžie. Možno
garáž pod domem za 160.000Kþ
1.390.000Kþ
3+1 Tylova OV, cihla 80m2
1.399.000Kþ
3,5+1 S. Svobody 82 m2 k jednání 1.549.000Kþ

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

www.asistent-reality.cz
NABÍDKA BYTģ PROSTċJOV:
1+KK, 1+1
1+KK Krasická, 36 m2
1+1 Resslova, 29 m2
1+1 Krasická, 45 m2

590.000Kþ
670.000Kþ
1.150.000Kþ

DOMY

Volejte: 723 335 940
RD Ondratice
350.000Kþ
RD Otaslavice
580.000Kþ
RD 3+1 Kostelec n. H.
690.000Kþ
RD ýunín garáž zahrada
690.000Kþ
RD 3+1 VĜesovice zahrada1000m2 765.000Kþ
RD 3+1 Haþky po rek., zahrada
890.000Kþ
RD5+1 Polkovice garáž zahrada
950.000Kþ
RD 4+1 Ptení pl.okna zahrada garáž 950.000Kþ
RD Hradþany pl.okna, garáž
695.000Kþ
RD 4+1 Doloplazy garáž zahrada 1.250.000Kþ
RD Brodek u Pv zahrada garáž
1.490.000Kþ
RD3+kk Kostelec po celk.rek.
1.550.000Kþ
RD 2+1 ProstČjov po rek.interiéru 1.650.000Kþ

Volejte: 732 285 189
RD 3+1 Služín zahrada
Cena dohodou
RD 2+1 ýelþice po celk rek.
1.299.000Kþ
RD 4+1 Kostelec dvĤr zahrada
1.600.000Kþ
RD Kostelec 2 byty 4+1 2+0 dvojgaráž Cena dohodou
Chalupa 2+1 Lešany
850.000Kþ
RD 2+1Olomoucká po celk. rek. 2.299.000Kþ
PR O N Á J MY

Volejte: 739 322 895
1+1 ŠafaĜíkova po rekonstrukci 4.800Kþ +ink
1+1C.Boudy cihl. 40m2
5.500Kþ vþ.ink
1+1 Šlikova nový podkrovní byt 4.800Kþ +ink
1+1 Beneše 36m2+lodžie, sklep 5.800Kþ vþ.ink
1+1 Šárka
5.900Kþ vþ.ink
2+kkVrahovická novostavba 56m 5.900Kþ+ink
2+kk Krasická nový 55m2 6.500Kþ +1.300 ink
2+1 Zrzavého 60m2 po rek.
6.500Kþ +ink
2+1 Vápenice 95m2 luxusní
6.900Kþ+ink
2+1 Moravská cihla 69m2
7.000Kþ vþ.ink
2+1 Vápenice nový byt 65m2
7.000Kþ +ink
2+1 Beneše 63m2 zaĜízený
7.500Kþ vþ.ink
2+1 Krokova 58m2 lodžie
7.200Kþ vþ.ink
2+1Pecky cihl. po celk. rek.
7.200Kþ vþ.ink
2+1Šlikova, 60m2+2xbalokon 8.500Kþ vþ.ink
3+1 SpojencĤ cihl. 150m2
6.000Kþ +ink

1.100.000 Kþ
790.000 Kþ
1.190.000 Kþ

2+KK, 2+1

Volejte: 723 335 940
1+kk M. Pujmanové 30m2
1+0 centrum 30m2 cihla
2+1 Dolní 58m2 OV po rek.

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

1.320.000 Kþ
1.351.220 Kþ
1.060.000 Kþ
1.060.000 Kþ
1.149.000 Kþ
1.110.000 Kþ
1.245.000 Kþ
1.790.000 Kþ

3+KK, 3+1, 4+KK
3+1 Dobrovského, 72 m2 1.090.000 Kþ
K jednání
3+1 Sídl. Svobody, 75 m2
3+1 Tylova, 72 m2
1.400.000 Kþ
1.390.000 Kþ
3+1 Moravská, 75 m2
1.400.000 Kþ
3+1 Dolní, 70 m2
1.500.000 Kþ
3+1 Kostelecká, 75 m2
2
3+1 Partyzánská, 80 m
1.500.000 Kþ
1.690.000 Kþ
3+1 Slovenská, 65 m2
3+1 Vojáþkovo nám., 83 m2 2.140.000 Kþ
1.640.000 Kþ
3+KK Podjezd, 68 m2
3+1 C. Boudy, 78 m2
1.890.000 Kþ

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ:

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DģM
PLATBA V HOTOVOSTI
DģM PROSTċJOV
Cihlový, Ĝadový, 3.NP, 1.PP,
3x byt, dvorek, zahrádka, u centra.
777 867 858
3.500.000 Kþ

RD ýECHOVICE
Cihlový, Ĝadový, kompl. rekonstr.,
zahrada, bazén, park. místo, pČkný !
777 867 858
3.500.000 Kþ

3.500Kþ+ ink
5.000Kþ+ink
7.000Kþ+ink
10.000Kþ +ink

RD PROSTċJOV
Cihlový, rohový, 2.NP, 1.PP, velká
dvougaráž, zahrádka, nová okna !
777 867 858
2.350.000 Kþ

www.realitypolzer.cz

PV – Krasice RD 2x 2+1 s garáží, topení plynové
WAF, obecní voda, hl. kanalizace, zahrada. Dobrý stav.
Cena 2.470 tis. Kþ.

BYT 3+KK PODJEZD, 68 m2
Krásný kompletnČ zrekonstruovaný byt,
centrum, zahrádka, klid.
Tel.: 777 867 858
1.640.000 Kþ

RD DċTKOVICE
SamostatnČ stojící, cihlový, garáž,
2.NP, pozemek 5.000 m2, soukromí !
777 867 858
2.990.000 Kþ

RODINNÉ DOMY, CHATY

Tel.: 606 922 838

* RD 6+1 v Mostkovicích, dvougeneraþní, cihlový,
perfektnístav.VpĜízemíjevelkýobývacípokojskrbem
a se vstupem na terasu a okrasnou zahradu s bazénem,
kuchyĖ,sprch.kout,WCapracovna.VpatĜejsou3pokoje,balkon,terasa,koupelnasrohovouvanou,WC.V
podkroví je prostorný ateliér. Celý dĤm je podsklepen,
prádelna, garáž pro 2 vozy. ZastavČná plocha 149m2,
zahrada 527m2. Klidná lokalita na okraji obce u lesa.
Cena5.950.000Kþ.
* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní
rekonstrukci, cihlový, celk. výmČra poz. 400m2,
zast. plocha 126m2. V pĜízemí jsou 2 pokoje, kuchyĖ, chodba s koupelnou a WC. V podkroví jsou
3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž, kotelna
a sklad uhlí, na zahradČ gril. Vzdálenost 20km od
ProstČjova. ýistý vzduch, klid a krásná pĜíroda.
Cena1.595.000Kþ–VÝHODNÁCENA!!
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové rekonstrukci, veškeré IS, zastavČná plocha 341m2, rozsáhlá zahrada o výmČĜe 2479m2. LUKRATIVNÍ
LOKALITA !! Cena k jednání 3.700.000Kþ.

Dubany RD 2+1 s vjezdem a obytným podkrovím,
po þásteþné rekonstrukci, zahrada, dílna, obecní voda,
plynové ÚT. Dobrý stav.
Cena 1.950 tis. Kþ

RD VěESOVICE
Novostavba Porotherm, 2.NP, garáž,
zahrada, plast. okna, k dokonþení.
777 867 858
1.460.000 Kþ

Doloplazy RD 2+kk, po rekonstrukci, voda obecní,
plynové ÚT, dílna a zahrada. Dobrý stav.
Cena 730 tis. Kþ

BYT 2+1 NOVċ PO REK. 64 m2
Krásný prostorný byt, vše v novém,
jihových, skvČlá nabídka! (TIP!)
Tel: 733 158 566
1.149.000 Kþ

Držovice RD 2,5+1, po rekonstrukci, plynové ÚT,
obecní voda, zahrada. Velmi dobrý stav.
Cena 2.350 tis. Kþ

Pozemek URýICE
(Náš TIP!)
Stavební pozemek 2 x 608 m2,
možno celý 1.216 m2 nebo pĤl.
Tel.: 733 158 566
399.000 Kþ

Tel.:728 166 255
BYTY

1+1, DB, Studentská, cihla, 40m2, byt pĤvodní
stav.
Cena 730.000Kþ
1+1, OV, Okružní, panel, 43m2, byt pĤvodní
stav.
Cena 810.000Kþ.
2+1, OV, Tylova, cihla, 60m2, byt kompletní
rekonstrukce.
Cena 1.340.000Kþ.
2+1, OV, Pod KosíĜem, cihla, 52m2, byt þást.
rekonstrukce.
Cena 1.290.000Kþ.
3+1, OV, Plumlov, cihla, 85m2, byt kompletní
rekonstrukce.
Cena 1.580.000Kþ.
3+1, OV, E. Beneše, panel, 78m2, byt kompletní rekonstrukce.
Cena 1.650.000Kþ.
Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* Prodej oplocené zahrady v PlumlovČ,o výmČĜe
366m2. U pozemku je elektĜina, další sítČ nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitČ s velmi pČkným výhledem na Plumlov.
Cena 160.000Kþ.
* Prodej stavebního pozemku v PlumlovČ o
celkové výmČĜe 1.438m2, která obsahuje i tĜetinový podíl na pĜíjezdové komunikaci. SítČ u
pozemku. Poslední volná parcela v dané lokalitČ.
Cena 700Kþ za 1m2.

www.reality-domino.cz

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

Volejte: 723 335 940
1+kk HvČzda 30m2
RD 3+1 Žeranovská garáž
3+1 Anglická po rek.
Nový RD 4+1 u Konice zaĜíz.

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

PodČbradovo námČstí 11-12
(budova Komerþní banky, III. patro)
796 01 ProstČjov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz

... snadno a rychle !

Prodej RD 1+1 v PĜemyslovicích, vhodný i jako
chalupa, samostatnČ stojící, pozemek 443 m2, stodola,
vjezd na zahradu.
Cena k jednání 295 tis. Kþ
Stav. pozemky v ProstČjovČ – Vrahovice, ýechovice,
Alojzov a Mostkovice.
1987 - Byt 2+1, OV, panel, Kostelec
Cena 1.190 tis. Kþ
1994 - Byt 1+1, OV, panel, PV-Vrahovice Cena 720 tis. Kþ
1944 - Byt 1+kk, Dr., cihla, PV – Studentská Cena 750 tis. Kþ
1926 - Byt 1+1, OV, cihla, PV – Resslova Cena 790 tis. Kþ
1704 - Byt 1+1, OV, panel, PV-E. Beneše Cena 799 tis. Kþ
1914 - Byt 1+1, Dr., panel, PV – E. Beneše Cena 800 tis. Kþ
1988 - Byt 2+1, OV, cihla, PV-Studentská Cena 1.099 tis. Kþ
1518 - Byt 2+1, OV, panel, PV-Dolní
Cena 950 tis. Kþ
1907 - Byt 2+1, OV, cihla, PV-Horáka Cena 1.030 tis. Kþ
1991 - Byt 2+1, Dr, panel, PV-Sídl. Svob. Cena 1.230 tis. Kþ
1959 - Byt 2+1, OV, panel, PV-Okružní Cena 1.250 tis. Kþ
1885 - Byt 2+1, Dr., panel, PV-E. Beneše Cena 1.250 tis. Kþ
1942 - Byt 2+kk, Dr., cihla, PV – Studentská Cena 1.369 tis. Kþ
1790 - Byt 3+1, Dr., panel, NČmþice
Cena 990 tis. Kþ
2002 - Byt 3+1, Dr., cihla, PV-Svatoplukova Cena 1.470 tis. Kþ
1740 - Byt 3+1, OV, cihla, PV-Tylova
Cena 1.500 tis. Kþ
1931 - Byt 3+1, OV, panel, PV-Šárka
Cena 1.710 tis. Kþ
1898 - Byt 4+1, Dr., panel, PV-Anglická Cena 1.190 tis.Kþ

DALŠÍ NABÍDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT ýI DģM?
STAýÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDI
NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAěÍDÍME

Pozemek DOBROCHOV
Pozemek ke stavbČ RD v DobrochovČ,
všechny IS, dobrá dostupnost k D1!
Tel: 777 867 858
795.000 Kþ

PRONÁJEM BYTģ PROSTċJOV:
1+1 E. Beneše, 34 m2 5.900 Kþ vþ. ink
5.900 Kþ vþ. ink
1+1 Šárka, 30 m2
1+1 Wolkerova, 55 m2 7.000 Kþ vþ. ink
2
2+KK Vrahovická, 52 m 6.000 Kþ + ink
2+1 Bulharská, 55 m2 7.300 Kþ vþ. ink
7.500 Kþ vþ. ink
2+1 Slavíþka, 56 m2
2+KK Daliborka, 80 m2 6.000 Kþ + ink
2+KK Krasická, 56 m2 6.900 Kþ + ink
8.000 Kþ vþ. ink
2+1 Krasická, 75 m2
8.500 Kþ vþ. ink
2+1 Šlikova, 58 m2
3+1 Blahoslavova, 95m2 9.500 Kþ + ink
3+1 BrnČnská, 87 m2 11.000 Kþ + ink

PRODÁVÁTE? S NÁMI ZDARMA:
3
3
3
3

Kupní smlouva
Depozitní úschova
Vklad na K.Ú.
Zpracování daĖ. pĜiznání

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

Uzávěrka inzerce
je vždy ve čtvrtek
ve 14.00 hodin

Prodej RD 2+1, ýelþice, s vjezdem a zahrádkou po rekonstrukci, pĜipojen na veškeré sítČ, na
dvĤr s pĜístavbami navazuje zahrádka, ve velmi
dobrém stavu, peþlivČ udržováno, je zde možnost dalšího rozšíĜení. Cena: 1.340.000,- Kþ
Prodej Ĝadového RD 2+1 v Držovicích, po
rek., s možností rozšíĜení. Cena: 2.300.000,-Kþ
Prodej RD 5+2, ýelechovice na Hané, dvoupodlažní, garáž, zahrada. Cena: 2.266.000,- Kþ
Byt 1+kk, OV, 32 m2, panel, PV – E. Beneše
Cena: 730.000,- Kþ
Byt 2+1, OV, 56 m2, cihla, PV– J. B. Pecky
Cena: 960.000,- Kþ
Byt1+1,OV,58m2,cihla,PV–Studentská
Cena:1.090.000,-Kþ
Byt3+1,OV,73m2,panel,PV–E.Beneše
Cena:1.340.000,-Kþ
Byt 3+1,OV,70 m2, panel, PV–E. Beneše, po rekonstrukci
Cena: 1.490.000,- Kþ
Byt 3+1,OV,105 m2, cihla, PV–Nerudova, po
rekonstrukci
Cena: 1.935.000,- Kþ
Pronájem bytu 3+1,75m2, PV-Anglická
8.000,-Kþ vþetnČ inkasa

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VýETNċ PROVIZE RK

25. ledna 2010

reality

Koupím rodinný dům v Prostějově
nebo okolí, s menším pozemkem.
Stav nerozhoduje. 777 231 606.

Pronajmu nový podkrovní byt 1 + 1 v
PV, vlastní měřidla. Tel.: 604 820 358.

Hledám menší domek se zahrádkou,
kdekoliv na Prostějovsku. Nejlépe
Kralice, Výšovice, Brodek u PV,
Otaslavice, Kostelec. Není však podmínkou. Spěchám. 775 125 779.
Koupím byt v Prostějově, 1 + 1 nebo
2 + 1. Osobní vlastnictví. Děkuji. 777
851 606.
Koupím byt 2 + 1 nebo 3 + 1 v dobré
lokalitě, Prostějov. 774 851 606.
Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.

Prodám DB 2 + 1 se zařízením v PV,
do 950.000 Kč. Ne RK! Tel jen SMS
732 686 020, e-mail: dedek50a@seznam.cz
Prodáme nebo pronajmeme nový
půdní byt (3.NP), 2 + kk, vč. parkovacího stání pro os. auto, v PV. Tel.: 608
328 617.

Pronajmu 120 m2 nebytových prostor
v centru města PV. Bývalý obchod nábytku. Volné od 1.2.2010. Tel.: 603
818 856.
Pronajmu zařízený dvoupokojový
byt, po kompletní rekonstrukci, Dolní
ul., 10.000 Kč/měs. vč. ink. Tel.: 604
881 600.
Nabízím k pronájmu byt 2+1 v
Prostějově, Šlikova ulice. Jedná se o
byt v cihlovém domě, v klidné lokalitě blízko centra. Ihned volný. Nájem
6.800 Kč, tel.:582 373 375, mobil 776
370 909
Pronajmu byt 1+1 na Krasické ulici.
Byt se nachází v 2 p.s balkonem a je
částečně zařízený. Měsíční platba činí
6800 Kč. včetně inkasa. K nastěhování ihned!!!605 322 365
Pronajmu hezký byt 3 + 1 na ul.
Brněnská. Tel.: 777 559 376.

reality
Prodám garáž za Leteckou ul.
115.000 Kč. Tel.: 602 265 646.
Pronajmu 3 + 1 po kompletní rekonstrukci, 8.000 Kč/měs. + ink. Tel.: 602
265 646.
Pronajmu byt po rekonstrukci 3 + kk
u hlavního náraží, vhodný pro poskytování erotických služeb. Cena 9.000
Kč + ink. Tel.: 603 970 173.
Pronajmu byt 1 + 1 na ulici St.
Manharda 35 – 37. Informace na č.
608 733 571.
Koupím – pronajmu garáž v lokalitě
nám. Spojenců. Tel.: 720 427 575.
Pronajmu byty 1 + kk až 3 + kk (nový, cihla, vytápění vl. plynovým
kotlem, samostatné měřiče všech
energií) s možností parkování v
uzavřeném dvoře, blízkosti centra
PV. K nastěhování od února 2010,
nájem 4.600 až 7.300 Kč/měs. bez
energií. Vratná kauce 3 měs. nájmy.
Tel.: 608 71 80 71.

Prodám podkrovní byt 3+1 v Pv,
105 m2, v OV, blízko centra. Cena:
1.930.000 Kč. Tel.: 723 672 631.

Pronajmu zařízenou kancelář v centru
PV, 3.000 Kč/ měs. www.pregoreality.cz, tel.: 777 88 47 42.

MOTOREST VRCHOSLAVICE
K pronajmutí vč. zařízení - ihned.
Tel.: 602 719 265

Pronajmu byt 1 + 1 v PV, 32 m2, dobrá lokalita. Cena 5.800 Kč vč. ink.
Tel.: 774 559 679.

Prodám malý RD v Otaslavicích 1 +
1, 190.000 Kč, www.pregoreality.cz,
tel.: 777 88 47 42.

Pronajmu velkou garáž ve dvoře rod.
domu na Dvořákově ul. Tel.: 608 331
229.

Pronajmu pěkný cihl. byt 2+1 s balkonem v Pv. 602 775 607.

Prodám zrekonstruovaný byt 2 + 1 v
OV. Tel.: 721 853 403.

Prodám 2 + 1 DB, cihla, 58 m2, klidné
místo blízko centra. Tel.: 777 33 88 20.

Koupím byt 3 + 1 v OV nebo s možností převodu kdekoliv v Prostějově.
Cena max. do 1.100.000 Kč. Tel: 777
602 873.

Pronajmu přízemní nebytové prostory
v centru Prostějova, 3.500 Kč – 24m2,
5.000 Kč – 54m2, 6.000 Kč – 62m2,
6.500 Kč – 67m2, 7.000 Kč – 85m2,
25.000 Kč – 350m2. Pronajmu 2 byty
3 + kk na Vápenici. Tel.: 602 787 096,
606 312 009.
Mladá rodina hledá levný pronájem
bytu nebo domu. Tel.: 737 310 456.
Prodám stavební pozemek v
Kostelci na Hané 1.000 m2, cena 490
Kč/m2. Dohoda možná. Tel.: 737
112 123.
Ihned vykoupím Vaši nemovitost - byt
nebo RD v Prostějově. Možno zatíženo jakoukoliv formou zástavy nebo
dluhu. Tel.: 731 830 950, 603 560 836
Prodám DB 3 + 1, 72 m2. V pěkné lokalitě. Cena 1.050.000 Kč. Tel.: 606
788 386.
Pronajmu kanceláře v 2. NP. na
Svatoplukově ul., 40 m2, 2. místností
samostatně přístupné z chodby, vč.
soc. zařízení. Cena dohodou. Tel.: 777
64 06 18.
Pronajmu byt v České ul. v přízemí, 2
+ 1, nadstandardní provedení. Od února 2010. Tel.: 777 64 06 18.
Prodám RD v Bílovicích na pozemku
1500m2. Vč. bazénu a okrasné zahrady. Cena dohodou. Tel.: 777 64 06 18
Pronájem kancelářských ploch s vlastním soc. zázemím, v centru PV, přízemí domu 36 m2, parkování v domě,
vhodné pro pojišť. kanceláře, stav.
spořitelny, cest. agentury apod. Cena
dohodou. Info: 777 862 900.
Pronajmu garáž za Brněnskou ulicí,
1.200 Kč/měs. Tel.: 737 488 473.
Pronájem bytu 1+1 Dolní ul. 6000
včetně inkasa. 777290319

Pronájem cihl. bytu 2 + 1, 55m2 na ul.
Bulharská, ihned volný. Cena včetně
inkasa: 7.000 Kč. Tel.: 602 451 816.
Pronájem bytu 1+ kk, 722 912 715.
Prodám cihlový byt 3 + 1 v OV, po
kompletní rekonstrukci, šatna, sklep,
10 m2, neprůchozí pokoje, 2x balkon,
kuchyň s vestavěnými spotřebiči, vestavěné skříně, vlastní topení.
1.750.000 Kč. Tel.: 604 487 707. RK
Nevolat!

Pronajmu obchod náměstí PV, 120
m2, tel.: 724 337 984.
Prodám byt 3 + 1 v PV, cena 1.120.000
Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu velký cihlový byt 1 + 1 v PV,
51 m2, 4.500 Kč/měs. Tel.: 724 337
984.
Pronajmu cihlový byt 3 + kk v PV, cena 5.500 Kč/měs. Solidní zájemce.
Tel.: 724 337 984.
Pronajmu obchod v PV, 100 m2, cena
13.000 Kč/měs. Tel.: 724 337 984.
Realitní kancelář příjme spolupracovníky na HPP i VPP. Tel. 608888541, email:stastny@a-zreality.cz
Prodám DB 2,5 + 1 na ul. Studentská,
cihlový, 98 m2, 1. patro, 2 balkony,
sklep 7 m2. Tel.: 724 108 999.
Prodám cihl./DB, 2 + 1, 51 m2, sklep,
zatepleno, plastová okna. PV –
Krokova. Tel.: 605 879 627. Cena dohodou.

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

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

Pronájem cihlového bytu 1 + 1 v klidné části Prostějova. Volný od 1.2.2010.
Tel.: 606 295 719.

Prodám byt OV 3 + 1 v PV, v perfektním stavu, po rekonstrukci, cena dohodou. Tel.: 724 337 984.

Prodej bytu 1 + 1 v PV, OV, panel, 3.
patro, po rekonstrukci, žádaná lokalita. Tel.: 737 145 909.

Prodej nového cihlového bytu 2 + kk v
PV. Kolaudace 2008. Super stav. Cena
dohodou. Tel.: 724 337 984.

Sídl. E.Beneše – prodám byt v OV:
3 + 1, 8.p./8 1.269.000 (výhled)
3 + 1, 3.p./8 1.189.000 (standard)
1 + 0, 2.p./8 689.000 (standard)
2 + 1, 2.p./4 1.110.000 (standard)
1 + 1, 2.p./č 750.000 (standard)
Udržované byty, volné ihned. Dům
zateplen, nová okna, nové lodžie
Ceny k jednání. Tel.: 775 201 942.

Pronajmu větší 1 + 1, po rekonstrukci,
částečně zařízený. Cena 6.000 Kč.
Tel.: 605 247 968.
Pronajmu kancelář – obchůdek v PV,
35 m2, výlohy, parkování, 3.500
Kč/měs. Tel.: 724 337 984.
Prodám nebo pronajmu byt 1 + kk na
E.Beneše. Tel.: 608 508 302.
Pronajmu 2 + 1 v panel. domě, částečně zařízený, blízko centra, PV. Tel.:
776 792 531.

Prodej cihlového bytu (s nájemníkem) 1 + 1 OV, I.NP v PV, ul.
Tovačovského, podlahová plocha
36,44 m2. Byt po kompletní rekonstrukci, velmi zajímavě řešený (vhodné jako investice). Cena: 950.000 Kč.
Tel: 603 598 193.
Prodej RD s dvorkem a zahradou v
Otonovicích (cca 7km do PV). Dům
se nachází v řadové zástavbě v klidné
části obce. Vhodné k rekonstrukci.
Všechny IS před domem. Cena
299.000 Kč. Bližší info: 603 598 193.
Prodej zrekonstruovaného RD v
Plumlově. Dispozičně 5 + 1 se zahradou. Kolaudace 2009. Dům je luxusně vybaven. Ihned k nastěhování.
Cena včetně vybavení 2.450.000 Kč.
Bližší info: 603 598 193.
Pronájem bytu 2 + 1 v blízkosti centra, volný od 1.3.2010, 7.500 Kč/měs.
Tel.: 604 821 312.
Prodej novostavby 5 + kk ve
Vrahovicích, dvojgaráž, klimatizace.
Tel.: 604 821 312.

auto-moto

Dlouhodobý pronájem bytu 3 + 1 po
rekonstrukci, Anglická ul., nájem
7.000 Kč/měs. + ink. Tel.: 737 466
993.

Pronajmu zděnou řadovou garáž v
blízkosti sídl. B.Němcové, PV. Tel.:
724 312 134.

Prodám cihlový byt 3 + 1 v OV, PV
(ul.Slovenská). 1.NP, balkon, zahrada,
sklep, vlastní plyn. topení. Volný od
1/2 února 2010. Tel. majitele: 724 774
009.

Pronájem bytu 2 + 1 ul. Moravská, výměra 54 m2, 4.p., kompletně moderně
vybavený, neprůchozí pokoje. Dům
po revitalizaci, lodžie. Volný ihned.
Cena: 7.500 Kč/vč. inkasa. Tel: 603
598 193.

Prodám byt OV 3 + 1, 71m2, v PV, panel, dům po celk. reptal., s lodžií.
Dobrá lokalita, Kostelecká ul., Cena
dohodou. RK nevolat. Tel.: 605 723
765.

!!!POZOR!!! Vaše šance do nové
kanceláře. Přijmu 2 lidi, zajímavá a
nenáročná práce. Výplata denně!!!
Volejte: 605 183 668.
V novém roce balík! Přijmu 5 spolupracovníků na jednoduchou práci v
kanceláři. Výdělek od 12 tis. týdně,
vyplácíme denně!!! Vybereme ty nejlepší. Tel.: 737 465 727, 605 183
www.domajob.cz Z domova!!
Čs. fa přijme pracovníky-ce do nové
pobočky v Prostějově. Nabízíme zajímavou práci, výdělek 22-50 000 Kč.
za měs. Tel. 605 254 556.
Práce z domu-www.cinnostdoma.cz/
mech
Firma se sídlem v Brodku u
Prostějova přijme vyučené: automechaniky – opraváře zem. strojů na
opravy nákladních vozidel (přev.
TATRA, LIAZ, AVIA – ŘP (skup. C
není podmínkou), svář. průkaz elektro, plyn, CO. Praxe nutná. Doprava z
PV do zaměstnání zajištěna. Nástup
dle dohody. Tel.: 582 333 380.
Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Mimořádná nabídka práce. Vaše šance do nové kanceláře. Zajímavá a nenáročná práce. Zaškolíme. Výdělek
od 10 tisíc týdně! Vyplácíme vás denně! Neváhejte a ihned volejte 605 183
668 nebo 737 465 727.

Centrum zdraví uplatní na pozici
konsultant ve výživě, konsultant v
kosmetice a supervizor. Podmínka:
mít rád lidi a obor. Tel. 723 306 068.
Studio CREATIVE přijme kadeřnici
na ŽL. Tel.: 721 755 420.
Nabízím práci finančního poradenství, vhodné pro absolventy a studenty střední nebo vysoké školy se zaměřením na obchod a ekonomiku.
Úvodní a produktová školení zdarma.
Tel. 777 164 309,
mail: jiri.dostal@fincentrum.com.
Přijmu automechanika do autoservisu v Prostějově. Nástup možný ihned,
praxe v oboru výhodou. Info na tel.:
608 824 136.
Jim Beam restaurant přijme schopné
číšníky/servírky. Nástup možný ihned. Info na tel.: 608 811 169, www.
texmexrestaurant.cz
Práce doma i v kanceláři. Tel.: 607 73
61 70.
Přijmeme do restaurace – pizzerie
v PV: kuchaře/ku, pizzaře/ku (zaučíme). Dále číšníka/ci. Nástup možný ihned. Bližší informace na tel.:
773 654 213.
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 571 620 763, 10 - 14 h.
www.studio365.eu
Chcete být vlastním šéfem a finančně
nezávislý? Tel.: 733 34 26 51.

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

Kawasaki ZX6R, r.v.05, 107t

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

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

Společenská
inzerce na str. 21

práci
nabízí

PŘIJMEME UČITELKU MŠ, NEJLÉPE SE ZDRAV. VZDĚLÁNÍM,
NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK (3DNY
V TÝDNU). TEL. 602 617 804.

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.

Generali PV přijme na pozici samostatný poradce 2 spolupracovníky.
Fixní plat, nadstandardní podmínky.
Tel.: 777 85 85 07.

práci
hledá
Muž 58, hledá práci jako řidič sk. C, E
+ VZV. Praxe 35 let. Lze i jiné uplatnění. T: 723 747 457.

finance
PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz
Rychlá půjčka pro všechny bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
733 321 344.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.
VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.
Soukr. inv., exek., dražby. 739 905
611.
SMS PŮJČKA
Zašlete SMS: PV, jméno, příjmení
rč, výši příjmu, kolik chcete
půjčit. Ozvu se Vám a řeknu,
zda mohu půjčit. OSVČ, důchodci
a zaměstnaní. 775 709 579.
BEZ POPLATKŮ.
Chcete si vydělat? Nabízíme spolupráci. Jednoduché – vhodné i pro ženy
na MD. Tel.: 725 140 201, 773 546
206.
Potřebujete peníze? Kdo ne?! Přijmu
5 lidí na vyplňování formulářů, vyplácíme denně. Zaškolíme! Tel.: 604 591
186.
GOLD EXPRESS PŮJČKA !!!
Žádné registry ani potvrzení příjmů,
stačí OP, délka splácení dle dohody.
Kontakt bez volání na linku 900... 737
465 727 nebo 605 183 668.
SUPER NEBANKOVNÍ HYPOTÉKA od 200 tisíc Kč. Úrok 5,9%
ročně, splatnost až třicet let. Expess do
48 hodin volejte přímo 737 465 727
nebo 605 183 668.
EXKLUZIVNÍ KREDINÍ KARTA až do 500 tisíc Kč, vystavena ihned na místě zdarma všem. Nejsme
linka 900 ... Volejte 737 465 727 nebo
605 183 668.

Přijmu pracovníka na nákladní a
osobní pneuservis v Prostějově.
Nástup možný ihned, praxe výhodou.
Info na tel.: 777 870 729.

Pomůžeme všem! Půjčky, hypotéky,
bankovní i nebankovní úvěry, kreditní
karty do 500.000 Kč, Expres služba.
Tel.: 774 664 892.

Jste bez práce? Zavolejte 775 926
575.

Chceš vydělávat od 250 euro denně?
Novým obchodním systémem CFD
na mezibankovních trzích. Tel.: 603
342 281.

Česká obchodní firma přijme do zaměstnaneckého/brigádního poměru
asistentku/telefonistku.Požadavky:
zkušenosti v oblasti administrativy,
středoškolské vzdělání, základní práce s počítačem. Tel.: 777 88 26 44.
Firma GM Plast s.r.o., areál ZD
Žešov - PV hledá pracovníka na pozici „údržba strojů a zařízení“.
Požadavky: zámečnické práce, nejl. zkušenosti na obráb. strojích, elektro
hydraul. strojů, praxe v oboru!
Kontakt: p. Khýrová - 724 586 534.
Přijmeme řidiče na MKD. Tel.: 603
534 795.

Svářečky do dílenského provozu. T.:
777 632 583.
Koupím obrazy předních českých a
moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v
hotovosti. Tel.: 605 138 473.

PŮJČKY I PRO ZADLUŽ.
KLIENTY, VČ. EXEKUCÍ.
T.: 606 279 356.

Nabídka práce všem. Tel.: 733 65 66
02.

koupím

Poskytneme drobné práce v domácnosti, hlídání dětí, nákupy, doprava
osob i zboží. Tel.: 722 224 219, 720
231 991.

Hledáme schopné lidi pro organizační práci v kanceláři. Pokud máte vážný zájem, ozvěte se od 17.00 do 20.00
hod. na tel.: 728 419 411.

Přijmu řidiče skupiny C, E s elektronickou kartou. Tel.: 736 631 759.

Od 1.3. pronajmu v přízemí RD garsonku, 10min. od centra, kabel. TV a
WIFI zdarma, parking před domem,
tel. 777 164 309, zn: jen nekuřáci.
Pronajmu 2 + 1, 65 m2, v centru města, vlastní pl. topení. 5.500 Kč + ink.
Tel.: 582 343 711.

práci
nabízí

Přijmeme 3-5 lidí v Olomouci a okolí. Tel.: 774 664 892

reality
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PUJČKA BEZ POPLATKU!
Nabízíme peníze ze soukromého
zdroje, od 10 – 100.000 Kč. Rychlé
vyřízení, vysoká průchodnost!
Zaměstnanci, důchodci, ženy na mateřské, OSVČ. Volejte 608 483 379.

seznámení
Svobodný 36/170 hledá touto cestou
ženu přiměřeného věku k vážnému seznámení. Tel.: 774 187 024.
Rozv 53/165 hledá touto cestou muže
přiměřeného věku, vyš. postavy k váženému seznámení, nejlépe abs., nekuř., dom. kutil. Zn.: Existuješ?“

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.

různé
Pronajmu chalupu na Suchém. Na víkendy a jarní prázdniny, běžkařská
dráha. Tel.: 736 658 309.

zvířata
Prodám štěňata hladkosrstého foxteriéra, stáří 8 týdnů. Tel.: 774 06 06 20.

oznámení
5. února - SEMMERING Rakousko. Jednodenní lyž. zájezd.
Testování nových lyží ZDARMA.
Cena 650 Kč + 32 EUR s sebou.
24. - 27. 3. 2010, ZILLERTAL Arena
- Rakousko. Tři dny lyžování. Cena:
1650 Kč + EURA s sebou. Pořádá
svaz lyžařů a CK MINITRANS. Inf.
a přihl.: OS ČSTV, Česká 15, tel.: 588
507 048.
Vinotéka, Kostelecká 10, PV se těší
na Vaši návštěvu, www.vinotekauzbynka.webnode.cz
Jednodenní lyžařské zájezdy do rakouských Alp. Více na: stuhleck-zprostejova
Kadeřnictví - STUDIO IN - Eva
BARTOŠKOVÁ. Objednávky na
tel. čísle: 604719 736.
RESTAURACE U JEZEVCE
Budovcova ulice č. 10
Nově otevřeno od 1. února 2010.
Denní menu od 49 Kč vč. polévky.
Výběr z 5 druhů menu.
Denně řízek jako prase
„Je čas mít hlad“
Tel.: 607 607 719.
E-mail: ujezevce@centrum.cz

ZIMNÍ SLEVY
KOL AŽ 30%
SLEVY NA ZIMNÍ
CYKLISTICKÉ
OBLEČENÍ
PRODEJ NA
SPLÁTKY
A BONUSOVÉ
KARTY
* servis
* doplňky
* součástky * prodej

prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Jablka od 7 Kč/kg
(pro malo i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám dvě autosedačky 9 – 18kg.
Cena dohodou. Tel.: 723 726 701.
Prodám dětské oblečení od 0 do 3 let.
Cena za kus 5 – 50Kč. Tel.: 723 726
701.
Prodám plynová kamna Vafky.
Zánovní. Cena dohodou. Volat na tel.
č. 605 486 445.
Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/99 Kč. Objednávky
na tel.: 777 936 723.

ąádková inzerce a prezentace

služby

vzpomínáme

Nabízím vedení účetnictví i daňové
evidence, přehledy OSSZ, ZP, zpracování mezd – praxe, spolehlivost.
Tel.: 732 781 429.
Provádíme veškeré zednické
práce, rekonstrukce bytových jader,
obklady, dlažby včetně zámkových.
Dále nabízíme pokládku plovoucích podlah a po dohodě i jiné práce.
Kvalita a rozumná cena. Tel.: 604
524 666, p. Rosička Jiří.
Stavební firma STYKR s.r.o. –
kompletní realizace staveb a bytů.
Tel.: 605 86 41 40.
Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
Zednictví Vančura nabízí svoje služby. Např. novostavby, zateplování,
úpravy RD, bytů, fasád, komínů,
mokrého zdiva chemickou cestou, rekonstrukce koupelen a další zednické
práce i mimo okr. PV. Tel.: 774 627
358.

Dne 30. ledna 2010 tomu bude
už smutných sedmnáct let, co nás
navždy opustil náš milovaný
manžel a tatínek,
pan MILAN KOZÁK.
S láskou stále vzpomínají
manželka Eva, dcera Milena
a synové Pavel s rodinou a Petr.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkujeme všem.

Dnes 25.1.2010 vzpomínáme
1. smutné výročí úmrtí
paní Jarmily
ŠMEHLÍKOVÉ
z Prostějova.
Vzpomíná manžel Ivo, synové
Michal, Ivo a Lucia
s vnučkou Sofií.

Jsou chvíle, se kterými
se člověk
nikdy nesmíří.

ŽIJ ZDRAVĚ www.hubnete.cz/
maba
www.azhubni.cz Navždy!!
zdravé hubnutí - www.hubnete.cz/
mech
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.
Zhotovím modeláž nehtů i u Vás
doma. Výhodná cena. Tel.: 774 334
732.

Dne 28.1.2010
uplyne 5. smutných let,
co nás opustila naše milovaná
maminka a babička,
paní Anna KOHUTOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.

Dne 25. ledna 2010
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
našeho tatínka,
pana Milana KLEINERA

www.hubnete.cz/vip1

Hudební skupina Fontána zahraje na
svatbě, plesu apod. Tel.: 608 539 783.
Provádím elektro práce – opravy a
instalace. Tel.: 775 363 086.
Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.
Zbavte se nadváhy, nemocí, artrózy,
křeč. žil. SMS 728 649 782.
Dne 27.1.2010 vzpomeneme
nedožité 60. narozeniny
pana Dušana FROHNA
z Kralic na Hané.
Vzpomínají syn Dušan
a dcera Erika s rodinami.

Přijďte si nechat opravit nehty a
vezměte svého chlapa s sebou. Upravíme nehty i jemu! Manikúra, p-shine, parafinové zábaly a nehtová modeláž. Nehtová studio Malaya, Martinákova 1 (naproti místnímu nádraží).
Tel.: 774 307 634.

a dne 19. února 2010
si připomeneme 4. výročí úmrtí
naší maminky,
paní Želmíry
KLEINEROVÉ.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcery
s rodinami.

Dne 19.1.2010 jsme
vzpomenuli nedožitých 90 let

Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny stol.
práce vč. oprav).
Nabízím šití dámské konfekce. Kalhoty, sukně, šaty, halenky, dámská saka. Tel.: 728 419 411.
Pokládka podlah, plovoucí podlahy,
obklady. Ceny již od 260 Kč/m2. Tel.:
608 08 16 83.
Zpracuji účetnictví vč. dani, mezd,
DPH a daň. přiznání. Tel.: 582 370
505, 721 646 156.
Výroba a renovace kuchyňských
linek.Truhlářství Štugel, 777690311.
PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8.000 Kč. Tel: 605 254 131.
Provádím zednické práce, rekonstrukce koupelen, bytových jader,
Tel.: 603 498 695.
Studio Jiří Malý, Dolní 6, PV – pedikúra. Základní ošetření 100 Kč pro
nové zákazníky. Mob.: 739 317 108.

Korfbalový tým SK RG Prostøjov
v nedøli jede pro body do HavíĆova

PROSTċJOV - Druhý lednový víkend
dosáhl prostČjovský extraligový tým SK
RG historických triumfĤ nad Znojmem.
Obhájce mistrovského titulu a souþasný
lídr extraligové tabulky padl na Hané
v obou zápasech 17:9 a 18:17, což se pĜed
kamerou ýeské televize zapsalo do kroniky prostČjovského korfbalu tlustým a þerveným písmem. Hanáci se tím nejenže
pĜiblížili k vysnČnému cíli, jímž je postup
do Final Four, ale také výraznČ zamotali
celkovou situaci v nejvyšší tuzemské soutČži. O postup do vyĜazovacích bojĤ bojuje pČt celkĤ, pĜiþemž ani vedoucí Znojmo
ještČ nemá jistotu. Do konce základní þásti
chybí odehrát už jen tĜi dvoukola. V poĜadí osmé dČjství je na programu už tento
víkend 30. a 31. ledna 2010 a ProstČjov
v v nČm zajíždí na pĤdu nováþka do
HavíĜova. ýekáte taky šest bodĤ?
Po sedmi neúplných kolech (chybí nesehrané zápasy ýeské BudČjovice versus
HavíĜov - pozn.red.) patĜí ProstČjovským
ona vytoužená þtvrtá pozice, která oddČluje týmy od úspČšných na ty ménČ úspČšné.
„S dosavadním prĤbČhem soutČže jsme
spokojení. NepotČšily nás sice domácí
ztráty s Kolínem, které jsme však vynahradily posledními úspČchy nad Znojmem.
Sice jsme tedy mohli mít ještČ o nČjaký ten
bodík víc, ale v globálu je to dobré,“ ohlédl se za uplynulými sedmi dvojzápasy Jan
MynaĜík, který tým vede jak z postu pĜedsedy oddílu, tak i ve spoleþné trenérské
dvojici s nizozemským kouþem Henrikem
Baasem. „Situace pĜed osmým kolem se
v extralize ponČkud zamotala, což je hlavnČ i díky nám,“ usmívá se pĜi pohledu na
poĜadí korfbalové elity MynaĜík. „Porazili
jsme Znojmo, které i jako nČkolikaletý lídr
extraligy, nemá úþast v play off jistou, pĜestože jsou stále na prvním místČ tabulky.
Dále jsou týmy od druhého do pátého místa
seĜazeny hned

PROGRAM 8. DVOUKOLA
TJ Znojmo MS YMCA - Korfbal Brno

sobota 30. 1. 2010 v 14:30 a 16:30 hodin
Hala TJ Znojmo, F. J. Curie 3302/5, Znojmo

VKC Kolín - KCC Sokol ßeské Budîjovice

sobota 30. 1. 2010 v 13:00 a 15:00 hodin
Hala Agro Kolín, Jaselská 826, Kolín

KC Slavia Havíüov – SK RG Prostîjov

31. 1. 2010 v 14:45 a 16:45 hodin
MČstská hala HavíĜov, AstronautĤ 859/2, HavíĜov

PRăBíŽNÁ TABULKA
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6. KC Slavia HavíĜov
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za sebou, když i pátý tým ýeských
BudČjovic ztrácí pĜi pĜedpokládaných
výhrách nad HavíĜovem, pouhé dva bodíky
na druhý celek, jímž je momentálnČ Brno.
Rozložení sil se tak mĤže mČnit každým
odehraným zápasem. A to je pro dramatiþnost a atraktivitu soutČže jistČ zajímavé,“
podotknul MynaĜík, že v závČru extraligy se
je opravdu na co tČšit.
ProstČjovský výbČr jediného smíšeného
kolektivního sportu na svČtČ se v osmém
klání nejvyšší tuzemské soutČže pĜedstaví
v HavíĜovČ. Další bitvy o body se uskuteþní
ve ZnojmČ, kde se odehrají jihomoravská
derby s Brnem, a v KolínČ, kam zavítají
ýeské BudČjovice. „Od našich zápasĤ neoþekávám nic jiného než šest bodĤ,“ má jas-
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275:211
273:238
275:259
259:250
200:222
154:256

B
29
24
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6

no o cíli prostČjovské mise na sever Moravy
Jan MynaĜík. „ Pokud to myslíme s play-off
vážnČ, tak nesmíme zaváhat. Vypadá to, že
o nadstavbovou þást se porveme nejvíce
s ýeskými BudČjovicemi, s nimiž máme
prakticky aktuálnČ stejnČ bodĤ a jsme na
dČleném þtvrtém místČ. Na HavíĜov tak
budeme stoprocentnČ pĜipravení a mČli
bychom být i kompletní vþetnČ trenéra
Hennieho Baase,“ prozradil šéf SK RG.
Utkání v HavíĜovČ jsou na programu
v nedČli 31. ledna od 14:45 a 16:45 v tamní MČstské hale. V devátém dvoukole
(20.2.) þeká ProstČjov zĜejmČ klíþový
souboj na jihu ýech a v posledním klání pĜivítá tým SK RG 13. bĜezna Brno.
-pk-

I získané zkušenosti se poêítají
„Béêko“ utrpølo dva debakly na jihu éech

Stěhování, vyklízení. T. 775 132 134.

SLEVA až 30% na žaluzie, rolety,
markýzy, látkové rolety, vestavěné
skříně, shrnovací dveře, zasklívání lodžií, čalounění dveří, garážová vrata,
plovoucí podlahy a sítě proti hmyzu.
TRAX – Ing. Jan Kopečný, tel.: 777
130 560, tel/fax: 588 882 109.
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25. ledna 2010

Dne 30. ledna 2010
vzpomeneme 11. výročí úmrtí
paní ŘEZNÍKOVÉ Libuše.
Stále vzpomínají manžel,
dcery s rodinou a vnuk Ondřej.

pana Emila ZAJIČKA,
řezníka z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomínají
vnoučata Lenka, Emil, Roman
a snacha Ivana

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ

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

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

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří
doprovodili na poslední cestě
pana Zdeňka ALTMANNA.
Zároveň děkujeme Soukromé
pohřební službě pí. Václavkové
za důstojné rozloučení.
Syn Jiří s rodinou.

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

Uzávěrka řádkové
inzerce je
v pátek 29. ledna
v 10.00 hod

PROSTċJOV - První ýeská korfbalová
liga, v níž startuje i výbČr SK RG ProstČjov
„B“ se hned zkraje roku pĜehoupla do druhé poloviny základní þásti. ProstČjovská
rezerva se tak v sobotu 16. ledna vydala
na jih ýech, kde již podruhé v této sezonČ
potkala týmy z Tábora a Kolína. Tentokrát
se celé klání odehrálo v Chotovinách
u Tábora. „Po zkušenostech z prvního kola
v Kostelci na Hané jsme vČdČli, že nás proti tČmto protivníkĤm neþeká nic dobrého
a lehkého. A to se také potvrdilo. Oba soupeĜi byli lepší a my prohráli zaslouženČ,“
konstatoval Martin Uherka, kouþ prostČjovské korfbalové rezervy. „I získané
zkušenosti se však poþítají,“ dodal alespoĖ
trochu optimisticky.

SK RG ProstČjov „B“ - VKC Kolín „B“
17:36 (8:14)
Sestava a koše SK RG ProstČjov „B“:
BednáĜ 4, Tichý 4, Planiþková 3, Koldová
2, MynaĜík 2 (44. Vejmola), Jareš 1 (31.
Lužný), Malanová, Zelinková (31. Borsiczká
1). Trenér: Martin Uherka.
V prvním zápase proti Kolínu se Hanáci
prezentovali pomČrnČ solidní útoþnou hrou,
bohužel u soupeĜe tomu bylo nejinak. A tak co
se daĜilo ProstČjovu, „béþku“ extraligového
soka se povedlo dvojnásob. V ofenzivnČ ladČném utkání obrany vskutku nedominovaly,
þehož byl dĤkazem již poloþasový výsledek
8:14, který by mohl smČle konkurovat koneþným výsledkĤm jiných maþĤ.
PĜestože souboj celkĤ z opaþných koncĤ
tabulky skonþil výrazným rozdílem ve skóre,

1. ßESKÁ KORFBALOVÁ LIGA
Výsledky z turnajĤ 5. kola: VKC Kolín „B“ - KC SPŠS Tábor 14:18, SK RG ProstČjov
„B“ - VKC Kolín „B“ 17:36 (8:14), KC SPŠS Tábor - SK RG ProstČjov „B“ 25:9
(12:7), KC Moravská TĜebová - TKC DČþín 10:18 (3:10), KC BČlá pod BezdČzem - KC
Moravská TĜebová 6:24 (5:17), TKC DČþín - KC BČlá pod BezdČzem 21:6 (14:5), HFK
DČkanka Praha - Korfbal Brno „B“14:8 (9:5).

PRăBíŽNÁ
1. TKC DČþín
9
2. VKC Kolín „B“
8
3. KC SPŠS Tábor
9
4. HFK DČkanka Praha
8
5. KC Moravská TĜebová
10
6. Korfbal Brno „B“
8
7. SK RG ProstČjov
10
8. KC BČlá pod BezdČzem
8
mĤže být rezerva SK RG spokojena s útoþnou
produktivitou. V obranČ to však byla velká
škola...
KC SPŠS Tábor - SK RG ProstČjov “B”
25:9 (12:7)
Sestava a koše SK RG ProstČjov „B“: BednáĜ
3 (44. Lužný), Jareš 2, Tichý 2 (31. Komárek),
MynaĜík 1, Planiþková 1 (31. Drábková),
Koldová (16. Borsiczká), Malanová,
Zelinková. Trenér: Martin Uherka.
Po pouhých patnácti minutách pĜestávky
þekal na prostČjovské „béþko“ nažhavený
soupeĜ z Tábora, povzbuzený vítČzstvím proti
Kolínu v prvním zápase hracího dne (18:14 pozn.red.). Zatímco Jihoþeši se prezentovali
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svojí tradiþní hrou pĜes mužskou þást týmu
a kapitánku Káškovou, ProstČjov do zakonþování zapojoval všechny své hráþe. Bohužel ne
všichni se prosadili a zejména holky si v tomto zápase vybraly svoji stĜeleckou smĤlu....
Výsledkem tak byla druhá vysoká prohra.
„NČkteĜí hráþi v tČchto duelech ukázali, jak
moc se ještČ musí uþit. Ale právČ takové zápasy jsou pro to ideální. I když o body jde až
v první ĜadČ, tyto dvČ prohry byly investicí do
budoucna. VČĜím totiž, že krĤþek po krĤþku se
budou všichni zlepšovat, a hlavnČ dorostenci
využijí tČžce nabité zkušenosti v utkáních
ýDKL,“ poznamenal na adresu obou soubojĤ
Martin Uherka, trenér SL RG ProstČjov „B“.
˝
-kz, pk-

Prostøjovští LUKOSTąELCI bojují o trofeje
na Zimním poháru v PĆerovø i v Kostelci na Hané
PěEROV/KOSTELEC NA HANÉ LukostĜelci TJ ProstČjov mají za sebou
první závody letošního roku, které
absolvovali v již rozbČhnutých zimních pohárech na stĜelnicích v PĜerovČ
a Kostelci na Hané. A v obou podnicích
si vedou Hanáci více než dobĜe, když
ovládají þelo vČtšiny kategorií.
„Zimní pohár mČsta PĜerova 2010“ mČl
10. ledna na programu své tĜetí dČjství.
V mužské kategorii jej opČt ovládli Kamil
KováĜ a František Hajduk, aþ vČkem ještČ
junior, kteĜí si rozdČlili první dvČ místa po
nástĜelu 557, resp. 544 bodĤ. Hajduk se
zúþastnil i juniorské soutČže a výkonem
o nČco málo lepším (547) obsadil taktéž
druhou pĜíþku, když lepší byl Meluzín ze
Vsetína (555). Mezi kadety triumfoval
VojtČch Dub (529), Petr Musil skonþil
tĜetí (467). Žákovské kategorie tentokrát
obsadily pouze þlenové lukostĜeleckého
oddílu, tudíž první dvČ pĜíþky Zapletala
a Chlachuly mezi starším a výhra
Chlachulové mezi mladším žactvem má
o poznání nižší kredit. KaždopádnČ zajímavé je prĤbČžné poĜadí, v nČmž pĜed
nedČlním, þtvrtým dČjstvím vedli povČtšinou ProstČjované - KováĜ mezi muži,
Indráková jako jediná žena, F. Hajduk
vládne juniorĤm, duo Dub – Musil kadetĤm, navíc kadetka Studená byla tĜetí,
starší žák Zapletal taktéž a mladší žákynČ
Mikolášová druhá. Jak jsme již pĜedznamenali, þtvrté kolo 15. roþníku pĜerovského poháru se stĜílelo vþera a Veþerník
vás o jeho výsledcích bude informovat
v pĜíštím vydání. Ten þítá celkem šest kol
vþetnČ finálového, které je na programu
21. února.
V „Zimním poháru Kostelce na Hané“,
jehož závČreþné páté, finálové kolo se

uskuteþní už tuto nedČli 31. ledna, se
taktéž daĜí silné dvojici František Hajduk
- Kamil KováĜ. Tentokrát se z vítČzství
ve þtvrtém klání radoval o jediný bod
(551:550) prvnČ jmenovaný lukostĜelec.
Dominanci ProstČjovských pak dotvrdil
tĜetím místem Milan Hajduk, který nastĜílel stejnČ jako druhý KováĜ 550 bodĤ.
Z dalších borcĤ skonþil Šín dvanáctý
(496) a Pavel Musil šestnáctý (397). Ryze
prostČjovský souboj v kategorii kadetĤ
pro sebe rozhodl Miroslav Hudec, pĜed
VojtČchem Dubem, Petrem Musilem
a Michalem HlahĤlkem. Starší žactvo
ovládlo duo Synek – Suchomel, v závodČ mladšího žactva skonþila Mikolášová
druhá. V prĤbČžném poĜadí po þtyĜech
kolech, pĜiþemž koneþné výsledky jsou
dány souþtem tĜí nejlepších výkonĤ ze
všech pČti kol, najdeme na þele mužského pole Františka Hajduka s 1698 body,
druhý je Kamil KováĜ, jenž ztrácí þtyĜiaþtyĜicet bodĤ a Milan Hajduk je tĜináctý
s 1085 body. KromČ nich jsou v prĤbČžném poĜadí evidováni i dvaadvacátý Šín,
šestadvacátý Zapletal a devČtadvacátý
Pavel Musil. Smíšené kategorii kadetĤ
zase vládne Petr Musil, VojtČch Dub je
tĜetí, Miroslav Hudec þtvrtý a ZdeĖka
Studená sedmá. Starší žactvo má nového
vládce, kterým je Dusík z LK Jevišovka,
jehož stíhá silná ekipa ProstČjovanĤ
v poĜadí: Pavel Zapletal, Patrik Synek
a Jan Suchomel, Vavreþka je navíc osmý.
V mladším žactvu je nadČjná Mikolášová
už tĜetí. Dvojice ZdenČk Zapletal Miroslav Hudec starší si navíc zkusila
kladkový luk a vede prĤbČžné poĜadí.
NedČlní páté kolo zaþíná v Kostelci na
Hané opČt od 9:30 hodin.
„Našim lukostĜelcĤm vyšel parádnČ

pĜedevším kostelecký závod, v nČmž
obsadili pĜední místa a souþasnČ dosáhli
i velmi dobrých nástĜelĤ. Osobní rekordy
si v kategorii kadetĤ nastĜílel Miroslav
Hudec ml, který dosáhl již na metu 557
bodĤ, což byl nejlepší výkon tohoto kola vþetnČ mužské soutČže! Mirek také
vede s velkým náskokem celý ýeský
pohár,“ pochválila svého talentovaného
svČĜence Magdalena Majarová, trenérka
a pĜedsedkynČ prostČjovského lukostĜeleckého oddílu. Na adresu dalších pak
uvedla: „Vojta Dub zastĜílel letošní nejlepší výkon a drží prĤbČžné druhé místo
v ýeském poháru. Petr Musil si vylepšil
osobní rekord na 510 bodĤ, starší žáci
Patrik Synek a Jan Suchomel mají osobní rekordy 526, resp. 515 bodĤ. A letošní nejlepší výkon si pĜipsal také Milan
Hajduk, stabilní výkony vysoké úrovnČ
podává v letošní halové sezónČ i junior
František Hajduk, který je v prĤbČžném
hodnocení celého seriálu na tĜetím místČ,“ libuje si Majarová. „S dosavadním
prĤbČhem halové sezóny jsme tak velmi
spokojeni,“ dodala.
Po vyvrcholení Zimního poháru
v Kostelci na Hané þeká již pĜíští víkend
lukostĜelce ProstČjova finále ve Viniþném
na Slovensku, následovat budou finálová utkání halové ligy, pĜiþemž seniorský závČr probČhne v Kostelci na Hané.
V bĜeznu pĜijdou postupnČ na Ĝadu halová
MýR všech kategorií a od 16. do 21.3.
se v chorvatské Poreþi koná mistrovství
Evropy, na kterém by mČl startovat junior
František Hajduk.
Avizované hodnocení loĖské sezony
z pohledu prostČjovského lukostĜeleckého oddílu vám pĜineseme už
v PěÍŠTÍM ýÍSLE!
-pk-

Aktuálnø

25. ledna 2010

Fotbalisté Jesence mají nového kouêe. Stal se jím Roman Jedliêka
„Budeme hrát ještø více ofenzivnøji, než jsou všichni zvyklí!“

JESENEC/PROSTċJOV - Na
šestém místČ skupiny „B“ I.A tĜídy pĜezimovávají fotbalisté SK
Jesenec, kteĜí v pĜedchozím roþníku, aþ nováþek, bojovali až
do posledního kola o postup do
PĜeboru Olomouckého KFS. Ve
druhé sezonČ, která bývá oznaþována za kritickou, sice posbírali nČkolik zbyteþných remíz,
a¨pĜesto se však drží na dostĜel
špici tabulky. A právČ za takového stavu oznámil trenér Jaroslav
Ullmann funkcionáĜĤm klubu, že
se po osobní rozvaze rozhodl na
postu kouþe skonþit. ýinovníkĤm
jeseneckého oddílu tak zaþala
doba hledání nového vhodného
lodivoda, který by na úspČšnou
práci Ullmanna navázal. Volba
nakonec padla, možná trochu
pĜekvapivČ, na mladého trenéra
Romana Jedliþku, který doposud
pĤsobil a pĤsobit hodlá i nadále
v FKM Konice. „MČli jsme vytipováno pČt trenérĤ, ale nakonec
jsem oslovil pouze Romana, s nímž se osobnČ velmi dobĜe znám.
On si vzal þtrnáct dnĤ na rozmyšlenou a pak jsme se dohodli.
Jde zatím o pĤlroþní úvazek, co
bude dál, to se uvidí,“ prozradil
Veþerníku Bronislav Burian,
pĜedseda fotbalového oddílu SK
Jesenec. A co tedy rozhodlo pro
pomČrnČ neznámého trenéra?
„Brali jsme v potaz, že je z okolí,
má dokonale zmapovaný terén na
celém Konicku, zná hráþe, kteĜí
z tohoto regionu vychází, neboĢ
vČtšina mu pĜi své cestČ do seniorské kategorie prošla pĜímo pod
rukama. Toho, že ještČ netrénoval
muže se neobáváme. Jednou musí
zaþít každý,“ uvedl na Jedliþkovu
adresu Burian. A co Ĝíká ke své
inauguraci samotný trenér?
Posućte sami, Roman Jedliþka
totiž Veþerníku v závČru uplynulého týdne poskytl exkluzivní
rozhovor.

laviþku Jesence a kdy jste mČl
jasno, že nabídku pĜijmete?
„Když jsem bČhem podzimu po
tĜech letech opustil konický dorost,
rozhodl jsem se vČnovat studiu
a dokonþit právnickou fakultu
Masarykovy univerzity v BrnČ.
Proto mČ nabídka Jesence bČhem
listopadu pĜekvapila a po týdnu na
rozmyšlení jsem ji pĜijal. Zatím jsme se domluvili na pĤlroþní zkoušce, na delší þasový horizont zatím
nemyslíme. Uvidíme, jak bude
spolupráce vyhovovat mnČ, klubu
a také hráþĤm, kdyby to fungovalo,
tak se uvidí, co bude dál.“
¤ Budete i nadále pokraþovat
v þinnosti v konickém klubu?
A poþítáte s úzkou spoluprací
právČ s Konicí?
„Mojí vizí je, aby v regionu
Konicka pĤsobila mužstva na
všech úrovních od divize pĜes
krajský pĜebor, 1A a 1B tĜídu až po
okresní pĜebor. A to by nešlo bez
zajištČní a výchovy hráþĤ pro pĜíští léta. V konickém centru¨FKM
máme devČt mládežnických
družstev od dorostu po pĜípravku, které hrají, nebo by mČly hrát
pĜebory Olomouckého kraje, a tak
vhodnČ zajišĢovat pĜísun hráþĤ do
všech týmĤ dospČlých. Nadále
budu, pokud si to zainteresované
strany budou pĜát, organizaþnČ zajišĢovat þinnost mládeže
v FKM Konice. Spolupráce mezi
kluby v našem regionu, a to nejen
s Konicí, je dlouhodobČ mým
cílem a myslím, že jsme v této
þinnosti nepoznatelnČ dále než
v okresním ProstČjovČ! A i když
to pĜináší nČkteré tČžkosti, je to
dle mého názoru jediná cesta, jak
v budoucnu fotbal vĤbec hrát.“
¤ Váš pĜedchĤdce Ullmann
dosáhl mnoha úspČchĤ, s jakými
ambicemi se žezla ujímáte vy?
„Moje osobní ambice nejsou
dĤležité! Jde o to aby kluci získali
nový impuls a zájem do fotbalu. Jak
je to bude bavit, pĜijdou i výsledky.
Jejich spokojenost potom bude

¤ Jak se zrodil váš nástup na

SOKOL KONICE – SOKOL ŠTÍTY 4:0 (3:0)
Branky: Schön 2, Navrátil ,Hlouš. Sestava Konice: Kmecik – Klobáska, ěehák,
Voral, Hloch – Navrátil, Schön, Heinz, Svaþina – Hlouš, Niessner. StĜídali: Bílý,
PĜikryl, Macháþek. Trenér: Karel Procházka.
„Utkání splnilo svĤj pĜípravný úþel. Šlo o to vyzkoušet si nČkteré nové hráþe.
Myslím, že s naší premiérou mĤžeme být spokojení,“ uvedl kouþ konických
fotbalistĤ.
Nejbližší utkání sehraje Konice tuto sobotu 30. ledna opČt ve svém areálu na umČlé trávČ od 14 hodin proti Hvozdu.
OCHOZ U BRNA – SOKOL URßICE 3:6 (1:3), hráno v Líšni.
Branky Urþic: Los 2 (z toho 1 z pen.), Kryl, Trajer, VanČk, Škoda. Sestava Urþic:
Nejezchleb – Dokoupil, Škoda, Žáþek, Hradeþný – Havlena, VanČk, Los, JavoĜík
– Kryl, Trajer. StĜídali: Kvapil, BokĤvka. Trenér: Svatopluk KováĜ.

ZIMNÍ TURNAJ O POHÁR MíSTA CHROPYNí
Kralice dvakrát vítîznî
V sobotu 16. ledna 2010 byl zahájen na hĜišti s umČlou trávou v Chropyni 2. roþník zimního fotbalového turnaje „O pohár mČsta ChropynČ“, kterého se úþastní
osm mužstev, hrajících pĜevážnČ krajský pĜebor, resp. I.A tĜídu Olomouckého
KFS. Systém turnaje, který skonþí v sobotu 6. bĜezna 2010, svede ke vzájemným
utkáním všech mužstev mezi sebou v prvním až sedmém kole a v posledním, 8.
kole se o vítČze utkají mezi sebou mužstva umístČná na 1. a 2. místČ, o 3. místo
mužstva umístČná na 3. a 4. místČ atd. až po rozhodnutí o koneþném poĜadí na
všech místech v turnaji.
1. kolo bylo odehráno s tČmito výsledky:FC Kralice na Hané – FC Želatovice
2:1 (1:0), stĜelci branek: Lehký, KofroĖ – Mackových; 1. FC PĜerov – FK
ChropynČ 2:5 (0:1), stĜelci branek: Lacina 2, ŠindeláĜ, Panáþek, Buksa – Navrátil,
Fabián; FK Kozlovice – TJ Slavoj Kojetín 2:0, stĜelci branek: Mánek, Zezul;
SFK ELKO Holešov – TJ Sokol Troubky 4:1, stĜelci branek: Roubalík 2, Marek
2 – Gregovský
V sobotním mrazivém poþasí 23. ledna bylo odehráno kompletní 2. kolo
zimního turnaje, ve kterém došlo k pĜekvapivým výsledkĤm, ke kterým
patĜí vysoká porážka Holešova od Kozlovic, což bylo dáno pĜedevším tím,
že holešovští postavili na dnešní utkání hráþe širšího kádru. Jediný zástupce
ProstČjovska, tým FC Kralice na Hané si poradil s týmem Sokol Troubky,
když vedl již 5:0. SoupeĜ staþil do konce stĜetnutí porážku alespoĖ zkorigovat.
Výsledky 2. kola: FC Želatovice - 1. FC PĜerov 2:2, stĜelci branek: Hýbner,
Kašpárek - Dlouhý, Jemelka; FC Kralice na Hané – TJ Sokol Troubky 5:3,
stĜelci branek: Petržela R. 3, Doþkal 2 – Stískal, Kalina, Ticháþek. Sestava Kralic:
KofroĖ – Šmíd, Ohlídal, Halenka, Trnavský – Valtr, RĤžiþka, Rozehnal, R.
Petržela – Doþkal, Lehký. StĜídali: Kaštyl, Kratina. Zastupující trenéĜi: Jan Jura
a Ladislav Dudík (hlavní kouþ František Jura si plnil studijní povinnosti); FK
Kozlovice – SFK ELKO Holešov 7:0, stĜelci branek: Kuba 3, Matula 2, Kaćorek
a Mánek; FK ChropynČ – TJ Slavoj Kojetín 4:4, stĜelci branek: Lacina 3, Zdražil
Z. – Láník 3, Kozák.
1. FK Kozlovice
2. Kralice na Hané
3. FK ChropynČ
4. SFK Elko Holešov
5. FC Želatovice
6. TJ Slavoj Kojetín
7. 1.FC PĜerov
8. TJ Sokol Troubky

PRăBíŽNÁ TABULKA
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
0
0
0
0

0
0
1
0
1
1
1
0

0
0
0
1
1
1
1
2

9:0
7:4
9:6
4:8
3:4
4:6
4:7
4:9

6
6
4
3
1
1
1
0

ZIMNÍ TURNAJ 1.HFK OLOMOUC
1. kolo: SK JESENEC - TOVAýOV 4:2
Branky Jesence:ýížek 2, Stoják, J. Tichý.
2. kolo: SK JESENEC – ýERNOVÍR 3:1 (1:1)
Branky Jesence:ýížek, Klicpera, P. Tichý ml. Sestava Jesence: Hradil – Burian,
P. tichý st., Václavek, horák – Takáþ, Koneþný, ýížek – J. Tichý, P. Tichý ml.,
Blaha. StĜídali: KuĜitka, LaštĤvka, Stoják. Trenér: Roman Jedliþka.
-pk-

DD SPORT 1. LIGA – NADSTAVBOVÁ éÁST

NedČle 17. ledna 2010, hala Kostelec na Hané: Želstav – Vyprahlo Konice
3:3, Dubany – Vrchoslavice 8:2,Vrchoslavice – Želstav 3:8, Vyprahlo –
Dubany 4:0, Želstav – Dubany 4:5, Vrchoslavice - Vyprahlo 2:1, Ariston
2 SK – Skalka 1:2, Mechechelen – BedihošĢ 7:2, AC Zavadilka 2000 Relax ProstČjov „B“ 1:1, Skalka – Mechechelen 2:2, Relax ProstČjov „B” Ariston 2 SK 1:0, BedihošĢ - AC Zavadilka 2000 4:3, Mechechelen - Relax
„B“ 3:3, AC Zavadilka 2000 - Skalka 0:6, Ariston 2 SK - BedihošĢ 6:3.
PRģBċŽNÁ TABULKA:
1. Mechechelen
3
1
2
0
2. SK Skalka
3
2
1
0
3. SK Dubany
3
2
0
1
4. Relax ProstČjov „B“
3
1
2
0
5. Ariston 2 SK ProstČjov
3
1
0
2
6. AC Zavadilka 2000
3
0
1
2
7. Želstav Nezamyslice
3
1
1
1
8. Vyprahlo Konice
3
1
1
1
9. Sokol BedihošĢ
3
1
0
2
10. HOS MM Vrchoslavice
3
1
0
2

12:7
10:3
13:10
5:4
7:6
4:11
15:11
8:5
9:16
7:17

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

8
7
6
6
5
5
4
4
3
3

Šéf TK PLUS a prostøjovského basketbalu slavil „šedesátku“
PROSTċJOV - Sobotní veþer patĜil v prostorách hotelu Tennis Clu Milanu Matzenauerovi. Tento
vitální, þerstvý „šedesátník“ pozval všechny své pĜátele, známé, kamarády a pochopitelnČ rodinné pĜíbuzné, aby v okruhu svých nejbližších vstoupil do sedmé dekády svého života. A tak se jedlo,
pilo, tanþilo, hodovalo, prostČ zábava byla po celý den až do samého rána. Spolumajitel TK PLUS,
který spoleþnČ s Miroslavem ýernoškem tuto dnes úspČšnou marketingovou spoleþnost zakládal
a v souþasnosti také
pĜedseda Správní
rady BK ProstČjov byl
chvílemi až dojat, co
vše mu hosté pĜinesli,
Ĝekli, popĜáli... -pkFoto: ZdenČk PČniþka

VysvČtlivky: pĜedposlední sloupec tabulky: první þíslo znamená poþet
bodĤ získaných mužstvem v nadstavbové þásti soutČže, druhé þíslo pak
poþet bonifikaþních bodĤ podle umístČní v základní þásti soutČže ( vítČz
základní þásti získal 4 body bonifikace, mužstvo na 2.místČ 3 body bonifikace, tým ze 3. místa 2 bonifikaþní body a mužstvo, které skonþilo po základní þásti na 4. místČ 1 bonifikaþní bod, poslední sloupec souþet získaných
a bonifikaþních bodĤ

Foto: archiv
i mou spokojeností.
Všichni v Jesenci uvažujeme reálnČ a myslíme si, že by bylo nejlepší
hrát v klidu ve špiþce tabulky v I.
A tĜídČ, než se pouštČt do nČjakých
postupových tahanic a pak hrát
o sestup v krajském pĜeboru.“
¤ Jaké zmČny mĤžeme pod
vaším vedením v herním projevu
Jesence v jarní þásti oþekávat?
„Urþité zmČny plánuji a vychá-

zí z myšlenky, že pro diváky je
lepší, když utkání skonþí 4:3 než
1:0. To znamená, že budeme
hrát ještČ více ofenzivnČji, než
jsou všichni u Jesence zvyklí....!“
¤ Jak se oproti podzimu pozmČní
hráþský kádr?
„V šíĜi nebo ve kvalitČ hráþĤ
v Jesenci nevidím vĤbec žádný
problém. Mužstvo je dlouhodobČ
stabilizované a tak zásahy do nČho

Plán zápasĎ SK JESENEC na zimním turnaji 1.HFK:
odehráno Tovaþov 4:2
odehráno ýernovír 3:1
30.1. 2010 14:00 Velký Týnec
13.2. 2010 14:00 1.HFK „B“
21.1. 2010 10:00 Horka nad Moravou
27.2. 2010 10:00 BohuĖovice
7.3. 2010 utkání o umístČní
pĜípravné utkání
6.2.2010 13:00 Litovel (místo: umČlá tráva Uniþov)

nejsou vĤbec na poĜadu dne. BČhem
pĜípravy vyzkoušíme nČkteré nové
hráþe z jiných klubĤ a také kluky
z kádru B-týmu. Zaþátkem bĜezna
se rozhodneme co bude dál, kdo
zĤstane, kdo bude hrát za béþko,
PRģBċŽNÁ TABULKA:
a kdo mĤže jít hostovat jinam.
1. Bexim Palleten
3
3
0
0 18:4
9
Pro fanoušky mohu Ĝíct, že urþitČ
3
0
0 14:7
9
2. Likérka Metelka M.Prusy “a” 3
nČkteré nové nebo staronové tváĜe
3. Mloci
3
2
0
1 22:10
6
v Jesenci na jaĜe urþitČ uvidí.“
4. Chachar team Brodek u Pv 3
2
0
1 12:5
6
¤ Jakým zpĤsobem momentálnČ
5. FC Menphis
3
2
0
1
8:6
6
6. SK Skalka „B“
2
1
1
0
4:3
4
probíhá pĜíprava?
7. AC Zavadilka 2000 „B“
3
1
0
2
7:9
3
„Trénujeme tĜikrát týdnČ, na pro8. Vzducholoć ProstČjov
3
1
0
2
9:15
3
gramu je posilovna, umČlá tráva, þi
9. Kulcao-Fundus ProstČjov 3
1
0
2
4:12
3
terén. Co se zápasových provČrek
10. FC AndČl ProstČjov
3
0
1
2
3:10
1
týká, úþastníme se turnaje na umČ11. Mechechelen „B“
2
0
0
2
5:11
0
12. FC Ultras ProstČjov
3
0
0
3
7:21
0
lé trávČ v areálu 1.HFK Olomouc.
Musím pĜi této pĜíležitosti Ĝíct,
že mČ hned na úvod velice mile
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pĜekvapila tréninková docházka a zaujetí hráþĤ pro trénink.
Nezbývá než si pĜát, aby jim to co nedČle 24. ledna.2010, hala ZŠ a RG ProstČjov: Maduda Team – FC Pepino
nejdéle vydrželo a zĤstali všichni 2:0, Glgani – KMK Katastrofa 2:2, ZdČtín – DD Sport 4:0, FC Pepino –
zdraví.“
Petr Kozák Glgani 1:6, DD Sport - Maduda team 1:4, KMK Katastrofa – ZdČtín 0:0,
Glgani - DD Sport 2:0, ZdČtín - FC Pepino 2:4, Maduda Team - KMK
Katastrofa 1:7
na vaši ratolest

„Chceme z klukĎ vychovávat skvølé fotbalisty,“
vzkazují trenéĆi Jan Naicler s JiĆím Krestou
Fotbalový oddíl 1.SK ProstČjov
je pokraþovatelem klubu s dlouholetou tradicí a bohatou minulostí, do které patĜí i úþast mezi
tehdejší þeskoslovenskou fotbalovou elitou. V ProstČjovČ byla
tradiþnČ dobrá základna fotbalistĤ, z níž vyrostla Ĝada pozdČji
ligových hráþĤ. Nejinak je tomu
i v souþasnosti, byĢ se kopaná
jako celek potýká ve mČstČ s existenþními potížemi. Od sezóny
2006-2007 funguje nový fotbalový klub 1.SK ProstČjov, který
pĜevzal všechny soutČže od SK
LeRK ProstČjov. Strategie tohoto oddílu dlouhodobČ vychází
právČ z výchovy mladých hráþĤ. „V ProstČjovČ se omladina
pĜipravuje na fotbalovou kariéru pod vedením kvalitních trenérĤ ve dvanácti družstvech,“
Ĝíká Jan Naicler z vedení 1.SK
ProstČjov, kterévychází z reálné
ekonomické situace.
Nemalé finanþní prostĜedky je
pĜitom nutné v ProstČjovČ vynaložit na rekonstrukci stávajícího
sportovního areálu a zlepšení pod-

mínek pro hráþe i diváky. Z tČchto
dĤvodĤ vedení klubu pĜed sezónou
2007-2008 rozhodlo o doþasném
ukonþení þinnosti družstva mužĤ.
„ZámČrem práce v dalších obdobích je pĜes kvalitní výchovu mládeže vybudovat úspČšný hráþský
kádr pĜedevším z Ĝad vlastních
odchovancĤ a následnČ obnovit
þinnost oddílu v kategorii mužĤ,“
zopakoval známý fakt Naicler,
který pĤsobí u pĜípravek roþníku
2002-2004 jako trenér.
Doslova chloubou v poþínání prostČjovského oddílu jsou pak pĜípravky, kterých funguje pod hlaviþkou
1.SK rovnou šest. „PĜed dvČma
lety jsme zaþali projekt, na jehož
konci má být ještČ pevnČjší a stálá
mládežnická základna prostČjovské kopané. Od záĜí 2008 až po
souþasnost jsme pĜijali pČtaþtyĜicet
dČtí, jež jsou rozdČleny do družstev podle svého vČku. A mĤžeme
smČle Ĝíct, že naše práce nese ovoce,“ uvedl pro PROSTċJOVSKÝ
Veþerník, který se stal mediálním
partnerem fotbalových nadČjí
1.SK, Jan Naicler. „Jen v loĖském

Sobota 23. ledna.2010, Kostelec na Hané: Vzducholoć - Mloci
4:3,Kulcao – FC Menphis 3:1, FC Ultras - Bexim Palleten 1:6, Mloci –
Kulcao 6:0, Bexim Palleten – Vzducholoć 7:2, FC Menphis – FC Ultras
2:0, Kulcao - Bexim Palleten 1:5, FC Ultras – Mloci 6:13, Vzducholoć
– FC Menphis 3:5, Likérka Metelka Moravské Prusy - Mechechelen „B“
5:2, Chachar team – AC Zavadilka 2000 “B” 1:2, Skalka “B” – FC AndČl
2:2, Mechechelen „B“ - Chachar team 3:6, FC AndČl – Likérka Moravské
Prusy 1:3, AC Zavadilka 2000 “B” – Skalka „B“ 1:2, Chachar team - FC
AndČl 5:0, Likérka Metelka Moravské Prusy - AC Zavadilka 2000 „B“
6:4.

roce jsme absolvovali tĜináct turnajĤ, na dvou z nich jsme v konkurenci ligových týmĤ zvítČzili,
v tČch ostatních pak obsadili pĜední
pĜíþky. Velice oblíbená zaþínají být
také víkendová soustĜedČní a poĜádáme také fotbalovou školiþku.
Úþastníme se také PĜeboru OFS
mladších pĜípravek,“ pĜidal JiĜí
Kresta, druhý z trenérĤ benjamínkĤ prostČjovského 1.SK. Dalšími
jsou Martin neoral, Josef Bílek,
JiĜí Homola a Tomáš Gottwald.
O družstva je perfektnČ postaráno
jak po stránce organizaþní, tak i tréninkového zázemí. „Trénujeme tĜikrát týdnČ na travnatém hĜišti 1.SK,
v zimním období chodíme do
posilovny v areálu SOU OdČvní.
KromČ toho chodíme i pravidelnČ
plavat,“ uvádí JiĜí Kresta. Z harmonogramu pro letošní zimní pĜípravu
pak vyþetl: „ýeká nás celkem dvanáct turnajĤ v hale a tĜi víkendová
soustĜedČní.“
Nic z toho by se samozĜejmČ
neobešlo bez materiálního a technického zabezpeþení. „Díky štČdrým sponzorĤm si kluci nemohou
stČžovat. KromČ soutČžních dresĤ
máme i vlastní tréninkové dresy,
teplákové soupravy, vycházkové
sady, padesát míþĤ a další pomĤcky,“ neskrývá spokojenost Jan
Naicler, který by pĜi této pĜíležitosti
proto rád podČkoval všem firmám,
kdo k tomu pĜispČli. „AĢ už je to
Mega Okrajek, Sorbon - prodejna chovatelských potĜeb a krmiv,
Saller, EuroSite, Cukrárna Radek
Kocourek, DD Sport Dubany
a další. Všem opravdu moc dČkujeme,“ vzkázal funkcionáĜ a kouþ
v jedné osobČ. „Velice dobĜe spolupracujeme také s ostatními fotbalovými kluby v okolí jako napĜíklad
s Kostelcem na Hané, Kralicemi
na Hané þi Otinovsí,“ dodal Jan
Naicler.
Okruh a party hráþĤ však nejsou
pro okolí uzavĜeny, proto i s pĜíchodem další pĤlsezony poĜádá oddíl
1.SK ProstČjov seriál fotbalových
NÁBORģ. O jejich konkrétních
termínech vás budeme informovat
v dalších vydáních našeho týdeníku. V každém pĜípadČ okamžití
zájemci mohou kontaktovat osoby,
uvedené v pĜiložené upoutávce.
-pk-

ADRENALINSPORT KLUB zaêal rok tradiênø. Dobýváním „Severního pólu“!

„Šestnáctý roêník zaêal i skonêil, jak jinak než
úspøšnø,“ usmál se promrzlý Jarda Koribský

PLUMLOV - ProstČjovští
„dobrodruzi“ se o sobotním
veþeru opČt vydali na severní
pól! Vrcholící mČsíþní pĜípravy
byly pryþ, teć už šlo do tuhého.
Jak jsme sami a na vlastní kĤži
mohli poznat, podmínky byly
opravdu kruté, prostČ pravé,
polární. Již tradiþnČ byla cílem
výpravy Plumlovská pĜehrada
a její imaginární stĜed. Polárníci
využili skvČlých snČhových podmínek a dorazili každý jiným
zpĤsobem. NČkdo pČšky, nČkdo
autem, tenhle na bČžkách se
psem, ale byli i tací, kteĜí pĜijeli
autobusovým spojem. Prvotním
místem setkání byl penzion
„U Valáška“. PĜíjemná obsluPRģBċŽNÁ TABULKA
ha a teplé prostĜedí navedlo
1. 1. FC Betis ProstČjov
3
3
0
0 16: 4
9
polárníky na vzpomínky z rĤz2. Glgani
3
2
1
0 10:3
7
ných akcí loĖské sezóny, která,
3. Maduda team
3
2
0
1
7:8
6
jak jsme usoudili z vyprávČní
4. KMK Katastrofa
3
1
2
0
9:3
5
jednotlivých úþastníkĤ, byla
5. Sokol ZdČtín
3
1
1
1
6:4
4
6. Torpedo ProstČjov
3
1
1
1 11:10
4
vskutku bohatá. PrávČ taková
7. Pokop Domamyslice
3
1
1
1 11:13
4
setkání inspirují spoustu cesto8. FC Pepino Konice
3
1
0
2
5:10
3
vatelĤ a dobyvatelĤ adrenalino9. DD sport Dubany
3
0
0
3
1:10
0
vých zážitkĤ k jejich následným
10. Bar Oáza Plumlov
3
0
0
3
3:14
0
realizacím.... A není dnes divu,
že ýecha potkáte kdekoliv na
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svČtČ, tak proþ ne zrovinka na
Severním pólu?
NedČle 24. ledna.2010, hala ZŠ a RG ProstČjov: Kohouti – Drahany 4:2, Jako každým rokem, tak i letos
FC Shok – Atletico 4:1, FC Warriors – Dukla 4:2, Drahany - FC Shok 3:5, poþetnou skupinu polárníkĤ doplDukla – Kohouti 0:6, Atletico – FC Warriors 6:4, FC Shok – Dukla 5:3, FC Ėují odvážné ženy. Horší to už je
s ovšem s jejich výdrží do konce
Warriors – Drahany 2:6, Kohouti – Atletico 2:1
výpravy. StejnČ jako loni, tak i tenPRģBċŽNÁ TABULKA
tokrát v ranních krutých zimomra1. Kohouti Otaslavice
3
3
0
0 12:3
9
vých podmínkách opustily tábor
2. FC Shok
3
3
0
0 14:7
9
hned dvČ osoby nČžného pohlaví,
3. Likérka Metelka M. Prusy “B” 3
2
1
0 17:9
7
samozĜejmČ v doprovodu polární4. Sokol Otaslavice
3
1
1
1
8:11
4
5. Starostovi muži Drahany 3
1
0
2 11:11
3
kĤ a odebraly se do svých nedale6. Atletico Smržice
3
1
0
2
8:10
3
kých teplých pelíškĤ. Výjimkou
7. FC Warriors
3
1
0
2 10:14
3
zĤstává tĜináctiletý nejmladší
8. FK Agro ýehovice
3
1
0
2
5: 9
3
polárník Denis, který se této akce
9. FC U Byka Smržice
3
0
2
1
7:8
2
10. Dukla ProstČjov

3

0

0

3

5 : 15

OBRAZEM

Snímek Zdeňka Pěničky
zachycuje Leonu Lysoula
Matzenauerovou, která byla
před emigrací do USA první
hráčkou Prostějova v tenisu
žen a jejího manžela MUDr.
Aleše Matzenauera, jenž byl ve
své době rovněž prostějovskou
jedničkou. Oba přijeli popřát
Milanu Matzenauerovi k jeho
60. narozeninám.
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PĆípravky 1.SK Prostøjov êekají právø

FOTBALOVÉ PąÍPRAVY

SÁLOVÝ FOTBAL OŠSF PROST÷JOV - 2009/2010

úþastní potĜetí a ani devatenáctistupĖový mráz ho ze Severního
pólu nevyhnal.
„Nebudeme ze sebe dČlat žádné
hrdiny, ale když nám v ranních
hodinách prasknul led pod hlavou
a zvuk se nesl celou ledovou plotnou pĜehrady a za pár sekund se
to zopakovalo, tak pĜedstava, že
ve spacáku a ve vodČ teploty cca
+2-4 °c se asi opravdu dlouho nedá
pĜežit... Bylo to skoro jako titanicová pĜíhoda,“ vyprávČl živČ zĜejmČ
nejdramatiþtČjší zážitek z letošní
mise Jaroslav Koribský, hlavní
organizátor akce. „NaštČstí, vše
brzy skonþilo a tak se pokraþovalo
ve spánku. Praskliny vznikají díky
vypouštČní vody zpod ledu a vzduchové bubliny pod ledem zpĤsobily tento efekt, že se led díky jeho
zatížení z vrchu prolomí, ale opČt
si lehne na hladinu vody,“ objasnil
pĜírodní úkaz Koribský.
Do rána pĜežili všichni. Polárník
Ferda opouští expedici jako první
už v devČt hodin, þeká ho fotbalový turnaj. Odchází spokojený a tČší

se na další roþník. Nad horizontem
ZáhoĜí pomalu vychází oskar a jeho
sluneþné paprsky pĜedznamenají
hezké sluneþné poþasí i krásnou
odmČnu polárníkĤm za krutou
zimu v noþních hodinách. „Po
staré hrázi už kráþí naši kamarádiotužilci, kteĜí si našli místeþko, kde
se mĤžou naložit do studené vody
a poĜídit pár reklamních snímku
pro sponzory. SkuteþnČ krásná

atmosféra,“ pĜibližuje nepopsatelné
chvíle Jaroslav Koribský. „Nebudu
v sobČ tajit pĜedsevzetí, které se mi
bČhem noci zrodilo v hlavČ, že by
nebylo špatné v prĤbČhu jedné
zimní sezóny zdolat oba poláry.
Severní máme za sebou. A pokud
nám poþasí bude pĜát a polárnici
našetĜí dostaþující obnos financi,
vyrazíme na jižní pól ještČ letos!“
dodává odhodlanČ duše celé akce.
„ZávČrem bych rad podČkoval
sponzorĤm, kteĜí podpoĜili naši expedici a polárníci tak mohli
v kvalitním a pĜíjemným obleþení
trávit mrazivou noc. Jedná se firmu MOOSE , která nám dodala
ponožky, firma Tilak oblékla naše
polárníky, ale hlavnČ þlena naše
expedice, který za necelý mČsíc
odcestuje na Aljašku, kde se postaví na start nejtČžšího závodĤ na
svČtČ v nejkrutČjších podmínkách
na 600 km. A ještČ jednou dČkuji
všem, kteĜí se zúþastnili, i tČm, kteĜí nám fandili z teplých pelíškĤ,“
vzkázal Jaroslav Koribský. Za rok
zase nashle, polárníci!.

0
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Nømêice stále v êele!
KOSTELEC NA HANÉ - V nedČli byl na programu již pátý turnaj
letošního roþníku veteránské soutČže sálového fotbalu. V prĤbČžné
tabulce nadále vede tým z NČmþic nad Hanou, který v tomto klání
nezaváhal. Na druhou pĜíþku se vrátilo prostČjovské Kulcao, tĜetí
je LitrpĤl.

PRģBċŽNÁ TABULKA PO 5.TURNAJI:
1. NċMýICE n.H.
12
10
0
2 54:24
2. KULCAO ProstČjov
11
8
1
2 60:16
3. FC LITRPģL
11
8
1
2 46:21
4. FC MORITZ Olomouc
12
6
3
3 33:31
5. VÍCOV
12
3
3
6 33:43
6. AC ZAVADILKA 2000
12
4
0
8 21:41
7. AC ŠTIKA ProstČjov
11
2
2
7 19:33
8. FC DRŽOVICE
11
0
0 11 12:69

30
25
25
21
12
12
8
0
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Navrátil i Pála zĎstávají kapitány
reprezentaêních týmĎ
V širší nominaci na Fed Cup ŠafáĆová i Kvitová

PRAHA/PROSTċJOV KapitániþeskýchtenisovýchtýmĤ
se podle oþekávání pro letošní
rok nemČní. Daviscupový výbČr
po loĖském postupu do finále
opČt povede Jaroslav Navrátil,
Petr Pála bude mít nadále na
starost ženy ve Fed Cupu. Oba
ve funkcích potvrdil výkonný
výbor tenisového svazu na návrh
prezidenta Iva Kaderky. „ýeský
tenis má za sebou nejúspČšnČjší
rok historie, pokud jde o úþinkování v kolektivních soutČžích.
Finále v Davis Cupu je víc, než si
mnozí dokázali pĜed rokem byĢ
jen pomyslet, a k finále dČvþat ve
Fed Cupu scházel míþek,“ uvedl
Ivo Kaderka, prezident ýTS,
v tiskové zprávČ. Proto dostanou
dosavadní realizaþní týmy šanci
u tenisových výbČrĤ pokraþovat
i v roce 2010. „MČly by mít možnost navázat na loĖské úspČchy,
vyrovnat se jim a v lepším pĜípadČ
je i pĜekonat,“ doplnil Kaderka.
ProstČjovský šéftrenér TK Agrofert
Jaroslav Navrátil je kapitánem
daviscupové reprezentace od podzimu 2006, kdy nahradil Cyrila
Suka. Jeho bilance na laviþce þiní
šest výher a tĜi prohry, ale pĜedevším dovedl ýesko po 29 letech do

finále. Loni tenisté porazili Francii,
Argentinu a Chorvatsko a ztroskotali až v prosincovém boji o salátovou mísu na španČlských hráþích.
„Bude pro mČ ctí pokraþovat v roli
kapitána a jsem rád, že budeme mít
možnost navázat na úžasný daviscupový rok 2009. Jsem pĜesvČdþen,
že i letos bude vše klapat a nám se
podaĜí udČlat opČt dobrý výsledek,
kterým tenisovČ poblázníme celou
zem,“ uvedl Navrátil.
Pála zĤstane u tenistek tĜetím
rokem a již oznámil širší nominaci
pro utkání prvního kola Fed Cupu
proti NČmecku, které þeká tenistky
odehrají již 6. a 7. února v BrnČ na
výstavišti. Pála pro únorové utkání prvního kola SvČtové skupiny
poþítá se šesticí Lucie ŠafáĜová,
Petra Kvitová, Iveta Benešová,
KvČta Peschkeová, Lucie Hradecká
a Barbora Strýcová-Záhlavová.
Užší nominaci urþí po prvním týdnu
Australian Open, kde uvidí všechny
hráþky v akci, což znamená, že se tak
stane v nejbližších dnech. Ve výbČru
kapitánky NČmecka Rittnerové
jsou Petkovicová, Grönefeldová
a Barroisová. Již dĜíve se omluvila jedniþka Lisická, které se zápas
týden po Australian Open do programu nehodí.

Zápas se bude hrát na brnČnském
výstavišti na zcela novém taraflexovém povrchu, který bude
sloužit i pĜi DavisovČ poháru.
„Nový povrch je podobný stávajícímu, pouze má fialovČ modré
zabarvení a je stĜednČ rychlý. MČl
by našim tenistĤm vyhovovat,”
Ĝekl Vladimír ŠafaĜík, Ĝeditel spoleþnosti ýeské sportovní, která má
organizaci na starosti. „Jsme rádi,
že se vracíme do veletržního prostoru, který slouží tenisu lépe než
hala Rondo,“ uvedl majitel ýeské
sportovní Miroslav ýernošek.
Tenistky si pochvalují hlavnČ tČsné sousedství hotelu s hrací plochou, díky nČmuž odpadají pĜesuny. Mobilní tribuny budou mít
opČt kapacitu pro 3800 divákĤ.
Od pondČlí jsou v pĜedprodeji na
internetových stránkách ticketportal.cz vstupenky. Jednodenní stojí
290 Kþ a vstupenka na oba dny
490 Kþ. Losování zápasĤ se uskuteþní v pátek 5. února ve 13:30 na
Nové radnici v BrnČ. V sobotu 6.
února jsou na programu dvČ dvouhry, v nedČli 7. února dvČ dvouhry
a na závČr þtyĜhra. ýeské tenistky mají od stĜedy i svĤj profil na
facebooku, kam se za první den
pĜihlásilo 250 fanouškĤ.
-pk-

Na Davis Cup do Belgie!
Opøt i s fanoušky?

PRAHA/PROSTċJOV ýeští tenisté sehrajíí zápas
prvního kola SvČtové skupiny
Davisova poháru 5.-7. bĜezna
2010 v Belgii. To bylo známo
již dĜíve. V závČru uplynulého
týdne pak vešlo ve známost,
že se tak stane ve mČstČ Bree,
kde žije bývalá svČtová jedniþka Kim Clijstersová, a hrát
se bude na antuce v hale pro
3500 divákĤ.
„Jsem rád, že po dlouhých

VETERÁNSKÁ LIGA PROST÷JOV - 2009/2010

5. turnaj, nedČle 24. ledna 2010, hala Kostelec na Hané: FC LITRPģL
– NċMýICE n.H. 4:7, branky:Ohlídal 3, KĜesala – Domanský 3, Bartošek
2, ŠtČpánek, Kuþera; FC DRŽOVICE – AC ŠTIKA ProstČjov 1:3, branky:
Gábor – Volenec, Roba, Hupšil; AC ZAVADILKA 2000 - FC LITRPģL
1:3, branky: Valný - Ohlídal 2, Popelka; FC DRŽOVICE - NċMýICE
n.H. 0:8, branky: Domanský, Vévoda po 3, Kuþera, Matoušek; AC ŠTIKA
ProstČjov - VÍCOV 2:3, branky: Kužel, Hupšil – Rajchman 2, Holinka;
AC ZAVADILKA 2000 - FC MORITZ 1:2, branky: Valný - Vodiþka,
Kubíþek; VÍCOV – KULCAO 1:5, branky: Rajchman - PiĖos, Bílý po 2,
Pupp; NċMýICE n. H. - AC ZAVADILKA 2000 4:2, branky: Domanský,
Vévoda, ŠtČpánek, Kuþera - Kaláb 2; FC MORITZ – KULCAO
0:5,branky: PiĖos 3, Bílý, Pupp.
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odkladech koneþnČ víme, kde
a na þem budeme hrát,“ uvedl
kapitán Jaroslav Navrátil na
facebooku þeského daviscupového týmu. Do Bree by mohlo
pĜijet povzbudit tenisty pomČrnČ hodnČ fanouškĤ a vytvoĜit
jim skvČlou atmosféru jako
pĜi semifinále v Poreþi proti
Chorvatsku. MČsto leží asi 1080
kilometrĤ od ProstČjova a cesta
by mČla trval kolem jedenácti
hodin.

ýeští tenisté vstoupí do zápasu
po loĖské finálové úþast v roli
favorita. S Belgií se svČĜenci
Jaroslava Navrátila stĜetli naposledy v únoru 2008 v OstravČ,
kde v prvním kole zvítČzili 3:2.
O svém postupu rozhodli již
po þtyĜhĜe díky výhrám Radka
ŠtČpánka a Tomáše Berdycha ve
dvouhrách a po pČtisetové bitvČ
v deblu. V pĜípadném druhém
dČjství narazí na vítČze souboje
mezi Chile a Izraelem.
-pk-

PIŠTE NÁM SVÉ POSTúEHY, NÁMìTY, TIPY, PúÁNÍ....
Víte, co se kde zajímavého šustne? Máte pĜehled o sportovním dČní ve svém okolí a najde se nČco, co nám
uniklo? Zaslechli jste tĜeba nČkterou z pĜestupových spekulací? Znáte nČjakého sportovce, þi sportovkyni,
který by si zasloužil(a) pozornost veĜejnosti? Máte pro nás tip, kauzu, þi pĜímo námČt na reportáž? Nebo „jen“
pĜipomínku k našemu sportovnímu zpravodajství, chcete nČco vylepšit a máte pro nás tipy þi nápady?

PAK NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS!
VOLEJTE 608 706 148, PIŠTE e-mailem na SPORT@VECERNIKPV.CZ,
nebo poštou na adresu: OLOMOUCKÁ 10, 796 01 PROSTċJOV s heslem: „SPORT“.
Pište nám své názory, postĜehy, námČty na zlepšení, pĜání, dotazy, doporuþení, ale i požadavky!

A hurá za tenisem! O fanoušky z Prostějova si může daviscupový tým vždy opřít. Takto se enkláva hanáckých příznivců sešla
ve španělské Barceloně a většina z nich již určitě studuje cestu do belgického Bree.
Foto: Z. Pěnička

Rubriky, pozvánky, ankety...

25. ledna 2010
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Chystáme otevĜené on-line rozhovory s osobnostmi prostČjovského sportu
NAJDETE POUZE NA STRÁNKÁCH PROSTċJOVSKÉHO Veþerníku!
PROSTċJOVSKÝ Veþerník pĜipravil pro své þtenáĜe a všechny sportovní
pĜíznivce zbrusu nový seriál rozhovorĤ, jehož obsah mĤžete ovlivnit pĜímo
a jedinČ Vy! Již brzy dostanete ojedinČlou pĜíležitost, stát se alespoĖ na chvíli
redaktorem nejþtenČjšího týdeníku v regionu a vybrané osoby se „narovinu“
zeptat, co vás trápí, tíží nebo jen tak zajímá. Od února letošního roku totiž
budou v rámci novinek sportovní sekce spuštČny zcela otevĜené ON-LINE
ROZHOVORY s úspČšnými sportovci, sportovkynČmi, trenéry i þelními
pĜedstaviteli jednotlivých organizací prostČjovského regionu. K pomyslnému
„mikrofonu“ budou postupnČ zváni také zástupci MČsta ProstČjov,
Olomouckého kraje a OS ýSTV - tedy subjektĤ, z jejichž pokladen míĜí do
sportu nemalé ﬁnanþní prostĜedky.
A aby vaší odpovČdnosti nebylo málo, premiérového hosta nové rubriky
urþíte opČt a jedinČ vy! Již dva týdny totiž mĤžete hlasovat v naší anketČ
„ZVOLTE SI, KOHO SE CHCETE PTÁT...“ a pĜi této pĜíležitosti vám
musíme vzkázat velké podČkování. VÁŠ ZÁJEM TOTIŽ PěEDýIL NAŠE
OýEKÁVÁNÍ! Už více než þtyĜi sta hlasujících svČdþí o tom, že o diskusi
se sportovními þiniteli budete mít zájem. A to je moc dobĜe. Takže, ještČ
jednou dČkujeme a nezapomeĖte se zapojit i do závČreþného ﬁniše!
PĜíští pondČlí vám již oznámíme jméno toho muže (na ženy se dostane
pĜíštČ), který zasedne do horkého kĜesla.
PROSTċJOVSKÝ Veþerník pro úvodní kolo vybral do nabídky šestici
osobností z prostĜedí prostČjovského sportu a právČ vaše pĜízeĖ urþí, kdo se
stane prvním aktérem ON-LINE rozhovoru, který probČhne zhruba v polovinČ
února. Otázky budete moct pokládat jak pĜímo v daný den, tak i s pĜedstihem
prostĜednictvím e-mailu. Veškeré podrobnosti vþas zveĜejníme. Teć už ale
zpČt k nynČjšímu hlasování, které skonþí s posledním lednovým dnem.
Zatímco po prvním týdnu vedl boxerský mág Radoslav KĜížek pĜed bossem
TK PLUS Miroslavem ýernoškem, ve druhém výraznČ zaútoþil ze zadních
pozic Aleš Tomášek, nový trenér prostČjovských hokejistĤ. V dosavadním
prĤbČhu se pro nČj vyjádĜilo již 115 hlasujících, jen o šest ménČ má druhý
KĜížek a šance na „vítČzství“ si mĤže þinit i tĜetí Miroslav ýernošek. Zbývající
trio jde do závČreþných sedmi dnĤ hlasování s odstupem, ale kdo ví, stát se
mĤže všechno... V rukou to máte jen vy!
Vybírat mĄžete z tohoto sexteta:

A) Miroslav ýERNOŠEK
šéf TK PLUS a ýeská sportovní

D) Aleš TOMÁŠEK
nový trenér HK JestĜábi PV

B) Radoslav KěÍŽEK
šéftrenér BC DTJ ProstČjov

E) Aleš CHÁN
pivot BK ProstČjov

C) Miroslav ýADA
F) Michal MÜLLER
trenér VK ModĜanská ProstČjov pĜedseda Komise pro mládež
a tČlovýchovu mČsta ProstČjova
Hlasovat mĄžete tîmito àtyümi zpĄsoby:

- na internetových stránkách www.vecernik.pv
- zasláním SMS ve tvaru ON-LINE a písmeno vybrané osobnosti na þíslo 608 706 148
- elektronickou poštou na e-mailovou adresu:
sport@vecernikpv.cz
- poštou na adresu: PV Veþerník, sportovní redakce, Olomoucká 10, ProstČjov
PěEDEM DċKUJEME ZA VÁŠ PROJEVENÝ ZÁJEM.
V pĜíštím þísle PV Veþerníku zveĜejníme již koneþné výsledky vašeho hlasování
a oznámíme tak jméno našeho hosta, který bude k dispozici pro vaše otázky!
JAK SE VYVÍJÍ STAV HLASOVÁNÍ PO DRUHÉM TÝDNU
(k nedîli 24.1., 14:00 hodin)

DO ýELA ŠEL NOVÝ HOKEJOVÝ KOUý TOMÁŠEK!
V tČsném závČsu se drží KĜížek. Chytí se ještČ ostatní?
A Miroslav ýERNOŠEK 83
B Radoslav KěÍŽEK
109
C Miroslav ýADA
27
D Aleš TOMÁŠEK
115
E Aleš CHÁN
44
F Michal MÜLLER
35

CELKEM HLASĩ:

413

v nedČli
í konþí 0 hodin!
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Tenisté dopadli v Melbourne jak ´sedláci u Chlumce´

MELBOURNE - Noþní a ranní televizní pĜenosy z daleké
a slunné Austrálie radost do
ProstČjova nepĜinesly. Ten,
kdo si v uplynulém týdnu
pĜivstával, aby prostĜednictvím Eurosportu vidČl
poþínání svých oblíbencĤ
na prvním svátku letošního roku, vypínal obrazovku
znaþnČ znechucen... ýlenĤm
TK AGROFERT se totiž
úvodní grandslamový podnik
Australian Open v Melbourne
vĤbec nevydaĜil. Ani jeden z
kvinteta ŠtČpánek, Berdych,
Hájek, ŠafáĜová a Kvitová
nepĜešel brány druhého kola.
A to nelze oznaþit jinak, než za
velký neúspČch!
Už v úvodním kole padla v
Melbourne Parku nejvČtší þeská nadČje Radek ŠtČpánek.
Souþasná jedniþka padla v pČtisetovém souboji s Chorvatem
Ivo Karloviþem, jenž se tak
doþkal sladké pomsty za semifinále Davis Cupu v Poreþi... Už o
kolo pozdČji se porouþel Tomáš
Berdych, který v posledních
tĜech letech došel v Melbourne
vždy do osmifinále. Tentokrát
sice zdolal v úvodním dČjství
Nizozemce Haaseho, ovšem
poté mČl „den blbec“ a ve tĜech
setech jej vypráskal Kazach
Koroljev, 53. hráþ svČta... PĜitom
oba si dČlali velké ambice. „Je þas
vyhrát nČco velkého,“ Ĝíkal pĜed
turnajem dokonce ŠtČpánek.
Bohužel tentokrát se mýlil.
Nastal pouze þas balení fidlátek
a odletu... ObdobnČ byl na tom

i tĜetí do party, ovšem s tím rozdílem, že pro nČj šlo o historické
maximum. Jan Hájek, 92. tenista
žebĜíþku, se na Australian Open
radoval z premiérového postupu.
Na úvodním granslamu sezony se pĜedstavil po tĜech letech
a na úvod vyĜadil Ameriþana
Robbyho Ginepriho po setech
7:6, 7:5 a 6:1. o kolo pozdČji

se však dostateþnČ neporval s
bolestmi zad a Rusu Južnému
nebyl dostateþným protivníkem
- 2:6, 1:6, 1:6. Škoda, že následnČ
vyšlo najevo i zranČní ruského
hráþe, který do tĜetího kola ani
nenastoupil! Polák Kubot by
nebyl pro Hájka nepĜekonatelným sokem a rázem tak mohlo
být mnohem veseleji...
O nic lépe nedopadlo prostČjovské nČžné pohlaví. Lucie
ŠafáĜová mČla smĤlu na
los, když narazila na Venus
Williamsovou a pĜestože vyvinula veškeré úsilí, uhrála pouze
þtyĜi gamy a se soutČží se rozlouþila již v prvním kole. Petra
Kvitová mČla jen o malinko
více štČstí. V úvodním dČjství
si sice poradila s Ameriþankou
Craybasovou 6:1, 7:5, ale poté
narazila na svČtovou jedniþku,
Serenu Williamsovou a bylo
vymalováno - 2:6, 1:6.
ProstČjovským zástupcĤm se
nedaĜilo ani ve þtyĜhrách. Všichni
kromČ Dlouhého, jenž se s Indem
Paesem dostal do osmifinále (o
postup do þtvrtfinále se utkali s
Ameriþany Isnerem a Querreym,
výsledek byl znám až po uzávČrce této strany - pozn.red.), padli
v prvním klání. A jelikož obdobnČ dopadli i zbývající tenisté a

ZM
ZMAR....
Gesto mladé prostějovské
tenistky Petry Kvitové, která si po
teni
jednom z míčků jen povzdechla: „to
snad není možné...“, věcně kopírovalo
počínání všech prostějovských zástupců
na Australian Open. Foto z Melbourne
pro PV Večerník: Jiří Vojzola

tenistky z tuzemska, prožili ýeši
v Melbourne hodnČ nevydaĜený
zaþátek sezony 2010... VýstižnČ
to shrnul JiĜí Novák, bývalý pátý
hráþ svČta, který v médiích uvedl:
„UdČlejme za tím tlustou þáru!“

JeštČ pĜedtím jsme ale þlenĤm
TK AGROFERT vystĜihli
„melbournské vysvČdþení“. Za
vystoupením ve þtyĜhrách se
ohlédneme za týden.
-pk-

Stalo se před...
24.
2
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Již potĜetí k vám PROSTċJOVSKÝ Veþerník pĜichází s novou rubriku, která
vám má pĜipomínat úspČchy, ale i neúspČchy a veškeré události, které se na
sportovním poli tohotoregionu staly pĜed 10 LETY a náš týdeník je tehdy
zmonitoroval. Tuto ojedinČlou pĜíležitost, trochu si zavzpomínat a ohlédnout
se malinko zpČt, jsme pro vás pĜipravili symbolicky s pĜíchodem první kulaté
desetiletky letopoþtu v jednadvacátém století. KonkrétnČ se letos díváme do
roku 2000... PĜejeme pĜíjemné osvČžení pamČti.
Ź „TABÁK“ NA VRCHOLU
ProstČjovský tenista Michal Tabara doplnil nominaci daviscupového týmu ýR
pro utkání 1. kola s Velkou Británií. Šlo o „Tabákovu“ reprezentaþní premiéru
zrovna ve chvíli, kdy se dral do první svČtové stovky. Vedle Tabary mČl TK
Agrofert v týmu nehrajícího kapitána Jana Kukala ještČ další dva vyslance JiĜího Nováka a Davida Rikla.
ŹLeRK PADL I PODRUHÉ
Po pĜedchozí úvodní porážce se Synotem prohráli fotbalisté SK LeRK ProstČjov
i svĤj druhý zápas zimního turnaje v BrnČ „O pohár Radegastu“, když tentokrát
podlehli dalšímu prvoligistovi, domácímu výbČru FC Boby Brnu a to výrazným
rozdílem 0:4! v prostČjovské sestavČ jsme našli taková jména jako Boušek,
Gába, Paraskevopulos, Baláž, Bárta, Kotrys, Drulák þi Cigánek...
Ź „ßTYûKA“ NA MíLNÍK!
Hokejisté ProstČjova sice padli v hale Rondo v souboji s brnČnskou Kometou,
pĜesto na jejich následující duel proti MČlníku dorazilo do ochozĤ zimního
stadionu bezmála þtyĜi tisíce divákĤ! Fantastická návštČva, která nebyla v tomto
období výjimkou, vidČla výhru HC v pomČru 5:2. ptáte se na úspČšné stĜelce?
Takže: Palinek, Martin Janeþek, Šakarov, Šimák a opČt legendární „Šaki“. Jo,
kdeže loĖské snČhy jsou...
-pk-

melbournské vysvďdĀení ĀlenĪ TK AGROFERT PEREM VEýERNÍKU
Radek ŠTEPÁNEK
27. listopadu 1978
186 cm, 77 kg
žebĜíþek ATP:
13. místo
Nejlepší výsledek
na Australian Open: 3. kolo
(2003, 2005, 2007 a 2009)
Na úvodním turnaji v Brisbane se
dostaldofinále,kdesehrálvynikající part s Ameriþanem Roddickem.
Poté si ulevil na exhibici a vše
se zdálo v pohodČ. Jenže, pĜišla
odveta s obrovitým Chorvatem
Ivo Karloviþem a splácely se úþty
za Davis Cup. Zatímco v Poreþi
ŠtČpánek jeho dČlovému servisu
odolal, tentokrát nikoliv...

Tomáš BERDYCH
17. záĜí 1985
195 cm, 90 kg
žebĜíþek ATP:
21. místo
Nejlepší výsledek
na Australian Open: 4. kolo
(2007-09)
Co Ĝíct? ýtyĜiadvacetiletý tenista se
stává vČþným talentem... Stále a stále
se þeká, kdy tento mladík s dČlovou
ránou trvale prorazí do nejužší svČtové
špiþky a ono to poĜád jaksi nepĜichází.
V Melbourne sehrál dvČ rozlišné partie, a i když Tomáše v souboji druhého
kola podle vlastních slov zradil pĜedevším servis, hráþe typu Koroljeva
musí porážet!

Jan HÁJEK
7. srpna 1983
182 cm, 80 kg
žebĜíþek ATP:
92. místo
Nejlepší výsledek
na Australian Open: 1. kolo
(2007)
ÚspČšnČ završenou bitvou s
Gineprim dosáhl na postup do
druhého kola, což je jeho nejvČtší úspČch na Australian Open, za
který obdrží pČtaþtyĜicet bodĤ do
žebĜíþku, což jej posune o nČco
výše z 92. místa svČtového žebĜíþku. Když zdraví dovolí, bude
se v následujících mČsících pĜibližovat své vysnČné metČ.

Lucie ŠAFÁûOVÁ
4. února 1987
177 cm, 62 kg
žebĜíþek WTA: 41.
Nejlepší výsledek
na Australian Open:
þtvrtfinále (2007)
Zanedlouho tĜiadvacetiletá hráþka
mohla po losu pouze zalomit ruce –
dostatjednuzesesterWilliamsových
hned na úvod, je opravdu pech.
ýeskou jedniþku navíc limitovalo
zranČní prsního svalu, kvĤli nČmuž
nemohla deset dní trénovat. „Aproti
takovéto hráþce jako je Venus to
bez stoprocentního servisu a returnu prostČ nejde,“ uznala po prohĜe
sama ŠafáĜová.

Petra KVITOVÁ
8. bĜezna 1990
183 cm, 70 kg
žebĜíþek WTA:
61. místo
Nejlepší výsledek
na Australian Open: 1. kolo (2009)
Obdobný osud.Vprvním kole si poradila s Ameriþankou Jill Craybasovou
ve dvou setech, ve druhém narazila
na její krajanku a svČtovou jedniþku
Serenu Williamsovou. A to neznamenalo nic jiného než stopku. „Zápas
proti nejlepší hráþce svČta byl však
pro mČ velkou zkušeností,“ snažila se
vzít Kvitová ze svého konce to dobré.
StejnČ jako pro Hájka je druhé kolo
jejím dosavadním maximem.

Známka VEýERNÍKU:

Známka VEýERNÍKU:

Známka VEýERNÍKU:

Známka VEýERNÍKU:

Známka VEýERNÍKU:
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Hlasujte pro „HV÷ZDU PROST÷JOVSKÝCH MÉDIÍ“. Máte êas do pátku!
Vyhlášení ankety „Sportovec møsta Prostøjova“ se pĆibližuje

PROSTċJOV - Zase o týden
blíž je okamžik, kdy poznáme
nejlepšího sportovce, þi sportovkyni našeho mČsta. Do slavnostního vyhlášení 6. roþníku
ankety „SPORTOVEC MċSTA
PROSTċJOVA“ totiž zbývá
již pouze jedenáct dnĤ. I letos se
poĜádání ujala Komise pro mládežatČlovýchovumČstaProstČjov
ve spolupráci s marketingovou
spoleþností TK PLUS a stejnČ
jako v pĜedchozích letech, i tentokrát probČhne galaveþer v hotelu
Tennis Club. Stane se tak v pátek
5. února 2010. A jeho podobu
mĤžete ovlivnit i vy, pokud se
zapojíte do hlasování o „HvČzdu
prostČjovských médií“, jenž
probíhá i na stránkách našeho
týdeníku. V hlavní kategorii
„Sportovec roku“ obhajuje
prvenství parašutista
Dukly Libor Jiroušek,
mezi týmy triumfovali
loni boxeĜi BC DTJ.
PĜípravy na první páteþní
veþer ve druhém mČsíci

roku 2010 jsou již v plném
proudu. Odborná porota
složená ze þlenĤ sportovní
komise a sportovních novináĜĤ v tČchto dnech provádí
výbČr v následujících kategoriích: Sportovec roku
2009,Talent roku,Tým roku
a Mládežnický tým roku.
Dále budou znovu uvedeny legendy do SínČ slávy prostČjovského
sportu, již potĜetí pak bude vyhlášená „Sportovní událost roku“
a premiéru si odbude kategorie
„Trenér roku mládeže“. Výsledky
a jména ocenČných jsou pochopitelnČ držena v tajnosti, pĜesto se
Veþerníku podaĜilo z kuloárĤ zjistit
alespoĖ jednu zajímavost... Jednou
ze tĜí sportovních osobností, která
bude mít þest patĜit mezi nejvČtší
legendy prostČjovského sportu,
se stane muž, který
v roce 1992 šokoval
celou atletickou planetu svým olympijským
vítČzstvím v BarcelonČ
a vlastnČ tím zapoþal

následnou dynastii skvČlých þeských desetibojaĜĤ. PĜedstavovat vám už
jej asi nemusíme, co?
Do výsledkĤ letošního
roþníku ankety mĤžete
zasáhnout i vy. Vedle
urþení nejúspČšnČjších
sportovních reprezentantĤ našeho mČsta je totiž
znovu vyhlášena i „HVċZDA
PROSTċJOVSKÝCH
MÉDIÍ“, o jejímž držiteli rozhodnou i hlasy þtenáĜĤ Veþerníku.
PrávČ ten sportovec, þi sportovní
tým, který obdrží nejvČtší poþet hlasĤ, si ze slavnostního veþera odnese jednu zajímavou cenu navíc.
S prázdnou pak neodejde ani jeden
z vylosovaných hlasujících, který
se mĤže tČšit na lukrativní zájezd
pro dvČ osoby do ěecka. K tomu
staþí jen maliþkost v podobČ vyplnČní otištČného soutČžního kupónu
se svým tipem v podobČ jména
sportovce nebo sportovního klubu,
který si podle vašeho názoru toto
ocenČní zaslouží. Své tipy zasílejte

PPąEHLED
ąEHLED NNOMINOVANÝCH
OMINOVANÝCH NNAA OOCEN÷NÍ
CEN÷NÍ V AANKET÷
NKET÷ SSPORTOVEC
PORTOVEC M
M÷STA
÷STA PPROST÷JOVA
ROST÷JOVA 22009
009
SPORTOVEC ROKU
Radek ŠTċPÁNEK
(tenis, TK Agrofert ProstČjov)
Lucie ŠAFÁěOVÁ
(tenis, TK Agrofert ProstČjov)
Jana HORÁKOVÁ
(cyklistika, SKC ProstČjov)JiĜí GEýNUK
(parašutismus, Dukla ProstČjov)
Vardan BESALJAN
(box, BC DTJ ProstČjov)
Tomáš BRAUNER
(paragliding, ProstČjov)
Milada SPALOVÁ
(volejbal, VK ModĜanská ProstČjov)
Jaroslav PRÁŠIL
(basketbal, BK ProstČjov)
TALENT ROKU
JiĜí VESELÝ
(tenis, TK Agrofert ProstČjov)

bućto mailem na adresu: jana.
gaborova@prostejov.eu, nebo
odevzdejte na informaþní služ-

Hlasujte pro sportovní hvøzdu prostøjovských médií!
Uvećte jméno a pĜíjmení svého
favorita nebo název týmu, sport,
ve kterém vyniká, jméno, pĜíjmení
a telefonický kontakt na navrhovatele, NUTNÝ pro pĜípadné kontaktování výherce! VítČz vzejde z hlaso-

váníþtenáĜĤPROSTċJOVSKÉHO
VEýERNÍKU, Radniþních listĤ
a ostatních prostČjovských médií,
které probČhne v nadcházejících
dvou týdnech ledna 2010.
Takto vyplnČný anketní lístek

doruþte nejpozdČji do 29. 1.
2010 na informaþní stĜedisko
MČstského úĜadu v ProstČjovČ,
nám. T.G.Masaryka nebo zašlete na e-mail:jana.gaborova@
prostejov.eu.

Z hlasujících bude vylosován jeden
šĢastlivec, který získá hodnotnou
cenu v podobČ zájezdu do ěecka!
Slavnostní vyhlášení výsledkĤ ankety
probČhne dne 5. 2. 2010 v areálu hotelu Tennis Club.


Jméno a příjmení nominovaného
sportovce, případně název týmu

sportovní odvětví

Jméno, příjmení a TELEFONICKÝ KONTAKT
NA NAVRHOVATELE

Miroslav ŠERBAN
(box, BC DTJ ProstČjov)
Miroslav HUDEC
(lukostĜelba, LO ProstČjov)
Vlastislav Doþekal
(nohejbal, TJ Sokol I ProstČjov)
Martin ChmelaĜ
(orientaþní bČh, SK ProstČjov)
Jakub Filip
(cyklistika, SKC ProstČjov)
Jaroslav NEUSCHEL
(zápas, TJ Sokol ýechovice)
OndĜej PALATKA
(plavání, TJ Pozemstav ProstČjov)
TÝM ROKU
Volejbalistky
VK MODěANSKÁ PROSTċJOV
Basketbalisté BK PROSTċJOV
BoxeĜi BC DTJ PROSTċJOV
Parašutisté DUKLY PROSTċJOV

bČ MČstského úĜadu. UzávČrka
ankety je už TENTO PÁTEK
29. LEDNA 2010. Pro inspiraci
vám pĜinášíme jmenovité nominace pro všechny hlasovatelné
kategorie. Navrhnout však mĤžete
dle vlastního uvážení i jiného regionálního sportovce. NezapomeĖte
však uvést vaše jméno s adresou
a pĜedevším telefonní kontakt,
na které vám mohou zástupci
organizátora zavolat v pĜípadČ
výhry. „Uvedení telefonu je nutnou podmínkou k úspČchu. Z hlasujících totiž vylosujeme hned pČt
šĢastlivcĤ, které budeme okamžitČ
kontaktovat s tím, že si mají cenu
vyzvednout pĜímo na slavnostním
veþeru. A koho nezastihneme,
má smĤlu a dává šanci dalším ve
vylosovaném poĜadí od jedné do
pČti,“ objasnil podmínky Michal
Müller, pĜedseda Komise pro mlá-

RaftaĜky
TOMI-REMONT PROSTċJOV
LukostĜelci LO PROSTċJOV
KuleþníkáĜi
PRESSKAN SYSTEM PROSTċJOV
Korfbalisté SK RG PROSTċJOV
MLÁDEŽNICKÝ TÝM ROKU
Tenisoví minižáci
TK AGROFERT PROSTċJOV
Nohejbaloví mladší žáci
TJ SOKOL I PROSTċJOV
Cyklistiþtí junioĜi SKC PROSTċJOV
Basketbalové minižákynČ
TJ OP PROSTċJOV
Fotbalová mladší pĜípravka žákĤ
1.SK PROSTċJOV
Hokejoví mladší dorostenci
HK JESTěÁBI PROSTċJOV
Volejbalové kadetky
VK MODěANSKÁ PROSTċJOV

dež a tČlovýchovu pĜi RadČ mČsta
ProstČjova. V loĖském hlasování
þtenáĜĤ regionálních tištČných
médií zvítČzila bikrosaĜka Jana
Horáková. Na druhé pĜíþce skonþil Tomáš Berdych a tĜetí Libor
Jiroušek.
A jak už to pĜi obdobných spoleþenských akcích bývá, postaráno
bude i o kulturní program, který
bude podle slov Michala Müllera
koncipován ve spolupráci s mČstem ProstČjov. „Je to mČstská
anketa, tudíž je to pochopitelný
krok. Jsme rádi, že mČsto podporuje tuto anketu, která je ocenČním
dĜiny všech sportovcĤ, nejen tČch
vítČzĤ. Na slavnostním veþeru
tak vystoupí prostČjovští umČlci
a možná dojde také na pĜekvapení,“ uvedl pro Veþerník Müller
s tím, že vystoupí skupina ´Larys
Cheries´ Laryho ýecha, jehož pČt-

adevadesát procent tvoĜí studentky
Gymnázia JiĜího Wolkera a zpívat
bude také prostČjovská rodaþka
Eva Hacurová, v souþasnosti studentka brnČnské konzervatoĜe.
Moderátorské role se ujme stejnČ
jako loni Michal Slavík. „MĤžu
také prozradit, že úþast pĜíšlibilaĜada vzácných hostĤ v þele s námČstkem ministerstva školství pro sport
Janem Kocourkem, poslancem
Radimem Fialou a kompletnČ
zastoupené bude také vedení mČsta
v þele se starostou Janem TesaĜem
a jeho místostarosty,“ poznamenal
Müller.
Jelikož mediálními partnery ankety jsou i Radniþní listy
a PROSTċJOVSKÝ Veþerník,
mĤžete se také v pĜíštím þísle tČšit
na nČjakou tu zajímavĤstku ze
zákulisí a finálních pĜíprav letošního roþníku ankety.
-pk-
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2. HOKEJOVÁ LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - 331.1. KOLO

HK JESTąÁBI PROST÷JOV - HC ORLOVÁ

2:3

PPPP

TTĆetiny:
Ć e t i n y : 00:0,
: 0 , 11:2,
: 2 , 11:0
: 0 - 00:1
:1
Branky
nky
kyy a nahrávky:
nahrávk
ávk
ky:
y 23.
23 Duba
Dubba (Brynecký),
( y
(Brynecký)
ý), 42.
42 Stejskal
St
Stejsk - 30.
nskýý ( Prokop), 32. Potoþný (Urbánek,
(Urbánek Prokop), 64. Najdek
k.
Stránský
Najdek.
na branku
branku::
StĜely na
Využití::
DivákĤ::

36:29
0:2
450
0

Vylouþení: 4:7
Oslabení: 0:0
Rozhodþí: L.Klimecký
Truneþka
- FHeld
F.Held, O
O.Truneþka.

Sestava Prostøjova
Luža
Zientek
Hajas
Jedliþka

Kolibár
Paška
Sova
Trojan

SedláĜ
Brynecký
Piluša
Zábranský
Bašnár

Stejskal
Kováþ
Žajgla
Rak

Duba
Smejkal
Noga
Berþák

TrenéĜi:Aleš Tomášek - Svatopluk Kosík

2. HOKEJOVÁ LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - 32. KOLO

HC UNIéOV - HK JESTąÁBI PROST÷JOV

4:5

TTĆetiny:
Ć e t i n y : 22:1,1:1,1:3
:1,1:1,1:3
y a nahr
rávky:
vky:
y 11.. D
Diviš
iviiš
iš (Pavl
((Pavlas,
las Jamb
Jambor),
bor)) 119. SršeĖ
Branky
nahrávky:
vlas, 60. Diviš (Pavlas, Drábek) – 19.
(PĜikryl, Heþa),, 39. Pav
Pavlas,
ábranskýý (Jedliþka), 43. Paška (Stejskal), 48.
Stejskal, 26. Zábranský
ábranský
ý), 49. Piluša (Bordowski).
Bordowski (Zábranský),
nku:
28:544
Vylouþení:
y
5:6
StĜely na branku:
1:2
Oslabení: 0:0
Využití:
3500
Rozhodþí: Mech - LošĢák
DivákĤ:
LošĢák,
Pospíšil

Sestava Prostøjova
Zientek
Plzák
Kolibár
Jedliþka

Hajas
Paška
Fojtík

SedláĜ
Smejkal
Kováþ
Piluša
Stejskal
Duba Brynecký
Bordowski Zábranský
Noga
Rak
Berþák
Skácel

TrenéĜi:Aleš Tomášek, Svatopluk Kosík

Souhrn 2. hokejové ligy - skupina Východ:
31. kolo: HC Uniþov - VSK Technika Blansko 5:3 (2:1,
1:2, 2:0). Branky a nahrávky: 6. PĜikryl (SršeĖ), 14. Handl
(Pavlas, Šnejdar), 32. SedláĜ (Pavlas, Komínek), 47. Frieb,
60. Pavlas (Diviš) - 1. Fischer (Látal), 36. Benýšek (Mífek),
40. HrĤza • HC Slezan Opava - HC ZUBR PĜerov 2:3 v
prodloužení (0:1, 1:0, 1:1 – 0:1). Branky a nahrávky:
39. Pavelek (Kocián, MČkýš), 44. Tichý (ýerný, MČch) 11. Sedlák (Sprušil), 56. ěezníþek (Koþara), 62. Kotásek •
TJ Gedos Nový Jiþín - HC Frýdek-Místek 5:2 (1:1, 3:1,
1:0). Branky a nahrávky: 2. Pavlaþka (Simo, Pelikán ),
29. Toman (Sluštík, Kabelec), 31. Simo (Sluštík, Gulda.),
33. Skalos (Macháþek, Bacul), 55. Skalos (Macháþek,
Bacul) - 2. KĜesĢan (Maruna), 34. KrĤtila (Gebauer) •
SHK Hodonín - HC BĜeclav 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Branky a
nahrávky: 24. Jurásek (Peš, Salajka), 52. Vaškoviþ (Haring,
Korotviþka), 60. Flamík (Jurásek) - 51. Pelán (Mráz) • HC
BobĜi Valašské MeziĜíþí - VHK Vsetín 3:2 (2:0, 1:1, 0:0).
Branky a nahrávky: 9. DvoĜák P. (MatČjný, Lhotský), 12.
Ovšák (Sochorek, Šebesta), 21. MatČjný (Blažek, Lhotský)
- 40. Miþulka (VanČk), 59. Štraub (Mokrejš, TesaĜík) • HK
JestĜábi ProstČjov - HC Orlová 2:3 v prodloužení (0:0,
1:2, 1:0 - 0:1). Branky a nahrávky: 23. Duba (Brynecký),
42. Stejskal - 30. Stránský ( Prokop), 32. Potoþný (Urbánek,
Prokop), 64. Najdek.
32. kolo: HC ZUBR PĜerov - TJ Gedos Nový Jiþín 1:0
(1:0, 0:0, 0:0). Branka a nahrávka: 11. Koþara (Kotásek,
Hanák) • HC BobĜi Valašské MeziĜíþí - HC BĜeclav 7:3
(1:0, 2:2, 4:1). Branky a nahrávky: 7. P. DvoĜák, 26. P.
DvoĜák (Lhotský, MatČjný), 39. Šebesta (Vašut, L. Bokroš),
53. Lhotský (P. DvoĜák, MatČjný), 54. Tatarþík (Krisl), 56.
Vnenk (Tatarþík), 60. MatČjný (P. DvoĜák, Lhotský) - 21.
Mráz, 37. Pelán (Hlouch, Zapletal), 55. PrachaĜ (Dora,
Hlouch) • HC Uniþov - HK JestĜábi ProstČjov 4:5 (2:1,
1:1, 0:0). Branky a nahrávky: 1. Diviš (Pavlas, Jambor), 19.
SršeĖ (PĜikryl, Heþa), 39. Pavlas, 60. Diviš (Pavlas, Drábek)
- 19. Stejskal, 26. Zábranský (Jedliþka), 43. Paška (Stejskal),
48. Bordowski (Zábranský), 49. Piluša (Bordowski) • VHK
Vsetín - HC Slezan Opava 2:0 (0:0, 1:0, 0:0). Branky a
nahrávky: 39. TesaĜík (Štraub, Sakrajda), 59. VanČk (HrĖa)
• HC Orlová - SHK Hodonín 3:5 (1:2, 2:2, 0:0). Branky a
nahrávky: 3. Stránský (Kraft, Grygar), 23. Prokop (Najdek,
Prokop), 30. Rozum (Najdek, ValchaĜ) - 13. Jurásek (Peš,
Komárek), 20. Pokorný (Haring), 26. Jurásek (Peš), 39.
Špok (Hollý), 60. Vrba (Flamík, Salajka) • VSK Technika
Blansko - HC Frýdek-Místek 4:3 v prodloužení (0:1, 1:0,
2:2 - 1:0). Branky a nahrávky: 38. Fischer (Pazdera, Látal),
42. Ulehla, 49. Odehnal (Rajnoha), 61. Mifek (Látal) 17. Gebauer (Martiník, Sluštík), 41. Martiník (Sluštík), 49.
Mocek (Pavlas).
-pk-
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Hokejisté musí zabrat, jinak bude vedení propouštøt!
PROSTċJOV - Celý minulý
týden plnila diskuse hokejových
pĜíznivcĤ hrozba, že v pĜípadČ
dalších neúspČchĤ, vzdá pĜedseda HK JestĜábi ProstČjov
ZdenČk Zabloudil doposud
marné snažení o postup do
play off a propustí zkušené hráþe, jejichž mzda více zatČžuje
rozpoþet oddílu! V takovém
pĜípadČ by sezonu dohrál tým
tvoĜený hráþi juniorského, þi
pĜinejlepším útlého, mladého
vČku... Zatím ale žádné takové
rozhodnutí nepadlo a po sobotním triumfu v hanáckém derby
na ledČ Uniþova se dá Ĝíct jediné:
JestĜábi žijí!
Vyhráno však ještČ zdaleka není.
OstatnČ takto už zareagoval
jiný hanácký oddíl HC Uniþov
(þtČte na jiném místČ této strany
- pozn.red.) a dá se oþekávat, že
pĜi zrušeném sestupu ze druhé
ligy nebude podobná strategie
nikterak zvláštní. Aby si prostČjovští hokejisté udrželi reálnou

nadČji na vytoužený posun mezi
nejlepší osmiþku, museli vyhrát
již zmínČné sobotní utkání právČ v UniþovČ a body následnČ
potvrdit v domácím souboji proti
Technice Blansko, který se odehraje tuto stĜedu. „V pĜípadČ, že
by mužstvo tyto dva zápasy opČt
ztratilo, šéfovi klubu by už definitivnČ došla trpČlivost a tým v tomto
složení by pĜestal existovat. OstatnČ
tím vyhrožuje již od Vánoc,“ sdČlil
Veþerníku zdroj blízký majiteli prostČjovských JestĜábĤ. Sám ZdenČk
Zabloudil tuto variantu pĜipustil po
stĜedeþním zápase, kdy novináĜĤm
doslova Ĝekl: „Je tu ještČ jedna
možnost, dohrát to s juniory...!“
NaštČstí svČĜenci trenérské dvojice
Tomášek - Kosík si uvČdomili vážnost situace a nejenom v UniþovČ,
ale už i ve stĜedeþním duelu proti
favorizované Orlové bodovali
a hlavnČ odevzdali na ledČ všechno.
ChtČlo by se ještČ dodat - koneþnČ!
Jakoby právČ nĤž na krku, vyĜþený
šéfem, zabral. „PĜiznávám, je to

v klubu vyhrocené, panuje nervozita. Do osmiþky se chce dostat
každý a také všichni musíme o tu
šanci bojovat. VČĜím, že posleddní dva zápasy nás zvednou,““
svČĜil se Veþerník v sobotním
m
veþeru Aleš Tomášek. Jelikožž
los nejbližších zápasĤ hrajee
JestĜábĤm pomČrnČ do karet,t,
mĤže tato sezona skonþit daleeko lépe, než se zatím vyvíjí.í.
Ztráta šesti bodĤ jedenáct kol
ol
pĜed koncem není vĤbec nedodostižná a je známo, že pak se vše
šše
maže. V play off by se už mohlo
lo
stát opravdu cokoliv... A prostČjovští fanoušci by pĜed derby tĜeba
s PĜerovem urþitČ nic nevzdávali.
Ale to moc pĜedbíháme. Nyní stojí
hokejisté ProstČjova pĜed úkolem
protlaþit se koneþnČ ze suterénu
alespoĖ na to osmé místo. Pomoci
jim k tomu mají další nové posily,
jejichž jména budou známa urþitČ
tento týden. JednatĜicátým lednem totiž konþí v þeském hokeji
pĜestupní termín a jakékoliv další

zmČny již budou vylouþeny. Podle
trenérĤ je nyní prioritním cílem zísobránce. ObzvlášĢ
kat zkušeného obránce

poté,
té co v uplynulém týdnu skonþil
v mužstvu sedmatĜicetiletý Patrik
Luža. SpoleþnČ s ním opustil kabinu i útoþník Petr Žajgla. „Ani s jedním z tČchto hráþĤ už nepoþítáme,“
potvrdil Veþerníku odchody Aleš
Tomášek s tím, že dvojice dalších
zadákĤ Spurný - Trojan se vrací
do služeb HC Olomouc. VyĜazeni
z kádru byli údajnČ také Bašnár
a Pekár. V tČchto pĜípadech ale
zachoval Tomášek diplomacii. „To
musíte zavolat pĜedsedovi oddílu,
ale Pekár je ´pouze´ nemocný.“

Šéf klubu ZdenČk Zabloudil vþera
nebral mobilní telefon.
„Vedeme nČkolik jednání a nČjaké
hráþe už jsme
mČli i domluvené,
j
ale vše
všechno
se to jaksi pozav
stavilo,“
stavvilo pronesl Tomášek.
Konkrétní
pochopitelnČ být
Konnkr
nechtČl.
nech
htČl „MĤžu ale prozradit,, že
ž jjednáme s HavíĜovem,
Olomoucí,
Šumperkem
Olo
omo
a Uniþovem.
Dokonce mČl už
Unniþo
ve stĜedu
sttĜedu za nás nastoupit jeden
hráþþ z HavíĜova,
tomu ale kvĤli
H
jeho kauze
zakázali všechny pĜek
stupy,
stupy takže
takž bĤhví, jak to všechno
dopadne.“ Oním havíĜovským
hráþem je podle našich informací
ex-JestĜáb Martin Piecha (þtČte v Trháku týdne – pozn.red.).
Druhou posilou, která má být k dispozici již pro stĜedeþní klíþový souboj s Technikou je jednadvacetiletý
Jan MatČjka, odchovanec zlínského hokeje. Kdo se pĜidá dál, nebo
dojde na výhrĤžku pĜedsedy klubu,
to se budeme dozvídat v následujících hodinách.
-pk-

JestĆábi padli s Orlovou až v nastaveném êase
Pv

2:3 PP O

PROSTċJOV - AlespoĖ
bod vybojovali prostČjovští
JestĜábi v zápase jednatĜicátého kola východní skupiny druhé ligy, v nČmž hostili
tým z popĜedí tabulky HC
Orlová.
S papírovým favoriOr
tem svedli svČĜenci trenérské
dvojice
Tomášek - Kosík více
dv
než
ne vyrovnanou partii, která
dospČla
do prodloužení. To
do
možná
trochu nespravedlivČ
mo
skonþilo
radostí na stranČ hossk
tĤ,
tĤ kteĜí si tak odvezli z Hané
dva body, ProstČjovu pak
zĤstal jen jeden. Herní projev
JestĜábĤ však naznaþil, že by se
mohlo pĜece jen blýskat na lepší þasy. A nebo šlo jen o záblesk
do tmy? To nám ukáže dČj
poslední þtvrtiny tĜetí nejvyšší
soutČže.
ProstČjovský tým hodlal ve
stĜedu zaskoþit favorita a pĜiblížit se tak osmé BĜeclavi, kterou
þekalo tČžké derby v HodonínČ
(skonþilo výhrou domácích 3:1

- pozn.red.). Domácím chybČli
zadáci DosedČl, Pekár a Spurný,
nastoupit poĜád nemohl ani T.
Fojtík. Premiéru pĜed prostČjovským publikem si naopak odbyl
Zientek. Oslabení byli také hosté,
kteĜí se museli obejít bez Ovšáka,
Hegegyho þi Michejdu.
Úvod utkání vyšel lépe hostĤm,
kteĜí hned zkraje nČkolikrát
zamČstnali SedláĜe. ProstČjovští
tento poþáteþní tlak pĜestáli
a v 7. minutČ dokonce mohli
jít do vedení, stĜela Kováþe ale
skonþila jen na tyþi. Tímto okamžikem ale JestĜábi srovnali
krok a až do první sirény se na
ledČ odbývala vyrovnaná partie.
V prostĜední þásti hry už padaly
branky. O tu první se postaral
domácí kapitán Lukáš Duba,
který se nejlépe zorientoval ve
skrumáži u pravé tyþky a uklidil kotouþ do sítČ - 1:0. VzápČtí
nastĜelil Smejkal podruhé tyþku
orlovské branky... V polovinČ
utkání však bylo nejen srovnáno, ale rovnou otoþeno! Hosté
totiž v rychlém sledu hned
dvakrát využili pĜesilovou hru,

když zákroky Kolibára a Hajase
potrestali Stránský (dorazil do
sítČ vyražený kotouþ SedláĜem
– 1:)) a o necelé dvČ minuty pozdČji Potoþný, který dorazil stĜelu
Urbánka od modré - 1:2. Orlová
byla od této chvíle na koni,
vytvoĜila si nápor i Ĝadu stĜeleckých pĜíležitostí, ovšem SedláĜ
držel akci JestĜábĤ v kurzu. A na
jeho poþínání navázali spoluhráþi po necelých dvou minutách
tĜetího dČjství, kdy za hranicí
kruhĤ napĜáhl Stejskal a málem
protrhl síĢ – 2:2! PĜestože
v dalším prĤbČhu byli JestĜábi
aktivnČjším celkem, v samém
závČru pĜi nich stáli všichni svatí... Pouhých osmadvacet vteĜin
chybČlo do tĜetí sirény, kdy prostČjovský gólman už jen sledoval
hostujícího ValcháĜe, který stĜílel do odkryté branky. Protože
ale minul, vydrželo smírné skóre
až do samotného konce a následovalo tak prodloužení. V nČm
byla Orlová lepším týmem
a pĜestože Najdek první tutovku zahodil, o pár vteĜin doklepli
hosté do po velkém zmatku pĜed

ŠANCE ŽIJE! Prostøjov obrátil
hanácké derby v závøreêné tĆetinø
U

4:5

Pv

UNIýOV/PROSTċJOV
- HodnČ klíþový zápas pro
budoucnost této sezony odehráli hokejisté ProstČjova v sobotu
na ledČ Uniþova. Hanácké derby bylo na programu v rámci
dvaatĜicátého kola východní
skupiny druhé ligy a pokud
chtČli JestĜábi nadále co nejreálnČji uvažovat o proklouznutí
mezi osmiþku postupujících
do play off, museli zvítČzit.
ObzvlášĢ, když nastoupili proti rozpadajícímu se mužstvu,
jehož vedení z finanþních dĤvodĤ boj o vyĜazovací þást vzdalo! PĜesto to ale byli Uniþovští,
kdo se dostali dokonce do
dvoubrankového vedení, které
drželi ještČ pĜed závČreþnou
tĜetinou. V ní ale pĜišel doslova „jestĜábí uragán“, který
domácí celek doslova smetl
z ledu! ProstČjov tĜemi góly

zvrátil vývoj zápasu na svoji
stranu a i když poslední slovo
mČli opČt domácí, na tĜíbodovém importu k JestĜábĤm to
nic nezmČnilo.
Trenérská dvojice Aleš Tomášek
- Svatopuk Kosík se musela
v tomto stĜetnutí obejít nejen
bez zranČného DosedČla, ale
také šestice borcĤ Luža, Žajgla,
Trojan, Spurný, Bašnár a Pekár,
z nichž vČtšina byla v pátek vyĜazena z hráþského kádru! Naopak
do hry mohl koneþnČ naskoþit
obránce Tomáš Fojtík, který si
tak odbyl debut v prostČjovském
dresu. Domácí Uniþov, vedený nČkdejším reprezentantem
Tomášem SršnČm, již nenasadil
do hry nČkteré opory jako jsou
Holík, Molota þi Komínek, derniéru pĜed odchodem do PĜerova si
odbyl Petr Pavlas. Ten se rozlouþil stylovČ, když byl u tĜí ze þtyĜ
branek svého, dnes již bývalého
pĤsobištČ, ale na body to nestaþi-

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů

Tomáš SRŠEĕ (HC Uniþov): „Utkání už jsme si chtČli hlavnČ užít, ale také rozlouþit se s Petrem Pavlasem vítČzstvím. Pro
nás za stávající situace nemá cenu se vyþerpávat a ždímat, proto jsme se rozhodli, že sezonu dohrajeme s juniory z Olomouce
a Šumperka podle dohody. ýtyĜi až pČt hráþĤ pouštíme. Pro nás
je lepší šetĜit. Nelíbí se mi totiž pĜístup nČkterých hráþĤ, kdy si
polovina hokejistĤ pĜijde jen tak zahrát a nás to pĜitom stojí nemalé prostĜedky...“
Aleš TOMÁŠEK (HK JestĜábi ProstČjov): „Zápas se nevyvíjel
zrovna v náš prospČch, když jsme po hrubé chybČ inkasovali hned
v úvodních vteĜinách a vzápČtí jsme v oslabení, z nČhož inkasujeme vážnČ hodnČ þasto, dostali gól na 0:2. Ze strany domácích to
ale bylo vše. Dál už jsme hráli jenom my! Tlaþili jsme, tlaþili, ale
bylo to takové bezhlavé. Naopak domácí hráli chytĜe, soustĜedili
se na rychlé protiútoky, které mČli nebezpeþné. NaštČstí jsme
tČsnČ pĜed koncem první þásti snížili a v úvodu druhé tĜetiny pak
vyrovnali. To nás postavilo na nohy, a i když jsme pak dostali
tĜetí branku, mužstvu jsem vČĜil. MČli jsme totiž výraznou herní
i stĜeleckou pĜevahu. Ve tĜetím dČjství nám to tam koneþnČ napadalo a já myslím, že to je zasloužené vítČzství. TČší mČ, že se na
náš výkon už dalo trochu dívat.“
-pk-

lo. O dokonalé zmrtvýchvstání se
totiž postaral Richrad Bordowski.
Tento z Olomouce vypĤjþený
forvard nejdĜíve poslal JestĜáby
do vedení a následnČ byl i u vítČzné branky, kterou zaznamenal ve
49. minutČ Piluša.
Utkání zaþalo zostra. Byl to právČ louþící se nejproduktivnČjší
obránce soutČže Pavlas, kdo zaĜídil první branku utkání, když v þase 0:21 poslal gólovou pĜihrávku
Martinu Divišovi – 1:0. Další
zmČna skóre pĜišla až za osmnáct minut. PĜi vylouþení hostujícího Paška prostĜelil brankáĜe
SedláĜe Tomáš SršeĖ a Uniþov
vedl 2:0. Staþilo však pouhých
dvanáct sekund a JestĜábi snížili. Uniþovskou obranu dokonale
zaskoþil Martin Stejskal a domácí tak odcházeli do kabin pouze
s jednogólovým náskokem.
StejnČ tak tomu bylo i po druhé
sirénČ, pĜestože diváci v prostĜední þásti hry vidČli dva góly.
Nejprve ve 26. minutČ pĜekonal
domácího gólmana Kolouška
Martin Zábranský a vyrovnal
na 2:2.
2 DvČ minuty pĜed koncem druhé tĜetiny ovšem vrátil
vedení
vede na stranu Uniþova svým
patnáctým
gólem sezony Petr
patná
Pavlas
Pavla – 3:2. Ve tĜetí tĜetinČ však
pĜišla gólová smršĢ JestĜábĤ. Tu
zapoþal
zapo ve 43. minutČ vyrovnávací
náva brankou JiĜí Paška. Poté
byl vylouþen
domácí SršeĖ a tĜi
v
sekundy
pĜed jeho návratem na
seku
led využil
pĜesilovku Richard
v
Bordowski - 3:4. A o necelou
Bord
minutu pozdČji podtrhl skvČlý
minu
obrat po pĜihrávce Bordowského
Piluša a ProstČjov vedl už
JiĜí P
dva góly – 3:5. V závČru se
o dv
ještČ povedlo Uniþovu zápas
zdramatizovat, když se šestadvazdram
cet ssekund pĜed koncem trefil
v domácí
dom power-play Diviš – 4:5.
Na vyrovnání
už ale domácím
v
nezbylþas
a tak se ze tĜíbodového
nezb
zisku v hanáckém derby radovali
hosté z ProstČjova.
-pk-

SedláĜem pĜece jen kotouþ za
brankovou þáru – 2:3. O vítČznou trefu se podle zápisu o utkání postaral MintČl, nikoliv avizovaný Najdek. Vzhledem k celé-

mu utkání to bylo pro JestĜáby
trochu kruté a nebylo divu, že
Orlová hodnotila zápas jako:
„Dobré dva body z ProstČjova.“
-pk-

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů
Aleš TOMÁŠEK (HK JestĜábi ProstČjov): „Myslím si, že to byl
zápas. ObČ mužstva hrála velmi dobĜe,
oboustrannČ dobrý zápas
dobĜe hlavnČ
v útoku. PoĜád nás trápí hra v oslabení, tudíž jsme vČdČli, že nesmíme být vyluþovaní. No a zase jsme z této herní situace dostali dva
góly... Ten tĜetí v prodloužení, to už byla trochu smĤla. A naopak
naše pĜesilovky jsou poĜád bídné, pĜestože je trénujeme každý den.
Bod, byĢ s favoritem, je pro nás za souþasné situace málo.“
Petr ýESLÍK (HC Orlová): „Domácí prĤbČžnČ vymČnili skoro celý manþaft, takže se proti nám postavil opravdu silný soupeĜ.
Snažili jsme se napadat a kombinovat už pĜed naší útoþnou tĜetinou.
PĜed branku ProstČjova jsme se dostávali, problémy nám ale dČlal
gólman SedláĜ, který chytal výbornČ. NaštČstí v prodloužení to
tam propadlo a my si tak odvezli dva body. A vzhledem k tomu, že
ProstČjov dČlá vše pro to, aby se ještČ dostal do play off a kádr na to
má dost kvalitní, nebyl to pro nás tudíž vĤbec lehký zápas a tČchto
dvou bodĤ si tak vážíme.“
-pk-

PRčB÷ŽNÁ
č
TABULKA
1. HC Zubr PĜerov
33
2. HC BobĜi Valašské MeziĜíþí 33
3. SHK Hodonín
33
4. HC Orlová
33
5. HC Nový Jiþín
33
6. HC Slezan Opava
33
7. VHK Vsetín
33
8. HC Uniþov
33
9. HC BĜeclav
33
10. VSK Technika Blansko
33
11. HK JestĜábi ProstČjov
33
12. HC Frýdek-Místek
33

21
21
21
19
15
12
12
10
10
8
7
5

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

1
0
3
2
2
5
5
5
4
4
4
2

7
8
7
8
12
11
14
16
17
18
18
25

103:71
165:106
150:89
146:100
100:95
95:110
102:97
116:152
87:120
89:129
91:123
89:141

72
71
70
67
55
51
45
39
38
34
33
19

Kam za hokejem
33. kolo, stĜeda 27. ledna 2010, 18:00 hodin:
n: H
HK
K JestĜábi
ProstČjov - VSK Technika Blansko, SHK Hodonín - HC Uniþov,
HC BobĜi Valašské MeziĜíþí - HC Orlová, HC Slezan Opava - HC
BĜeclav, HC Frýdek-Místek - HC Zubr PĜerov, HC Nový Jiþín VHK Vsetín
34. kolo, sobota 30. ledna 2010, 17:00 hodin: HC Zubr PĜerov
- VSK Technika Blansko, HC Frýdek-Místek - VHK Vsetín, HC
Nový Jiþín - HC BĜeclav, HC BobĜi Valašské MeziĜíþí - HC Uniþov,
SHK Hodonín - HK JestĜábi ProstČjov, HC Slezan Opava - HC
Orlová (nedČle 31.1., 17:00 hodin).
-pk-

BOURÁK týdne

„PEŠEK“ týdne

Bývalý tĜinecký útoþník s extraligovými zkušenostmi, který
jezdí vypomáhat JestĜábĤm
z prvoligové Olomouce, byl
ústĜední postavou klíþového obratu na ledČ Uniþova.
V polovinČ závČreþné tĜetiny se nejdĜíve sám postaral
o vedení, aby hned o pár vteĜin pozdČji nabil na branku
Pilušovi, která se nakonec
ukázala jako trefa vítČzná.
Díky Richarde, to jsme
potĜebovali!

SpoleþnČ
Sp
poleþnČ se Žajglou,
který je velkým „pechaĜem“ celého týdne, dostal
z týmu JestĜábĤ padáka i velezkušený zadák
Patrik Luža (37). Ten se
do ProstČjova vrátil ze
svých angažmá v zahraniþí, ovšem vedení klubu
s ním nebylo spokojeno
a jak nám v nedČli potvrdil Aleš Tomášek, dále se
už s ním nepoþítá. Patriku, kam ted dál?

Volejbal

25. ledna 2010
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LIGA MISTRYÿ: VK ModĆanská byl zaĆazen do osudí PLAY-OFF

ohlasy šéfĎ

é
e
m
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CEV INDESIT CHAMPIONS
CHAMPIONNS
NS LEAGUE 2009/20100

LIGA MISTRYÿ - 6. kolo základní skupiny „C“

VK ModĆanská PProstøjov
rostøjov - FenerbahceA
FenerbahceAcibadem
d IIstanbul
bl

0:3
³as:
1:20 hodiny
Rozhod´í: Lavorenti (Itálie) a
Collados (Francie)
Divák×: 1400

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

20:25 24 minut
22:25 23 minut
21:25 24 minut

Sestava Prostøjova
Nováková
Nnamaniová

Glassová
Spalová
Valenteová
Ssuschkeová
libero Tomanová
StÏídaly: Soaresová, Töröková, Bramborová
PÏipraveny byly: Tomašeková, Kuþerová
Trenérská dvojice: Miroslav ýada a ďubomír Petráš

ZÁKLADNÍ SKUPINA „C“
Výsledky 6. kola: VK ProstČjov - FenerbahceAcibadem Istanbul 0:3 (-20,
-22, -21). Rozhodþí: Lavorenti (Itálie) a Collados (Francie). ýas: 80 minut.
DivákĤ:1400.Sestavy týmĤ -VK ModĜanská ProstČjov:Nováková, Glassová,
Spalová, Nnamaniová, Valenteová, Ssuschkeová, libero Tomanová. StĜídaly:
Soaresová, Töröková, Bramborová. Trenér: Miroslav ýada. Fenerbahce
Acibadem Istanbul: Rasnaová, Blomová, Osmokroviþová, Erdemová,
Aydemirová, Tokatliogluová, libero Dikmenová. StĜídaly: Gamovová,
Sorogluová, Yeldan Guneyligilová. Trenér: Kamil Söz • Dynamo Moskva
(Rusko) - BKSAluprof Bielsko-Biala (Polsko) 3:1 (17, 18, -22, 19). Rozhodþí:
Di Giacomo (Belgie), Bartolini (Itálie). ýas:103 minut. DivákĤ: 1500. Sestavy
týmĤ - Dynamo Moskva: Gioliová, Parchomenková, N. Gonþarovová,
Duskrjadþenkovová, Machnová, Godinová, Gioliová, libero Ježovová. Trenér:
Valerij Losev. Bielsko-Biala: Skorupová, Swieniewiczová, Okuniewská,
BaraĖská, Bamberová, Studzienná. libero Wojtowiczová. StĜídaly: Horká,
Kaczmarová, Waligorová, Ciaszkiewiczová. Trenér: Mariusz Wiktorowicz.

KONEéNÁ TABULKA
zápasy výhry prohry

1. FenerbahceAcibadem Istanbul6
2. Dynamo Moskva
6
3. VK ModĜanská ProstČjov
6
4. Aluprof Bielsko-Biala
6

6
4
2
0

sety

míþe

0 18:2 474:390
2 14:11 556:535
4 8:16 494:541
6 7:18 503:561

body

12
10
8
6

CoĜíkáte na los play off
Ligy mistryĖ a soupeĜe, kterým
se stal italský tým Scavolini Pesaro?
PETR CHYTIL, pĜedseda
Správní rady VK ModĜanská
ProstČjov: „Když nám nebylo
pĜiĜknuto poĜadatelství Final Four,
bylo nám jasné, že šance na postup
mezi nejlepší þtyĜi celky pĜes
sportovní stránku je minimální.
Samotná evropská špiþka je totiž
ještČ výš, než jsme teć my. Pro nás
byl vytýþeným cílem postup ze
skupiny, vše ostatní by se rovnalo
senzaci. Podle prvních zpráv je
Pesaro tým na úrovni Fenerbahce
Istanbul, což jsme se mohli pĜesvČdþit, že ta tĜída je opravdu nČkde
jinde. íme se ale soupeĜe potrápit
a uhrát maximum. Ale opakuji,
víme, že je to soupeĜ, jaký se bČžnČ
neporáží.“
PETER GOGA, sportovní Ĝeditel
klubu: „Už pĜed losem jsme vČdČli, že si moc vybírat nemĤžeme...
OsobnČ jsem tipoval, že dostaneme
nČjaké Italky, což vyšlo, ale že to
bude zrovna Pesaro, nejlepší celek
z celého tria, to bylo až nemilosrdné... Co k nadcházejícím soubojĤm
Ĝíct? Budeme se rvát, ale pokud se
to stĜízlivČ podívám, musím pĜiznat,
že moc šancí na postup nemáme.
VĤbec bych nespekuloval o tom, co
by se muselo stát, abychom postoupili a jaké máme procentuální šance.
Myslím si ale, že dvacet procent tam
jevždycky!MýmvysnČnýmpĜáním
bylo Bergamo, které se mi zdálo ze
tĜí italských celkĤ nejschĤdnČjším
protivníkem.“
MIROSLAV ýADA, hlavní trenér
týmu: „SoupeĜe jsme si moc nemohli
vybírat, protože tČch pĜíznivých variant
pro nás moc nebylo. Teoreticky jsme
mohli dostat hratelnou Gorniczu, možná i Odincovo by bylo schĤdné, kdyby
se nám zadaĜilo. Všechny ostatní týmy
jsou hroznČ silné a patĜí do nejužší
evropské špiþky. Z tohoto pohledu je
tak témČĜ jedno, jestli jdeme na Pesaro,
nebo jiný výbČr. OsobnČ jsem mČl
pĜání vyfasovat ruský BČlgorod, bral
bych i to zmínČné Odincovo. Bohužel
se mi to nesplnilo. (úsmČv) Jakkoliv
spekulovat o postupových šancích je
zbyteþné. Favorit je jasnČ daný a bít se
vprsa,vykládat,žeporazímePesaroby
od nás bylo mírnČĜeþeno troufalé! My
se budeme snažit pĜedvést v prvním
domácím utkání krásný volejbal, aby
tobylzážitekprodivákyasouþasnČbýt
co nejdĤstojnČjším soupeĜem. Každý
získanýsetbudeúspČchem.“
Ptal se Petr Kozák

VÝSLEDKY DALŠÍCH SKUPIN A KONEéNÉ TABULKY
Skupina „A“:
6. kolo: Volley Bergamo (Itálie) 1. Cannes
- ZOK Rijeka (Chorvatsko) 3:0 2. Bergamo
(19, 18, 17), RC Cannes (Francie) 3. BČlgorod
- Universitet BČlgorod (Rusko) 4. Rijeka
3:0 (16, 17, 13).

6
6
6
6

5
4
3
0

1 16:4 11
2 14:9 10
3 11:12 9
6 2:18 6

Skupina „B“:
6. kolo: VakifGunesTTelekom Istanbul 1. Pesaro
6
(Turecko) - ASPTT Mylhúzy (Francie) 2. VG Istanbul 6
3:1 (-22, 19, 10, 20), Enion Energia 3. Gornicza 6
Dabrowa Gornicza (Polsko) - Scavolini 4. Mylhúzy 6
Pesaro (Itálie) 0:3 (-23, -21, -19).

5
5
2
0

1 17:5 11
1 17:6 11
4 6:13 8
6 2:18 6

Skupina „D“:
6. kolo: Asystel Novara (Itálie) - 1. Novara
6 4 2 14:9 10
Zarechie Odincovo 2:3 (20, -21, 2. Muszyna 6 3 3 11:9 9
-19, 23, -9), - Bank BPS Fakro 3. Odincovo 6 3 3 13:11 9
Muszyna (Polsko) - Metal Galati 4. Galati
6 2 4 6:15 8
(Rumunsko) 3:0 (17, 21, 15).
Poznámka: PĜi shodném poþtu bodĤ i pomČru setĤ rozhodovala
bilance vzájemných utkání
VysvČtlivky: ýervenČ zbarvené týmy postupují do vyĜazovacích bojĤ play off. ModĜe zbarvený tým Cannes se stal poĜadatelem Final
Four a tím pádem i jistým úþastníkem finálového turnaje.
-pk-

PŘÍŠTĚ
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ČTĚTE!
TĚTE!
PODROBNÉ HODNOCENÍ VYSTOUPENÍ
VK MODěANSKÁ
V ZÁKLADNÍ
ě
Á PROSTċJOV
ċ
Á
Í
SKUPINċ LIGY MISTRYĕ:
- rozhovory
- hlasy z kabiny
- statistická þísla - komentáĜe, analýzy
NAJDETE V PROSTċJOVSKÉM VEýERNÍKU
JIŽ 1. ÚNORA 2010!!!

Chcete hrát volejbal?
Ch
VK ProstČjov zve do svýchĜad
svých Ĝad mladé zájemkynČ o hru podvysokou
pod vysokou
sítí. DČvþata
DČvþata, která by se chtČla nauþit základĤm volejbalu a pokrasítí
þovat v jeho hraní tĜeba až do dospČlosti, mohou pĜijít na trénink
pĜípravky a po domluvČ s vedoucí Danou Vlþkovou se zapojit. Tréninky pro dívky od 5. do 7. tĜídy základních škol jsou v tČlocviþnČ ZŠ
Palackého každé pondČlí od 15:30 do 17:00 hodin, každé úterý od
15:30 do 17:00 hodin a každý þtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin. Rády
byste jednou umČly volejbal jako Solange Soaresová nebo Milada
Spalová? Tak pĜijćte, VK ProstČjov vás s potČšením pĜivítá! -red-

PŘIJĎTE!
PŘIJĎTE!

To bude pĆetøžká práce! Volejbalistky Prostøjova hlasy z kabiny
CoĜíkáte na los play off
Ligy
mistryĖ a soupeĜe, kterým
êeká v play off Ligy mistryĀ italské PESARO sestalitalský
tým Scavolini Pesaro?

Volejbalová děkovačka. Fanoušci
prostějovského týmu si rychle
zvykli na tradiční oslavný rituál.
Přijde i po duelu se Scavolini
Pesaro.
Foto: Z. Pěnička

Tím, že mezinárodní volejbalová federace pĜidČlila Final Four
francouzskému Cannes se tým
VK ModĜanská ProstČjov
namísto automatického postupu mezi kontinentální elitu
ocitnul v losovacím osudí
vyĜazovacích bojĤ play off.
A mistryním ýR osud pĜiĜknul
vskutku tČžkého soka – italský
velkoklub Scavolini Pesaro!
Na Hanou tak ve þtvrtek 11.
února od 18:00 hodin, kdy je
na programu první zápas série
hrané na dva zápasy, pĜijedou
úĜadující šampionky Itálie
a dvojnásobné vítČzky Poháru
CEV! Odveta je na programu
o týden pozdČji na Apeninském
poloostrovČ.
O vysoké kvalitČ Pesara svČdþí
i jeho suverénní vedení v probíhajícím roþníku nejvyšší národní soutČže – hvČzdné Serie A1
KromČ italských reprezentantek
najdeme v jejich kádru kupĜíkladu Katarzynu SkowronskouDolatovou, dvojnásobnou mistryni Evropy z let 2003 a 2005,
srbskou blokaĜku Draganu
Marinkoviþovou þi chorvatské
sestry Mariju a Sennu Ušiþovy.
Základní sestavu Scavolini tvoĜí
výhradnČ právČ reprezentantky
svých národních výbČrĤ, konkrétní složení v posledních odehraných duelech bylo následující:
Ferrettiová, Ušiþová, Garzarová,
SkowroĖská, Costagrandeová,
Guiggiová, liberoWijnhovenová.

Los 1. kola Ligy mistryö
(pavouk odshora dolĄ),
termíny 10. - 11. a 17. - 18. února 2010:
Telekom Istanbul (Turecko) - Univerzita BČlgorod (Rusko)
Dabrowa Gornicza (Polsko) - Asystel Novara (Itálie)
Dynamo Moskva (Rusko) - Zareþie Odincovo (Rusko)
Metal Galati (Rumunsko) - Fenerbahce Istanbul (Turecko)
Volley Bergamo (Itálie) - Fakro Muszyna (Polsko)
VK ModĜanská ProstČjov (ýR) - Scavolini Pesaro (Itálie).
PĜímý postup do semifinále: RC Cannes (poĜadatel Final Four).

Hráàská soupiska Scavolini Pesaro:
SmeþaĜky: Senna Ušiþová, 8 Laura Saccomaniová, Carolina
Costagrandeová, Marija Ušiþová. BlokaĜky: Ilaria Garzarová,
Dragana Marinkoviþová, Martina Guiggiová. Nahrávaþky:
Francesca Mariová, Francesca Ferrettiová. Libero: Elke
Wijnhovenová, Martina Boscoscurová. Univerzálka: Katarzyna
SkowroĖská. Trenér: Angelo Vercesi
stopa Scavolini Pesaro v letošní Lize mistryĀ, skupina „B“
Scavolini Pesaro - Enion Energia Dabrowa Gornicza 3:0 (21, 12, 19)
VakifGunesTTelekom Istanbul - Scavolini Pesaro 3:2 (-22, -22, 19, 17, 13)
Scavolini Pesaro - ASPTT Mylhúzy 3:0 (13, 17, 22)
ASPTT Mylhúzy - Scavolini Pesaro 0:3 (-16, -15, -18)
Scavolini Pesaro - VakifGunesTTelekom Istanbul 3:2 (18, 23, -13, -21, 8)
Enion Energia Dabrowa Gornicza - Scavolini Pesaro 0:3 (-23, -21, -19)
Resumé: 1. místo, 6 zápasĤ, 5 vítČzství, 1 porážka, pomČr setĤ 17:5, pomČr
míþĤ 498:424, bodĤ 11
„Los k nám byl opČt krutý. Dostali
jsme jednoho z nejsilnČjších soupeĜĤ. Pesaro je jedním z hlavních
favoritĤ Ligy mistryĖ. Naše šance dostat se do dalšího kola jsou
minimální,“ dívá se realitČ do oþí
Miroslav ýada, trenér prostČjov-

ských volejbalistek. Los je logickým dĤsledkem skuteþnosti, že
zatímco VK ModĜanská skonþil
v základní skupinČ C „až“ tĜetí,
družstvo z Apeninského poloostrova grupu „B“ bezpeþnČ vyhrálo.
-pk-

SOĕA NOVÁKOVÁ, nejzkušenČjšíþlenkakádru:„Vzhledem
k tomu, že Pesaro vede ligu a je to
asi nejsilnČjší italský tým, neþeká
nás opravdu nic lehkého...(úsmČv)
Je to jasný adept na úþast ve Final
Four. My mĤžeme jenom pĜekvapit, to se nedá vylouþit nikdy,
ale bude to hodnČ tČžké. Co jsem
slyšela, jejich družstvo je doslova
nabité hvČzdami a mají vysokou
sportovní kvalitu. Na druhou
stranu bude to výborná podívaná
pro diváky, kteĜí budou mít šanci, pĜijít se podívat na špiþkový
evropský volejbal. Pro nás to bude
v každém pĜípadČ neocenitelná
zkušenost. Jak Ĝíkám, pĜekvapit
mĤžeme vždycky, favoritem je
ale každopádnČ Pesaro. Jestliže
bychom uspČly alespoĖ v domácím zápase a vyhrály tĜeba 3:2,
bylo by to nČco fantastického!
(zasní se..) OsobnČ jsem žádný tip
nemČla, los šel mimo mČ. SoupeĜe
jsme zatím nestudovali, na to je
ještČ þas.“
MARKÉTA KUýEROVÁ,
hráþka se zkušenostmi z nejvyšší italské soutČže: „Z tČch soupeĜĤ, které jsme mohly dostat, si už
nevybereme. Jestli je to Pesaro,
nebo nČkdo jiný, je už celkem jedno. Jestli je Pesaro nejhorší možný
protivník? To je tČžké Ĝíct. Nevím,
jaké má letos složení. JeštČ jsem
se nedívala na soupisku, ale když
se kouknete na zbylé týmy, jen tĜi
byly jednodušší. Pesaro je špiþka,
ale to je všech dvanáct týmĤ. Z losu
tak urþitČ zklamání nezavládlo,
spíš z toho, že nebudeme poĜádat
Final Four. Byly jsme jeden ze tĜí
uchazeþĤ, takže na to se þekalo.
Teć se musíme porvat s tím, co je.
Co vím o Pesaru? Je to bezesporu
úplná italská špiþka v posledních
letech a skvČle fungující klub po
všech stránkách. S Vicenzou jsme
dvakrát s nimi prohrály, já byla jen
u jednoho zápasu. S Vídní jsme
pĜed dvČma roky v Champions
League dostaly Pesaru do skupiny. Prohrály jsme dvakrát 0:3,
uhrály jsme dva vyrovnané sety.
Ale Ĝekla bych, že hrály tak na
pĤl plynu, protože když se blížila
koncovka, zapnuly a byly úplnČ
nČkde jinde. MĤžeme s ním hrát
možná pár vyrovnaných setĤ, ale
pomýšlet na postup, to asi ne. Jaké
máme šance tak nevím...“
Ptal se Petr Kozák

Obchodní partneĆi VK ModĆanská Prostøjov

Fenerbahce si set vzít nenechalo

PROSTċJOV - Derniérou
základní skupiny „C“ Ligy
mistryĖ pro prostČjovské
volejbalistky bylo domácí
vystoupení proti tureckému
gigantu Fenerbahce Istanbul.
Po klíþovém vítČzství Hanaþek
v Polsku už bylo o všem podstatném v této grupČ rozhodnuto a tak se úterní souboj
mohl obejít bez pĜehnaných
stresĤ. Diváci na nČj mČli
v rámci oslav historického
postupu VK ModĜanská do
vyĜazovacích bojĤ nejprestižnČjší klubové soutČže vstup
zdarma a v hledišti MČstské
haly Sportcentrum-DDM se
jich sešlo na pĤldruhé tisícovky vþetnČ hlouþku tureckých
fans. Suverénní lídr skupiny
Fenerbahce Istanbul neponechal nic náhodČ a pĜestože
nenasadil všechny své hvČzdy, zvítČzil jednoznaþnČ 3:0.
Jednotlivé sety ale byly vyrovnané, favorizovaný tým však
pokaždé držel otČže pevnČ ve
svých rukách. Turecký tým
tak vyhrál i svĤj šestý zápas
v soutČži, pĜiþemž ztratil pouze dva sety. ProstČjov skonþil
s bilancí 2 – 4 na tĜetím mís-

tČ. Oba tyto týmy spoleþnČ
s druhým Dynamem Moskva
postupují do play off.
ProstČjovští trenéĜi mohli
nasadit do základní sestavy všechna svá esa a na
palubovce se tak objevily
Nováková, Glassová, Spalová,
Nnamaniová, Valenteová,
Ssuschkeová, liberem byla
samozĜejmČ Tomanová. V prĤbČhu utkání se na hĜištČ podívaly ještČ Soaresová, Töröková
a Bramborová. Turecký kouþ
Kamil Söz postavil tuto šestku: Rasnaová, Blomová,
Osmokroviþová, Erdemová,
Aydemirová, Tokatliogluová,
plus libero Dikmenová. Pouze
na laviþce tak zĤstaly nejvČtší hvČzda tureckého týmu
Gamovová z Ruska i belgická
nahrávaþka Dirickxová.
Hanaþky se díky dobrým zákrokĤm na síti dostaly do vedení
8:5, pak ale soupeĜ zpĜesnil hru
a po tĜíbodové šĖĤĜe tvrdČ podávající Nizozemky Blomové
otoþil na 11:10. PĜevaha hráþek Fenerbahce nabývala na
síle, málo kazily a u sítČ se tvrdým zakonþením prosazovala
Chorvatka Osmokroviþová.

ProstČjov ještČ stáhl ztrátu na
rozdíl jediného bodu 17:18, na
koncovku ale pĜišla na palubovku Gamovová, která sebrala domácím nadČji na zvrat.
Výsledkem byl triumf hsotĤ
v pomČru 22:25 – 0:1. V úvodu druhého setu provázely hru
domácích volejbalistek laciné chyby. Hanaþky se trápily
zejména pĜi pĜíjmu plachtícího
podání Rasnaové, která uhrála
prvních šest bodĤ. Poté marnČ
hledaly zpĤsob, jak by dostaly
soupeĜe pod tlak, nedaĜila se
jim kombinace a servis postrádal dĤraz. Vzpamatovaly se až
po stĜídáních za nepĜíznivého
stavu 9:18, kdy zpĜesnily bloky. V závČru sady pĜi podání
Novákové dokonce odvrátily
šest setbolĤ, ale turecký celek
si sadu po nČkolika zaváháních
vzít nenechal – 22:25. Zkraje
tĜetího dČjství vedl ProstČjov
4:3, ale v dalším dílu stĜetnutí
diktovaly tempo dle osvČdþeného scénáĜe opČt šampiónky
z Istanbulu. Turecký tým si
v pohodČ vypracoval šestibodový náskok (12:18), a i když se
hráþky K ModĜanská v þele se
svou nejlepší hráþkou Spalovou

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů

Miroslav ýADA (VK ModĜanská ProstČjov): „Navzdory
porážce bez zisku setu jsme odehráli s hvČzdným týmem a hlav
hlavním favoritem Ligy mistryĖ dĤstojnou partii. Zejména v prvním
setu jsme ale drželi se soupeĜkami dlouho krok. Hráli jsme dobĜe
v obranČ, dopouštČli jsme se ale chyb v mezihĜe. MČli jsme však
problémy s uhlídáním vynikající Osmokroviþové, která je hráþkou
svČtové tĜídy. Je vynikající nahrávaþkou a jednou z nejlepších smeþaĜek v EvropČ. Z našeho družstva si vedly dobĜe obČ blokaĜky, což
však na tak silný tým, jaký Fenerbahce má, nemohlo staþit.“
Kamil SÖZ (Fenerbahce Istanbul): „Oba týmy mohly hrát
uvolnČnČ, protože mČly zajištČný postup. Zápas rozhodl v náš prospČch hlavnČ servis, s nímž mČly soupeĜky místy vČtší problémy
a my díky tomu získávali herní pĜevahu. Gamovou a Dirickxovou
jsem chtČl nechat odpoþinout po sérii nároþných utkání na domácí
i mezinárodní scénČ. Tím souþasnČ dostaly pĜíležitost další þlenky
kádru, které normálnČ tolik nenastupují a pĜitom je potĜeba udržet
je v zápasovém rytmu. Tyhle holky ukázaly, že dokážou zvládnout
tČžší duely a udržet výkon týmu na vysoké úrovni, z þehož mám
velkou radost.“
-pksnažily, toužebnýsetsejimzískat
toužebný set se jim získat
snažily
nepodaĜilo. Z výrazné ztráty sedmi bodĤ se sice domácí plejerky
pĜiblížily na rozdíl dvou míþĤ,
více už vítČzky skupiny v þele
s famózní Osmokroviþovou
nedovolily – 21:25 a 0:3.
PĜesto solidnČ zaplnČná hala
vyprovázela své oblíbenkynČ do

šaten s potleskem díkĤ nejen za
úterní vystoupení, ale pĜedevším
za kýžený postup do play off.
V té chvíli ještČ v sobČ všichni
živili nadČji na poĜádání Final
Four a tím i jistou úþast mezi nejlepším kvartetem Evropy. Jak se
o dva dny pozdČji ukázalo, marnČ.
-pk-

Volejbal
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Cesta do FINÁLE je otevĆená

é
Volejbalistky Prostøjova si vytvoĆily
e
m
s

pĆed odvetou semifinále slušného fóra

éESKÝ POHÁR - SEMIFINÁLE, 1. zápas

Pv 3:0

VK ModĆans
ModĆanská
kkáá Prost
PPros
Prostøjov
o s ttøjov
øøjov
j o - PVK
P V K Ol
OOlymp
lylymp
yymmpp Pr
PPraha
r ha

3:0

³as:
1:10 hodiny
Rozhod´í: Krtiþka, Renþín
Divák ×: 300

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

25:11 19 minut
25:17 25 minut
25:19 26 minut

Sestava Prostøjova
Nováková
Nnamaniová

Glassová
Spalová
Valenteová
Ssuschkeová
libero Tomanová
PÏipraveny byly:Soaresová, Bramborová, Töröková, Tomašeková, Kuþerová
Trenérská dvojice: Miroslavýada a ďubomír Petráš.

18. kolo EXTRALIGY ŽEN

Pv

3:0
1. set:
2. set:
3. set:

25:8 18 minut
25:13 17 minut
25:12 17 minut

Sestava Prostøjova
Töröková
Nnamaniová

Bramborová
Valenteová
libero Tomanová

Tomašeková,
Ssuschkeová

StÏídala:Soaresová
PÏipraveny byly:Spalová, Nováková, Glassová, Kuþerová
Trenérská dvojice: Miroslav ýada a ďubomír Petráš.

VOLEJBALOVÝ SERVIS
18. kolo: VC Slavia Praha - SK UP Olomouc 1:3 (-26, 18, -12, -18). Rozhodþí:
Bydžovský, NČmeþek. ýas: 96 minut. DivákĤ: 100. Sestavy: Šourková, Bonnerová,
Jonášová, Mezerová, Koþiová Hokešová, libero: Steinerová. StĜídaly: Telipská,
Bízová, NČmcová, Ćurianová - Dedíková, Langová,Gregorová, Chalczarzová,
Nachmilnerová, Mátlová, libero: MaléĜová. StĜídaly: MČrková, Honková • VK
ModĜanská ProstČjov - VK TU Liberec 3:0 (8, 13, 12). Rozhodþí: Gall, Trumpeš.
ýas: 52 minut. DivákĤ: 250. Sestavy: Töröková, Bramborová, Tomašeková,
Nnamaniová, Valenteová, Ssuschkeová, libero: Tomanová. StĜídala: Soaresová Rašková, Neumannová, Holásková, Endlerová,Vinecká,Veselá, libero: Ullmannová.
StĜídaly: Rutarová, Smutná • TJ Sokol Frýdek-Místek -TJ Mittal Ostrava 3:2 (-22,
24, 13, -21, 11). Rozhodþí: Blažek, Grabovský. ýas: 110 minut. DivákĤ: 350. Sestavy:
Domácí: Košická, Mzurová, Orlovská, Malá, Šímová, Frigmanská, libero: Kanovská.
StĜídaly: Janćourková, Kojdová - Mayerhoferová, Elblová, Jurþíková, Hermannová,
Holingerová, Batanová, libero: Krotká. StĜídaly: Žolnerþíková, Rymelová,
Michalíková • TJ Sokol Šternberk - PVK Olymp Praha 2:3 (-16, -13, 28, 23, -13).
Rozhodþí:Krsek,Švejda.ýas:115minut.DivákĤ:170.Sestavy:Sajdová,Ticháþková,
Oborná, PiĖosová, MaslaĖáková, M. Janeþková, libero: Bujnošková. StĜídala:
Šenková - Kallistová, Halbichová, Jakubšová, Sládková, Vanžurová, Šmídová, libero:
Zoulová. StĜídaly: SuchoĖová, Setínková • SCM-ýVS Juniorky ýR - VK KP Brno
0:3 (-13, -20, -20). Rozhodþí: Pecháþek, Blažek. ýas: 64 minut. DivákĤ: 56. Sestavy:
Mudrová, Souþková, Kossányiová, Vincourová, Teichmanová, BartoĖová, libero
Dostálová. StĜídaly: Jiroušková, Vyklická – Kubínová, Rozkydálková, Onderková,
Straková, Melichárková, Svobodníková, libero Jášová. StĜídaly: Štorková, Vitoulová
• PVK PĜerovvolný los.
-pk-

PRčB÷ŽNÁ TABULKA
zápasy výhry prohry

1. VK ModĜanská ProstČjov16
2. TJ Sokol Frýdek-Místek 17
3. PVK Olymp Praha
17
4. SK UP Olomouc
16
5. VK Královo Pole Brno
16
6. TJ Sokol Šternberk
17
7. TJ Mittal Ostrava
16
8. SCM-ýVS Juniorky ýR 17
9. PVK PĜerov
16
10. VC Slavia Praha
16
11. VK TU Liberec
16

16
14
13
11
11
6
5
4
4
4
2

0
3
4
5
5
11
11
13
12
12
14

sety

míþe

48:4 1289:829
43:211452:1340
45:191466:1287
37:241375:1254
38:201316:1186
27:411389:1557
22:391259:1400
15:431174:1392
19:361145:1257
20:401225:1380
15:421137:1345

P
PROSTċJOV
- prvnímu
ssemifinálovému utkání
ýeského poháru pĜijel na
ý
palubovku MČstské haly
SportCentra - DDM pražský
Olymp. O favoritovi série,
hrané na dva zápasy, nebylo pĜed zaþátkem, stĜetnutí sebemenších pochyb
a následný dČj všeobecná
oþekávání potvrdily. Obhájce
trofeje VK ModĜanská si
chtČl vytvoĜit optimální pozici pĜed odvetou a to se svČĜenkyním trenéra ýady podaĜilo na jedniþku. ProstČjovské
volejbalistky totiž v úvodním
semifinálovém duelu zvítČzily bez ztráty setu, pĜiþemž
Olymp Praha uhrál jen
sedmaþtyĜicet míþĤ! Tím
pádem je zítĜejší stĜetnutí

v Praze víceménČ pouhou
formalitou.
Domácí favorit nastoupil do
utkání možná trochu neþekanČ
v nejsilnČjším složení a trenéĜi
bČhem tĜí setĤ dokonce ani jednou nestĜídali! Hostující celek
vyrukoval se základní sestavou Halbichová, Jakubšová,
S l á d k o v á , Va n ž u r o v á ,
Šmídová, Kallistová, libero
hrála Zoulová. ProstČjovanky
daly hned v úvodu jasnČ najevo, kdo má v tomto mČĜení sil
navrch. Brzy si vybudovaly
dostateþný náskok (9:1), který
udržovaly až do samotné koncovky úvodního dČjství (14:4,
20:6). Za stavu 24:8 pĜišel
také první setbol, ovšem VK
ModĜanská naplnil až hrozbu
„do tĜetice všeho dobrého“.
První dČjství tak skonþilo
vítČzstvím domácích 25:11 -

1:0. Druhý set zaþal v obdobném duchu. Zatímco výkon
ProstČjova snesl i nejpĜísnČjší
evropská mČĜítka, soupeĜky
se na hĜišti tČžko hledaly (5:1,
10:4). Poté ale Olymp pĜece
jen zabral (13:8), ale dČj mČly
stále pod kontrolou plejerky ve
žlutomodrém (19:12, 22:15).
Také v tomto pĜípadČ využily
domácí hráþky až tĜetí setbol 25:17 a 2:0. TĜetí sada byla ze
všech nejvyrovnanČjší. Hosté
dokonce získali její první míþ
a úvod byl vyrovnaný - 7:7.
Poté se Hanaþky trochu utrhly
(11:7), Olymp se sice pĜiblížil
(17:16), ale koncovku už opČt
byla plnČ v moci prostČjovského výbČru, který využil
druhý meþbol k získaní celého
zápasu - 25:19 a 3:0. Odveta se
hraje v úterý 26. ledna od 17.00
hodin v Praze.
-pk-

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů

Miroslav ýADA (VK ModĜanská ProstČjov):„Zaþátek zápasu byl z naší strany velice dobrý
dobrý, mČli jsme výraznou pĜevahu
pĜevahu.
Po jasném prvním setu však holky podlehly uspokojení a dál
jejich výkon už zdaleka tak precizní nebyl. Hráþky si asi myslely, že se to dohraje samo, a dČlaly pĜíliš mnoho chyb. CelkovČ
se ale projevil jeden markantní rozdíl mezi obČma družstvy, což
byl útok, v nČmž jsme byli daleko úspČšnČjší. DaĜilo se zejména Nnamaniové a Glassové, v poli pak Tomanové. ChtČli jsme
neztratit ani jeden set, což se povedlo. A že jsem nestĜídal? Další
þlenky kádru dostanou prostor v pĜíštích zápasech.“
Stanislav MITÁý (PVK Olymp Praha): „Prohráli jsme
jasnČ, ale kždým setem jsme získávali víc a víc bodĤ. Je však
otázka, jestli to bylo naším lepšícím se výkonem, nebo sebeuspokojením protihráþek. NicménČ s ProstČjovem se v blízké
dobČ stĜetneme ještČ dvakrát doma a holkám jsem vytýþil, aby
v každém tomhle utkání pĜedvedly vždy o nČco lepší volejbal.
Cílem je pokaždé získat víc bodĤ, pĜípadnČ i set, což by mohlo
být v silách našeho týmu. Na jeho výkonu byl znát až pĜílišný
respekt k soupeĜkám. Málo jsme útoþili stĜedem, aþkoliv ve
-pkdruhé i tĜetí sadČ byla dobrá pĜihrávka.“

VK ModĆanská nebyl proti Liberci daleko od REKORDNÍ VÝHRY

VK ModĆanská
nská Prostøjov - VK TTUU LLib
LiLiberec
berec
erec

³as:
0:52 hodiny
Rozhod´í: Gall, Trumpeš
Divák ×: 250

OP

body

32
31
30
27
27
23
21
21
20
20
18

Kam pĆíštø
19. kolo, þtvrtek 28. ledna 2010, 17:00 hodin: SCM-ýVS
Juniorky ýR - TJ Sokol Šternberk (pátek 29.1., 15:30 hodin), PVK
PĜerov - TJ Sokol Frýdek-Místek (18:00), TJ Mittal Ostrava - VK
ModĜanská ProstČjov, VK TU Liberec - VC Slavia Praha, SK UP
Olomouc - VK KP Brno (úterý 2.2., 17:00), PVK Olymp Praha
volný los.
20. kolo, sobota 30. ledna 2010, 17:00 hodin: SCM-ýVS Juniorky
- SK UP Olomouc (12:30), VK KP Brno - VK TU Liberec (15:00),
VC Slavia Praha - TJ Mittal Ostrava, VK ModĜanská ProstČjov PVK PĜerov, TJ Sokol Frýdek-Místek - PVK Olymp Praha, TJ
Sokol Šternberk volný los.

3:0

L

OLOMOUC - Sedmý lednový zápas z celkového poþtu
deseti v prvním mČsíci letošního roku sehrály volejbalistky
ProstČjova v rámci 18. kola
Extraligy ýR znovu na domácí palubovce proti Liberci.
S posledním celkem prĤbČžné tabulky nejvyšší soutČže
si hráþky VK ModĜanská
v MČstské hale SportcentrumDDM jednoznaþnČ poradily,
a to i pĜesto, že nastoupila polovina laviþky. Hladké a takĜka
rekordní vítČzství v pomČru
3:0 na sety vidČla letos vĤbec
nejnižší návštČva na prostČjovském volejbalovém klání,
když na tribuny dorazilo pouhých dvČ stČ padesát pĜíznivcĤ! Zápas tak netradiþnČ nesl
kulisu obdobnou tČm z jiných
extraligových hal...
Proti Liberci se žlutomodrá ekipa postavil jen den po úspČšnČ
zvládnutém semifinále ýeského
poháru! „Není zvykem, aby
volejbalový tým hrál mistrovské
zápasy dva dny po sobČ. My
k tomuto Ĝešení museli sáhnout

kvĤli termínovČ nahuštČnému
programu bČhem ledna,“ objasnil nelítostný fakt Miroslav
ýada, trenér VK ModĜanská.
I proto dal kouþ v základní sestavČ pĜíležitost hned tĜem hráþ-

kám, jenž zaþínají spíše z laviþky – Törökové, Bramborové
a Tomašekové. Naopak zcela
odpoþívaly kapitánka Spalová,
Ameriþanka Glassová a zotavující se nahrávaþka Nováková.

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů
Miroslav ýADA (VK ModĜanská ProstČjov): „Dali jsme
pĜíležitost dalším hráþkám, které v pĜedchozích utkáních nastupovaly ménČ. Myslím, že se to povedlo a i ony samy mČly ze
hry dobrý pocit. Zaþátek zápasu ovlivnila výborným podáním
Ivana Bramborová, pak už jsme dohrávali v pohodČ. SoupeĜ to
mČl tČžké, neboĢ má velice mladý kolektiv s Ĝadou juniorek, na
které je takovýto nároþný souboj ještČ moc. DĤležitČjší stĜetnutí
pro Liberec teprve pĜijdou a to platí rovnČž o nás. Toto období
je pro nás extrémnČ nároþné, neboĢ hrajeme témČĜ celý mČsíc
v kuse prakticky obden, o dva. Zatím je vše v poĜádku, ale mistráky tĜikrát týdnČ zvládáme jen proto, že mĤžeme síly rozložit na
kompletní kádr.“
Miroslav MALÁN (VK TU Liberec): „SamozĜejmČ je pro mČ
tČžké nČco hodnotit po takovém výsledku, bućme však realisté. Všichni víme, na jakém pólu tabulky je ProstČjov a na jakém
my. Co mČ mrzí, že proti takto kvalitnímu soupeĜi jdou holky do
zápasu se strachem a podle toho to tak vypadá... Když kazíme
i základní herní þinnosti, nemĤžeme konkurovat ani pĜedposlednímu družstvu extraligy, natož vedoucímu ProstČjovu. Se záchranou soutČže to budeme mít dost složité, ale nehážíme flintu do
žita. Teć musíme porazit Slávii.“
-pk-

Liberecký lodivod Malán poslal
do hry sestavu i s odchovankyní prostČjovského volejbalu
Veselou, vedle níž nastoupily Rašková, Neumannová,
Holásková, Endlerová, Vinecká
a libero Ullmannová.
I v kombinovaném složení
dosáhly volejbalistky VK
dosá
ModĜanská ProstČjov v souboji
Mod
proti outsiderovi z Liberce témČĜ
rekordnČ
vysoké výhry ve své
rekor
historii,
histo za kterou zaostaly jen
þtyĜi míþe. V análech tak nadále
zĤstává
zĤstá rekord z minulé sezony
proti Frýdku-Místku. Ráz celému stĜetnutí
dala hned v úvodu
s
Bramborová,
která razantním
Bram
servisem
pomohla k dlouhé šĖĤservi
Ĝe deseti
bodĤ za sebou -10:1.
de
Severoþešky se nevzmohly na
Seve
žádný odpor a po celou první sažádn
byly jen komparsem. Nebylo
du by
tak ddivu, že ten skonþil za osmnáct minut vítČzstvím domácích

25:8 – 1:0. I ve druhém dČjství
se v hanáckém dresu daĜilo také
dalším náhradnicím Tomašekové
s Törökovou, navíc výše zmínČná Bramborová pĜedvedla zkraje
druhého dČjství další estrádu na
podání, tentokrát v trvání sedmi
bodĤ. Teprve v koncovce tohoto setu se liberecký tým trochu
zvedl a alespoĖ korigoval na
dĤstojnČjší skóre 25:13 – 2:0.
Zkraje tĜetího klání se dokonce
Liberec dostal na chvíli do vedení (1:2, 2:3), ještČ v polovinČ sady
držely hráþky VK TU krok (7:7,
11:10), ale poté „žlutomodrý
stroj“ nabral vyšší pohon a tĜetí
seti i celé utkání dovedl v poklidu
do vítČzného konce – 25:12 a 3:0.
Celý zápas tak trval necelou
hodinu, pouhých dvaapadesát
minut. ProstČjov je tak v nejvyšší
domácí soutČži stále bez porážky
a suverénnČ vede extraligovou
tabulku.
-pk-

„OdøváĆky“ padly v PĆ
PĆerovø,
ø poradily
dil sii se Šumperkem
Š
k
PROSTċJOV - Druholigové
prostČjovské volejbalistky sehrály o uplynulých dvou víkendech
první zápasy letošního roku.
A start to byl ostrý, neboĢ skupina „C“ druhé ligy mČla na programu netradiþnČ dva dvojzápasy po sobČ. Na hráþky TJ OP
þekala v obou pĜípadech hanácká derby. Zatímco na palubovce
pĜerovského „béþka“ neuspČly,
v domácích soubojích s posledním celkem tabulky si pĜipsaly
dvČ výhry, byĢ v obou pĜípadech
ztratily po jedné sadČ. V prĤbČžné tabulce tĜetí nejvyšší soutČže
patĜí volejbalistkám druhého
týmu ProstČjova šestá pĜíþka.
PĜíští zápasy sehrají „odČváĜky“
první únorovou sobotu v BrnČ
proti výbČru DDM.
Püíští program
23. a 24. kolo, sobota 6. února
2010, 10:00 a 14:00 hodin: TJ
Sokol Frýdek-Místek „B“ - TJ Sokol
KĜenovice, VO TJ Lanškroun - TJ
Svitavy,TJŠumperk-TJLokomotiva
BĜeclav, PVK PĜerov „B“ -TJ Tatran
Litovel, TJ DDM Brno - TJ OP
ProstČjov.
-pk-

výsledkový servis 2. ligy, skupina „C“
19. a 20. kolo: TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ - VO TJ Lanškroun
3:1 (13, 27, -20, 16) a 0:3 (-17, -19, -24), PVK PĜerov „B“ - TJ OP
ProstČjov 3:0 (18, 11, 17) a 3:1 (13, 15, -24, 15), TJ Šumperk - TJ
Svitavy 0:3 (-23, -19, -23) a 0:3 (-22, -14, -11), TJ DDM Brno - TJ
Sokol KĜenovice 3:1 (21,-22,16,13) a 0:3 (-19, - 22, -20), TJ Tatran
Litovel – TJ Lokomotiva BĜeclav 3:2 (15, -16, 22, -18, 18) a 3:0 (21,
17, 18).
21. a 22. kolo: TJ Tatran Litovel - TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ 3:2
(22, -13, -13, 22, 10) a 0:3 (-19, -16, -23), TJ Lokomotiva BĜeclav PVK PĜerov „B“ 3:2 (16, 19, -15, -16, 15) a 3:2 (20, -23, 19, -23, 13),
TJ OP ProstČjov - TJ Šumperk 3:1 (-23, 13, 13, 14) a 3:1 (23, 19,
-18, 23), TJ Svitavy - TJ DDM Brno 3:1 (28, -22, 12, 17) a 3:0 (18,
15, 21), TJ Sokol KĜenovice - VO TJ Lanškroun 1:3 (-23, -23, 22,
-22) a 1:3 (25, -23, -23, -23).

ŠIKULKA týdne

NEŠċASTNICE týdne

PRăBíŽNÁ TABULKA
zápasy

výhry prohry sety

1. PVK PĜerov „B“
22 18 4
2. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“2217 5
3. VO TJ Lanškroun
22 13 9
4. TJ Lokomotiva BĜeclav 22 12 10
5. TJ Tatran Litovel
22 12 10
6. TJ OP ProstČjov
22 11 11
7. TJ Svitavy
22 10 12
8. TJ Sokol KĜenovice
22 9 13
9. TJ DDM Brno
22 8 14
10. TJ Šumperk
22 0 22

míþe

body

61:211925:1559
56:221835:1554
47:331824:1734
46:411908:1816
41:441785:1855
41:441792:1847
41:401783:1769
38:481847:1909
33:491760:1874
4:661196:1738
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éESKÝ POHÁR: Prvním finalistou Brno
O trofej se bude hrát opøt v Prostøjovø
BRNO/PROSTċJOV
Volejbalistky Královo Pole Brno
se staly prvními finalistkami
ýeského poháru. Stvrzenku na
jejich pĜedpokládaný postup dala
domácí odveta semifinále, v níž
zdolaly tým SK UP Olomouc
3:1 a navázaly tak na první utkání

PŘÍRŮSTCI DO FAN-KLUBU. Popularita prostějovských volejbalistek už dávno
začíná přesahovat region. Živým důkazem je tato trojice fanoušků z Olomoucka,
tiskařů z Novotisku, která přijela podpořit děvčata na sobotní zápas s Libercem
a po něm se s částí týmu i zvěčnila!

v Olomouci, kde BrĖanky vyhrály 3:0. Ve finále bude jejich soupeĜem vítČz druhého semifinále
mezi ProstČjovem a Olympem
Praha. Tato série zapoþala v pátek
na Hané výhrou domácích 3:0,
odveta se hraje zítra v Praze. Rící
stĜetnutí o letošní trofej ýeského

poháru je na programu 8. února
od 18.00 hodin v prostČjovské
hale SportCentrum - DDM.
Výsledek 2. semifinále ýeského
poháru volejbalistek: KP Brno
- UP Olomouc 3:1 (17, 23, -24,
25). První utkání: 3:0, postupuje Brno.
-pk-

body esa pĜíjem procentuálníúspČšnost
procentuální úspČšnost
0
0 33
78

Jediná hráþka, která odehrála všechnytĜimaþeuplynuléhotýdne.Libero
prostČjovského VK ModĜanská
je nepostradatelnou souþástkou
ýadova dobĜe seĜízeného stroje a
velké zkušenosti þeské reprezentantky jsou více než kvalitním tmelícím prvkem. Ze svého pochopitelnČ
neatakuje statistické rekordy, ale v
pĜíjmu podání nemá konkurenci.
Zanedlouho osmadvacetiletá volejbalistka prozatím zvládá vše na jedniþku.Super práce, Markéto!

-

-

-

-

-

PĜed týdnem jsme tuto smeþaĜku vzývaly k trpČlivosti pĜi
þekání na šanci a pĜedpovídali,
že v pohárovém utkání proti
Olympu urþitČ pĜijde. Jenže, se
tak nestalo. Sympatická blondýna sice byla s týmem na laviþce,
jako jediná se na však v posledních zápasech na palubovce
neobjevila. DĤvod objasnil kouþ
ýada na tiskové konferenci. „Má
zánČt achilovky, nemĤže hrát
a vypadá to na delší absenci!“
Moniko, bojuj a drž se!

Basketbal
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Mattoni NBL hlásí pĆekvapení na úêet BK Prostøjov!

k
o
k
s
roz
24. KOLO
OLO MATTONI NBL

BK PROST÷JOV
÷JOV
JOV
OV – BK BREDA&WEINST
BREDA&WEINS
BREDA&WEINSTEIN
S TTEIN
EIN
E OPAVA

82:67
³tvrtiny:

14:16, 18:24,
24:11, 26:16
Trestné hody: 23/17:24/19
StÏelba za 2b: 42/22:39/21
Trojky:
26/7:20/2
Doskoky:
44:32
Osobní chyby: 22:23
5 chyb:
36. Lawrence
(Pv) - 24. Douša (O)
Divák×:
563
Rozhod´í:
Dolinek,
Holubek,
Jedliþka

Sestava a body Prostøjova
Lawrence 7
Prášil 22
Hyzy 9
Tóth 4
Dokoupil
Landry
Trenér:

Veikalas 15
Šležas 21
Skibniewski
Veselovs 4
Krakovi´

Peter Bálint

Asistenti: Lubomír RĤžiþka
a Jozef Lovík

25. KOLO MATTONI NBL

KARMA BASKET
SKET POD÷BRADY - BK PPROST÷
PROST÷JOV
RROST÷JOV
÷ JOV

90:83
³tvrtiny:

24:16, 25:20,
21:20, 20:27
Trestné hody: 28/21:30/22
StÏelba za 2b: 33/18:39/20
Trojky:
22/11:20/7
Doskoky:
29:30
Osobní chyby: 28:27
5 chyb:
37. Páleník (P) 33. Veselovs,
40. Hyzy (oba Pv)
Divák×:
400
Rozhod´í:
Vrážel, Hošek,
Karásek

Sestava a body Prostøjova
Lawrence 14
Prášil 6
Veselovs 9
Veikalas 12
Landry 2
Dokoupil
Trenér:

Šležas 15
Hyzy 20
Skibniewski 3
Tóth 2
Krakovi´

Peter Bálint

Asistenti: Lubomír RĤžiþka
a Jozef Lovík

Výsledkový servis Mattoni NBL
24. kolo: Sokol Vyšehrad
š
- BC Kolín 91:95 (22:31, 39:48, 66:69). Nejlepší
jl hhráþi:i Klimánek
li
k
22 bodĤ a 4 doskoky, Lipold 22 bodĤ a 8 doskokĤ, SkoĜepa 14 bodĤ a 7 doskokĤ, Kysela
12 bodĤ a 4 doskoky - Smith 35 bodĤ, 4 asistence a 4 doskoky, Marko 19 bodĤ, 6 asistencí
a 4 doskoky, Jones 13 bodĤ, 7 doskokĤ a 6 asistencí, Machaþ 10 bodĤ a 4 doskoky. Trojky:
18/8:39/15. StĜelba 2 b.: 44/27:38/17. Trestné hody: 14/13:22/16. Doskoky: 30:34. Osobní
chyby: 20:16. 5 chyb: 40. ŠmĤla (V). Rozhodþí: Galajda, Kurz, Znamínko. DivákĤ: 150 •
USK Praha - BK DČþín 82:79 (21:11, 38:34, 51:55). Nejvíce bodĤ: McKay 34 bodĤ, 6
asistencí a 5 doskokĤ, Ford 16 bodĤ a 10 doskokĤ, Klimeš 12 bodĤ a 7 doskokĤ, Kotas 12
bodĤ a 4 doskoky - Mulligan 20 bodĤ, 6 asistencí a 4 doskoky, Hatcher 20 bodĤ a 4 asistence,
ýervenka 14 bodĤ a 8 doskokĤ, P. Houška 11 bodĤ a 9 doskokĤ. Trojky: 20/5:25/10. StĜelba
2 b.: 38/20:42/19. Trestné hody: 38/27:18/11. Doskoky: 32:37. Osobní chyby: 19:28. 5 chyb:
40. Balík, 40. Soukup (oba D). Rozhodþí: Hruša, Kuþera, Lukeš. DivákĤ: 500 • Basketball
Brno - NH Ostrava 92:76 (20:11, 51:26, 74:51). Nejlepší hráþi: Meno 28 bodĤ a 13 doskokĤ,
Reinberger 16 bodĤ, 8 asistencí a 4 doskoky, Sismilich 13, Gajdošík 12 bodĤ, 5 asistencí a 4
doskoky - Stuchlý 16, Palyza 10 bodĤ a 4 doskoky, ýíž 10. Trojky: 17/7:19/8. StĜelba 2b.:
45/27:44/21. Trestné hody: 22/17:16/10. Doskoky: 31:27. Osobní chyby: 18:19. TCH: 35.
Vrubl (B)- 19. Stuchlý (O). 5 chyb: 40. Sismilich (B). Rozhodþí: Macela, Hošek, Kec. DivákĤ:
256 • Karma Basket PodČbrady - ýEZ Basketball Nymburk 51:89 (15:26, 23:48, 31:73).
Nejlepší hráþi: Nuber 9 bodĤ a 4 doskoky, Castleberry 8 bodĤ a 9 doskokĤ - Slezák 18, Lewis
13, Neþas 13, Benda 10 bodĤ a 8 doskokĤ. Trojky: 16/2:17/10. StĜelba 2b.: 31/13:37/22. Trestné
hody: 27/19:20/15. Doskoky: 24:29. Osobní chyby: 22:22. 5 chyb: 31. Ricci (N). Rozhodþí:
Vrážel, MatČjek, Baloun. DivákĤ: 450 • BK ProstČjov - BK Breda&Weinstein Opava 82:67
(14:16, 32:40, 56:51). Nejlepší hráþi: Prášil 22 bodĤ a 9 doskokĤ, Šležas 21 bodĤ a 9 doskokĤ,
Veikalas 15 bodĤ, 5 asistencí a 4 doskoky, Hyzy 9 bodĤ a 8 doskokĤ - ýarnecký 15, Šoška 13
bodĤ a 8 doskokĤ, Blažek 12 bodĤ a 5 doskokĤ, Štec 12 bodĤ a 4 doskoky, ŠiĜina 11 bodĤ, 7
doskokĤ a 4 asistence. Trojky: 26/7:20/2. StĜelba 2 b.: 42/22:39/21. Trestné hody: 23/17:24/19.
Doskoky: 44:32. Osobní chyby: 22:23. 5 chyb: 36. Lawrence (Pv) - 24. Douša (O). Rozhodþí:
Dolinek, Holubek, Jedliþka. DivákĤ: 563 • BK Synthesia Pardubice - Mlékárna Miltra
Nový Jiþín 71:102 (20:22, 40:54, 55:73). Nejlepší hráþi: Hampton 23 bodĤ a 4 doskoky,
Arnold 20 bodĤ a 9 doskokĤ - Šaroviü 29 bodĤ, 8 doskokĤ a 4 asistence, Sanders 15, Varnelis
14. Trojky: 17/3:27/17. StĜelba 2b.: 42/21:44/21. Trestné hody: 24/20:12/9. Doskoky: 28:30.
Osobní chyby: 14:20. Rozhodþí: Lukeš, Karásek, Kapl. DivákĤ: 1410.
25. kolo:Mlékárna Miltra Nový Jiþín - Sokol Vyšehrad 110:62 (27:12, 59:27, 87:49). Nejlepší
hráþi: Varnelis 17 bodĤ a 6 doskokĤ, Walker 15 bodĤ a 9 doskokĤ, Pandula 13 bodĤ, 4 doskoky
a 4 asistence, Šteffel 13 bodĤ a 9 doskokĤ, Šaroviü 12 bodĤ a 6 doskokĤ - MaĜík 15, Hrubý 14.
Trojky: 31/15:28/10. StĜelba 2b.: 35/24:40/13. Trestné hody: 21/17:9/6. Doskoky: 44:22. Osobní
chyby: 12:21. 5 chyb: 37. MaĜík, 38. Lipold (oba V). Rozhodþí: Macela, Holubek, Nejezchleb.
DivákĤ: 800 • BK Breda & Weinstein Opava - BK Synthesia Pardubice 80:101 (17:32,
33:56, 56:81). Nejlepší hráþi: Dygrýn 19 bodĤ, 5 doskokĤ a 4 asistencí, ŠiĜina 16, Štec 14, Douša
10 - Hampton 19, Arnold 17 bodĤ a 8 doskokĤ, Miloš 17 bodĤ a 5 doskokĤ, Wright 15 bodĤ
a 7 asistencí, Marek 10. Trojky: 18/6:17/5. StĜelba 2 b.: 41/24:51/32. Trestné hody: 20/14:26/22.
Doskoky: 21:34. Osobní chyby: 24:23. 5 chyb: 36. Dygrýn, 37. VaĖák, 40. ŠiĜina (O) - 39.
Arnold (P). Rozhodþí: Dolinek, Kurz, KapaĖa. DivákĤ: 701 • Karma Basket PodČbrady - BK
ProstČjov 90:83 (24:16, 49:36, 70:56). Nejlepší hráþi: Stria 26 bodĤ a 5 doskokĤ, Beneš 20
bodĤ a 5 asistencí, Castleberry 16 bodĤ a 10 doskokĤ, Thomas 15 bodĤ a 4 doskoky - Hyzy 20
bodĤ a 11 doskokĤ, Šležas 15, Lawrence 14 bodĤ, 6 doskokĤ a 4 asistence, Veikalas 12. Trojky:
22/11:20/7. StĜelba 2 b.: 33/18:39/20. Trestné hody: 28/21:30/22. Doskoky: 29:30. Osobní chyby:
28:27. 5 chyb: 37. Páleník (Po) - 33. Veselovs, 40. Hyzy (oba Pv). Rozhodþí: Vrážel, Hošek,
Karásek. DivákĤ: 400 • NH Ostrava - ýEZ Basketball Nymburk 72:104 (16:33, 29:63,
54:83). Nejlepší hráþi: Stuchlý 20, ýíž 16, Mitchell 16 - Benda 18, Pumprla 17 bodĤ a 6 doskokĤ,
Slezák 15, Ricci 11 bodĤ a 5 doskokĤ. Trojky: 22/9:21/11. StĜelba 2 b.: 33/15:35/26. Trestné hody:
15/15:21/19. Doskoky: 13:29. Osobní chyby: 18:16. TCH: 9. Lee (N). Rozhodþí: Paulík, Kapl,
Janovský. DivákĤ: 936 • BK DČþín - Basketball Brno 92:82 (32:18, 49:33, 70:53). Nejlepší
hráþi: ýervenka 19, Mulligan 15, PištČcký, Pomikálek po 11, Hatcher 10 bodĤ a 4 asistence, P.
Houška 9 bodĤ, 8 doskokĤ a 4 asistence - Reinberger 27 bodĤ, 6 doskokĤ a 6 asistencí, Majerík 14
bodĤ a 5 doskokĤ, Sedmák 13, Vrubl 7 bodĤ, 9 asistencí a 8 doskokĤ. Trojky: 22/7:20/9. StĜelba
2 b.: 41/25:42/23. Trestné hody: 25/21:10/9. Doskoky: 27:32. Osobní chyby: 15:23. Rozhodþí:
V. Lukeš, Kuþera, L. Lukeš. DivákĤ: 850 divákĤ • BC Kolín - USK Praha 73:65 (12:15, 35:31,
51:48). Nejlepší hráþi: Jones 15 bodĤ, 10 asistencí a 7 doskokĤ, Machaþ 13 bodĤ a 6 doskokĤ,
Pavlík 11, Zuzák 10 bodĤ a 10 doskokĤ - McKay 18 bodĤ, 6 doskokĤ a 5 asistencí, Klimeš 13
bodĤ a 8 doskokĤ, Vocetka 12, Hruban 11, Ford 4 body a 8 doskokĤ. Trojky: 29/10:27/10. StĜelba
2 b.: 35/17:42/13. Trestné hody: 11/9:16/9. Doskoky: 39:35. Osobní chyby: 17:18. 5 chyb: 39.
Zuzák (K). Rozhodþí: Vyklický, Hruša, Baloun. DivákĤ: 580.
-pk-

ZVRAT pĆišel po pĆestávce

OrlĎm pomohla bouĆka v kabinø,
po níž zabrali a Opavu udolali
nesporná zkušenost
Pv 82:67 Op projevila
a síla prostČjovského basketbaPROSTċJOV – ýtyĜiadvacáté
kolo nejvyšší basketbalové soutČže pĜiválo na Hanou celek ze
Slezska. BK Breda & Weinstein
Opava bojuje v letošním roþníku na hranČ první šestky
a i v ProstČjovČ pĜedvedl, že má
solidnČposkládanýtým.Slezané
byli totiž více jak polovinu utkání ve vedení, které ovšem nedokázali udržet. Po pĜestávce se
zaþali mnohem více prosazovat
domácí Orli, kteĜí bČhem pČti
minut získali vedení na svojí
stranu a nakonec také utkání dovedli do vítČzného konce
pomČrem 82:67. Po porážce
v Novém JiþínČ tak svČĜenci
trenéra Bálinta opČt najeli na
vítČznou vlnu, pĜiþemž v tomto
pĜípadČ šlo již o dvacátý korálek na šĖĤĜe. Tu vidČlo ve stĜedu
v MČstské hale Sportcentrum
DDM necelých šest stovek pĜíznivcĤ.
Ani jeden z týmĤ nemohl v tomto
zápase poþítat s plnou sestavou.
Zatímco OrlĤm chybČla podkošová trojice Leško, Chán, Landry
a mladý kĜídelník Bratþenkov
(záda), Opava se musela obejít
bez tria Kratochvíl, Cvek i exprostČjovský Pavel Novák, který se
tak na Hané objevil pouze v civilu. Do základních sestav nominovali trenéĜi tyto pČtice: Lawrence,
Veikalas, Prášil,. Šlažas, Hyzy
oproti Dygrýn, ýarnecký, ŠiĜina,
Blažek a Douša, poslednČ dva
jmenovaní borci se zkušenostmi
z pĤsobení v BK ProstČjov, stejnČ
jako další pivot Šoška.
Opavští zahájili utkání lépe a vedli 3:6 a 5:8. Domácím se vĤbec
nedaĜila stĜelba, v první pČtiminutovce utkání zahodili i své první tĜi
trestné hody. Sice se Orli na chvíli
dostali do vedení (6.9:8), ale první
þtvrtinu prohráli 14:16. Bohužel
druhá þást hry dopadla pro domácí ještČ hĤĜe. Hosté se sérií 15:4
dostali až k tĜináctibodovému
náskoku (18. 24:37) a s domácími, kteĜí mČli vskutku mizernou
stĜelbu, to vypadalo zle-nedobĜe...
JeštČ pĜed pĜestávkou ale zatáhl za
záchrannou brzdu kapitán Prášil,
který trefil první prostČjovskou
trojku a po chvíli i druhou. Po dvaceti minutách tak prohrávali prostČjovští Orli o osm bodĤ - 32:40.
Ve druhé polovinČ zápasu se

lového kolektivu. I díky dĤrazné
domluvČ kouþe Bálinta nastoupil
v bílomodrých dresech úplnČ jiný
tým, který si už s houževnatým
protivníkem vČdČl rady. A poté,
co se vyfauloval opavský Douša,
zmČnila se i síla pod obČma koši.
Po pČti minutách z druhé pĤle
tak Orli rázem vedli (46:45) a od
té chvíle už osud zápasu ze své
moci nepustili. Dílem výborného výkonu bylo vítČzství ve tĜetí
þtvrtinČ 24:11 a do závČreþné
desetiminutovky tak ProstČjov

vstupoval již mnohem veseleji - 56:51. ZávČreþnou þtvrtinu
zahájil Prášil dalším tĜíbodovým
košem a když navíc v dalším útoku udČlal Veselovs pĜímo dálnici
do koše pro Veikalase, bylo vedení OrlĤ tĜináctibodové - 32. 64:51.
V tČchto chvílích již ProstČjované
na palubovce dominovali, na
þemž mČli nejvČtší zásluhu opČt
výteþný Šležas, kapitán Prášil
a také Veikalas. Minutu a vteĜinu
pĜed koncem zvýšil Tóth již na
sedmnáctibodový rozdíl (80:63)
a o vítČzi utkání tak nebylo
pochyb. Nakonec z toho byla
patnáctibodová výhra – 82:67.
Když to shrneme, oba týmy se
trápily pĜi stĜelbČ, Orli byli i pĜes
absence lepší pod koši a to pĜedevším pod tím svým.
-pk-

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů 11
Peter BÁLINT (BK ProstČjov): „Zaþali jsme špatnČ v obranČ
a bez koncentrace v útoku. A je pravidlem, že když tým špatnČ
brání, nestojí za nic ani útok. První poloþas byl z naší strany jednoduše katastrofální. Hráþi si asi mysleli, že se soupeĜ po vysoké
porážce s Nymburkem porazí sám, þi co?! O pĜestávce jsme si nČco Ĝekli, dá se Ĝíct, že jsem udČlal bouĜku a vyplatilo se. Najednou
se hráþi soustĜedili na hru, byli koncentrovaní. Zvýšené tempo
a zlepšená stĜelba i menší poþet ztrát, to vše vedlo k obratu a nakonec i k našemu poklidnému vítČzství.“
David KLAPETEK (BK Breda&Weinstein Opava): „Odehráli
jsme dobrý první poloþas, podaĜilo se nám eliminovat úvodní
nápor soupeĜe. Naše hra byla sice trochu nepĜesná, ale dávali jsme
koše a dokázali ProstČjov ubránit. Ve tĜetí þtvrtinČ jsme už zaznamenali pouhých jedenáct bodĤ, všechny zaĜídil ýarnecký a ostatní jakoby þekali, co tento náš klíþový hráþ vymyslí. Vyfauloval se
nám Dan Douša, se þtyĜmi chybami hrál Jakub Blažek. Vždycky
je lepší, když se mĤže toþit více hráþĤ a zvýší se tlak na tyto silnČjší soupeĜe. Nakonec rozhodla zlepšená hra OrlĤ v obranČ a nedisciplinovanost našich hráþĤ v útoþné fázi. A samozĜejmČ - rozdílná
kvalita obou týmĤ. My už jsme v závČru nemČli síly na zvrat.“
-pk-

PRčB÷ŽNÁ TABULKA MATTONI NBL
1. ýEZ Basketball Nymburk 25
2. Mlékárna Miltra Nový Jiþín 25
3. BK ProstČjov
25
4. BK DČþín
25
5. BK Synthesia Pardubice
25
6. BC Kolín
25
7. USK Praha
25
8. BK Breda&Weinstein Opava 24
9. NH Ostrava
25
10. Basketball Brno
24
11. Karma Basket PodČbrady
25
12. Sokol Vyšehrad
25

22
22
20
17
16
10
9
9
8
8
7
1

3
3
5
8
9
15
16
15
17
16
18
24

2356:1576
2238:1765
2142:1789
2028:1945
2083:1845
2004:2064
1894:1986
1873:2054
1884:2212
1831:1953
1882:2138
1453:2341

47
47
45
42
41
35
34
33
33
32
32
26

Kam pĆíštø
26. kolo, stĜeda
Ĝ
27. ledna 2010, 18:00 hodin: Sokol
k l Vyšehrad
h d
- USK Praha (18:15 hodin), Basketball Brno - BC Kolín (PP ýT
4 SPORT), ýEZ Basketball Nymburk - BK DČþín (þtvrtek 28.1.,
118:0
18:00), BK ProstČjov - NH Ostrava (17:30 hodin), BK Synthesia
Pard
P
Pardubice - Karma Basket PodČbrady, Mlékárna Miltra Nový Jiþín
- BK Breda&Weinstein Opava (17:30).
227. k
kolo, sobota 30. ledna 2010, 17:30 hodin: BK Breda&Weinstein
Opa
Opava - Sokol Vyšehrad (18:00), Karma Basket PodČbrady Mlé
Mlékárna Miltra Nový Jiþín, NH Ostrava - BK Synthesia Pardubice,
BK DČþín - BK ProstČjov (18:20, PP ýT 4 SPORT), BC Kolín ýEZ Basketball Nymburk (17:45), USK Praha - Basketball Brno.

JE TO V HLAVÁCH. Ve středečním utkání s Opavou trenér Bálint své ovečky ještě
vyburcoval k obratu a vítězství, v sobotu v Poděbradech se snažil marně...
Foto: Zdeněk Pěnička

SKOKAN roku

HOąÁK týdne

OM
stĜelba doskok asistence
60:48
36/21
19
4
získané míþe užiteþnost body
1
42
29

OM
M
stĜelba doskok asistence
44:09
7/1
6
6
získané míþe užiteþnost body
0
3
3

Polský pivotman v dresu OrlĤ
se v dosavadním prĤbČhu
sezony jako kapitální úlovek
prostČjovského vedení. Na
palubovce pravidelnČ zanechává stopu velkého bojovníka, který je ochoten obČtovat
úspČchu cokoliv. V posledních
zápasech se stateþnČ chopil
i role hlavního podkošového
hráþe. V uplynulém týdnu
mu vyšlo pĜedevším utkání
v PodČbradech, kde byl nejlepším mužem na palubovce.
Bohužel podporu u spoluhráþĤ pĜíliš nenašel. PĜesto: Jen
houšĢ, Radoslawe!

HyzĤv krajan na rozehrávce
neprožívá individuálnČ nejvydaĜenČjší období. I když
naskakuje jako alternativa za
Lawrenceho, prostoru dostává více než dost, ovšem jeho
pĜínos pro tým je dosti rozporuplný. Co se týþe kolektivního pojetí, bylo by vše
v poĜádku, ovšem sám hráþ se
málo pokouší o stĜelbu, když
už tak s mizernou úspČšností,
o získaných míþích a zejména asistencích, co je jeho
hlavní þinnost, tak není možno mluvit v superlativech.
Proto: PĜidej, Roberte!

Obchodní partneĆi BK Prostøjov

Basketbalisté Prostøjova padli u outsidera!

Po 90:83 Pv

PODċBRADY/PROSTċJOV
- PĜekvapení na úþet prostČjovských OrlĤ. PČtadvacáté kolo
základní þásti Mattoni NBL
se svČĜencĤm trenéra Petera
Bálinta nepovedlo. PĜestože už
v jejich dresu nastoupil uzdravený pivot Landry, basketbalisté
ProstČjova padli v sobotu na
palubovce pĜedposledního týmu
tabulky PodČbrad a pĜipsali
si tak v probíhajícím roþníku
nejvyšší soutČže pátou porážku
a druhou z posledních tĜí duelĤ.
Zklamání tím pĜivodili nejen
sobČ, trenérĤm a fanouškĤm, ale
pĜedevším šéfovi klubu Milanu
Matzenauerovi, jemuž k sobotní oslavČ šedesátých narozenin
nepĜibalili vytoužené vítČzství...
V tabulce nejvyšší domácí soutČže sice OrlĤm nadále patĜí tĜetí
pozice, ale duo Nymburk – Nový
Jiþín opČt odskoþilo a naopak
þtvrtý DČþín se pĜiblížil. A právČ na jeho pĤdČ se „bílomodĜí“

pĜedstaví v sobotním televizním utkání na programu ýT 4
SPORT.
ProstČjovský trenér Bálint provedl
v základní sestavČ oproti posledním duelĤm jednu zmČnu, když od
úvodu poslal na palubovku lotyšského pivota Veselovse, který je
v klubu na mČsíþní zkoušce. Vedle
nČj naskoþily osvČdþené opory
Lawrence, Šležas, Prášil a Hyzy.
Naopak stále chybČli zranČní Chán
s Bratþenkovem. Domácí nasadili
Nubera, Striu, Thomase, Páleníka
a Castleberryho. ProstČjovu, jako
už v poslední dobČ témČĜ tradiþnČ,
nevyšel vstup do utkání. Domácí
basketbalisté bČhem þtyĜ minut
získali náskok 11:2 a Peter Bálint
si musel vzít první oddechový
þas.... Nováþek v základu Veselovs
si navíc bČhem prvních tĜí minut
pĜipsal tĜi osobní chyby! Probuzení
OrlĤ time-out nepĜinesl a tak první
þtvrtinu vyhrály PodČbrady 24:16,
když na stranČ hostĤ se do stĜelecké listiny zapsali pouze dva hráþi Šležas a Hyzy! Druhá þtvrtina zaþa-

la pro Orli mnohem lépe a bČhem
dvou minut se jim podaĜilo stáhnout
ztrátu na tĜi body - 12. 26:23. Blíž se
ale hosté za celý zápas nedostali...
Následoval totiž dČsivý herní výpadek prostČjovských hráþĤ, který
vyústil až v šestnáctibodový náskok
PodČbrad - 18. 46:30! Do poloþasu
se podaĜilo OrlĤm snížit stav pouze
na 49:36 a situace tak byla vážná.
Kdoþekal,žepodobnČjakovestĜedu
proti OpavČ, se hráþi BK ProstČjov
proberou i tentokrát, musel být notnČ
zklamán.KarmaBasketsitotižnadáleudržovaladvoucifernýnáskokaop
dobrém vstupu do tĜetí desetiminutovky vedli již devatenáctibodovým
rozdílem 57:38... PĜestože Orli pĜedvedli sérii 13:3, po níž ve 27. minutČ
snížili na 60:51, další série PodČbrad
znamenala po tĜiceti minutách hry
opČt dostateþné vedení papírového
outsidera - 70:56. V závČreþné þásti
se sice hosté snažili zvrátit nepĜíznivý
vývoj utkání, ale bohužel z toho byly
povČtšinou spíše kontraproduktivní
pokusy... PĜesto se ještČ mohl stát
zázrak, když rozehrávaþ Lawrence

svojí šestibodovou sérií snížil ve 38.
minutČnarozdílpouhýchpČtibodĤ–
80:75.ItentoatakvšakrozjetáKarma
Basket ustála a vcelku s pĜehledem
dovedla stĜetnutí k neþekanému triumfu. V poslední minutČ se sice Orli
zoufale pokoušeli o taktické fauly
a rychlé stĜely, ale ani tento zámČr
nevyšel. Z palubovky tentokrát odešel týmovČ silný tým pĜemožen, a to

pomČrem90:83. Zalacinouprohrou
OrlĤ stojí špatný vstup do utkání,
který mužstvo pĜedvádí již minimálnČ þtvrtý zápas za sebou. Zatímco
v pĜedchozích duelech manko dokázali stáhnout a utkání otoþit, tentokrát
už se to v duchu hesla - „tak dlouho
se chodí se džbánem pro vodu, až se
ucho utrhne“ - nepovedlo... A to je
urþitČ škoda.
-pk-
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Michal FRANċK (Karma Basket PodČbrady): „Pro nás je
to veliký úspČch, který musí ocenit všichni fanoušci. I když byl
soupeĜ oslaben, my jsme dokázali, jaké máme srdce. VnitĜnČ jsme tým nabudili k tomu, že je šance s ProstČjovem držet krok.
Basketbal hráþi nezapomínají a my to dokázali! VČĜím, že naše
forma, když našim hráþĤm vydrží zdraví, je na vzestupu.“
Peter BÁLINT (BK ProstČjov): „Rozhodlo nasazení a bojovnost, které bylo vČtší na stranČ domácích. My jsme zaþali už tĜetí
zápas za sebou špatnČ, soupeĜ se naopak chytil lehkými stĜelami.
A padesátiprocentní úspČšnost trojek se vidí málokdy! Problémy
nám dČlala znovu pĜedevším hra pod košem, zejména Castleberry
nás trápil. Je to dáno absencí Chána, který je v tomto smČru naší
jedniþkou a ukazuje se, jak dĤležitou. Ve stĜedu by už snad mČl
nastoupit.“
-pk-

