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Policie vtrhla do sálu a politiky vyhnala

EXKLUZIVNÍ
FOTO
Během posledních týdnů nás čtenáři doslova zavalily roztomilými snímky
na téma svatého Valentýna. A Večerník v soutěži valentýnských fotografií
odměnil věcnými dary ty nejzdařilejší. Tak Valentýne, zase až za rok!

PLAGIÁTY
skončily v ohni
Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových zlikvidoval
ve čtvrtek ve spalovně odpadu
celkem 56 kusů CD s počítačovými hrami, 36 filmových DVD
a také 418 výtisků Zlaté knihy
bájí a pověstí od Josefa Milara.
Uvedené věci pocházely z trestné činnosti, která spočívala v
porušování autorských práv.
ÚZSVM převzal tyto plagiáty
na základě dvou pravomocných
rozhodnutí Okresního soudu v
Prostějově.
"V případě knihy převzal náš úřad
celý zbývající náklad. Autor do
knihy zařadil 64 pověstí zesnulého Martina Strouhala a 64 ilustrací rovněž zesnulého Huga
Švabinského, ačkoliv pověsti byly
díly literárními a ilustrace díly výtvarnými, k jejichž užití neměl

autor knihy souhlas dědiců autorských práv," připomněla Jana
Rennerová, vedoucí samostatného oddělení komunikace
ÚZSVM v Prostějově.
Úřad zlikvidoval uvedené nosiče
a knihy v souladu s právními
předpisy ve spalovně odpadu.
"ÚZSVM likvidací zajistil, že z
trestné činnosti nebude mít prospěch nikdo neoprávněný a že nedošlo k prodeji padělků," dodala
Jana Rennerová.
Večerník v této záležitosti oslovil
i prostějovského podnikatele Josefa Milara. Ten se však nyní již k
celé věci odmítl vyjádřit s tím, že
své nesouhlasné stanovisko s postupem soudu uvedl již v obsáhlém exkluzivním rozhovoru, který
Prostějovský Večerník otiskl v závěru loňského roku.
-mik-

Tak to byl mazec! V olomouckém Slovanském domě uspořádala v sobotu krajská organizace politické strany TOP 09
reprezentační ples, jehož zlatým hřebem měla být například i dražba proslulé fajfky
Karla Schwarzenberga či šrajtofle Miroslava Kalouska.
Když ovšem páni politici byli v
nejlepší zábavě, museli ji nedobrovolně přerušit. Do sálu
totiž hodinu před půlnocí
vtrhla policie se psy s tím, že
uvnitř sálu má být bomba!
"Samozřejmě jsme se vylekali,
ale uposlechli jsme výzvy policistů, oblékli si kabáty a odešli
ven," popsal Večerníku vážnou
situaci ze sobotního večera
Tomáš Chalánek z Prostějova,
předseda krajské organizace

Před půlnocí vtrhla do sálu Slovanského domu v Olomouci policie a
politici se museli z plesu poroučet ven. Po hodině strávené na
mrazu se však vrátili k zábavě. Žádná bomba se nenašla. Omluvte sníženou kvalitu obrazu, snímek byl pořízen mobilním telefonem.
TOP 09. Návštěvníci plesu mrzli
venku před Slovanským domem
zhruba hodinu, než je policie
pustila zpátky dovnitř. Žádná
bomba, kterou telefonicky vyhrožoval neznámý anonym, se
nakonec nenašla. V neděli ráno
pak olomoucká policie vydala o
zásahu oficiální informace. "V
sobotu kolem 22.45 hodin oznámil na linku 158 neznámý hlas,
že se v objektu Slovanského
domu v Olomouci nachází
nálož. Policisté museli požádat
asi 250 návštěvníků plesu, aby
prostor vyklidilo. Celkem 18 policistů včetně policejního psa

prostor prohledalo. Vše s negativním výsledkem. Asi po hodině mohla zábava opět
pokračovat," sdělila Marta Vlachová, tisková mluvčí Policie
ČR v Olomouci.
Zřejmě tak chtěl místní politiky
někdo postrašit nebo si z nich
udělat hloupý vtip. Každopádně
ale zatím neznámého anonyma
čekají v případě zjištění pořádné
lapálie. "Po pachateli policie intenzivně pátrá, za trestný čin šíření poplašné zprávy mu hrozí
trest odnětí svobody od 6 měsíců
do 3 let," potvrdila Marta Vlachová.
-mik-

Máme holé ři..., aneb ostatkové veselí v Pivíně
Ilustrační foto
z loňského roku

O víkendu ovládlo některé obce
regionu masopustní či ostatkové
veselí. Proč taky ne, vždyť i za
současného ekonomického i politického marastu v celé zemi je
smích a humor potřeba. Maškary
rejdily například v Pivíně a Dětkovicích. Organizátoři si dávali
záležet na originalitě. "Naše ostatková veselice je zúčtováním
všech hříchů za celý rok. Pan stárek s písařem a kopařama trestají

přestupky a provinění nesmlouvavě, na klekátku u soudní stolice
skončí leckdo a dostane pěkný pár
ran na zadek. A na koho se nedostalo, ten propadne soudní stolici v
úterý, kdy se ostatková veselice
rozjede nanovo,” nastínil program
Jiří Vrba z Pivína. A o tom, že to s
holým zadkem myslí v Pivíně
vážně, svědčí náš snímek. Reportáž z masopustního veselí si přečtěte na straně 9.
-mik-

Včera odpoledne oslavilo svoje
třetí narozeniny Mateřské centrum Srdíčko v Konici. U narozeninového dortu nechyběla ani
Bára Basiková, která přišla nejen
jako kmotra, ale poprvé také jako
maminka se synem Teodorem.
„Když jsem před třemi lety ráda

přijala nabídku, abych se stala
kmotrou Srdíčka, vůbec jsem netušila, že se také ještě stanu sama
maminkou,“ přiznala Večerníku
oblíbená zpěvačka. Více informací přineseme v reportáži z akce
v příštím vydání Večerníku.
-MiH-

Už ho mají!
Lidé zloděje poznali
Už na začátku listopadu loňského roku jsme na žádost policie zveřejnili snímky zloděje ze
záběrů průmyslové kamery z
prodejny na Floriánském náměstí. Tři měsíce se nic nedělo,
chmatáka nikdo nepoznal. Před
dvěma týdny jsme fotografie
zveřejnili znovu a tentokrát
spolupráce s veřejností zabrala
na sto procent. Policie na základě upozornění občanů zloděje zatkla.
"Policistům z Prostějova se podařilo zjistit pachatele krádeže vloupáním do prodejny v Prostějově
na Floriánském náměstí, po kterém se tři měsíce intenzivně pátralo. O případu jsme informovali
prostřednictvím Prostějovského
Večerníku i dalšího regionálního
tisku. Pachatelem krádeže, při
které došlo ke škodě ve výši 19
tisíc korun je třiatřicetiletý muž z
Prostějova. Ten byl policií zadr-

žen a bylo proti němu zahájeno
trestní stíhání pro trestné činy krádeže vloupáním a poškozování
cizí věci. Za tyto trestné činy mu
hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta nebo peněžitý trest,"
uvedla Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Z šetření policistů dále vyplynulo,
že v listopadu loňského roku tento
podezřelý chlápek kradl ještě ve
třech hypermarketech v Prostějově, kde způsobil škodu ve výši
240 korun. "Bylo zjištěno, že muž
má bohatou trestní minulost majetkového charakteru, a že za takové činy byl v posledních třech
letech soudně trestán. Policie v
Prostějově by tímto chtěla poděkovat všem občanům, kteří reagovali na medializaci tohoto
případu a tím významně přispěli
k dopadení pachatele," pochválila
občany mluvčí prostějovské policie.
-mik-

15. února 2010

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì

Ztráty a nálezy
Městská policie Prostějov v
roce 2009 zaznamenala 383
nálezů. Většinou je strážníci
předají přímo na Informační
středisko Městského úřadu na
Ztráty a nálezy, kde si je lidé
mohou do půl roku vyzvednout. Jsou i případy, kdy se
ztracené věci rychle dostanou
do rukou majitelů. Tak tomu
bylo minulý týden, kdy hlídka
při dohledu na veřejný pořádek spatřila na chodníku pohozenou dámskou kabelku.
Uvnitř se nacházely doklady i
finanční hotovost ve výši
1500 korun. Strážníci osobu,
které věci patřily, vyrozuměli
a tašku jí předali. Žena hlídce
poděkovala osobním dopisem.

Na lup s kočárkem
Oproti minulým dnům došlo
v tomto týdnu k poklesu nahlášených krádeží. Strážníci
vyjížděli sedmkrát do prostějovských obchodů na zadržené pachatele. Jednalo se o dvě
ženy a pět mužů. Nejmladšímu zlodějíčkovi bylo 20 let a
naopak nejstaršímu 63 let. Co
se týká hodnoty odcizeného
zboží, „vedla„ osoba ženského pohlaví. Třiačtyřicetiletá
dáma ukryla do kočárku potraviny v hodnotě 700 korun a
snažila se je tímto způsobem
pronést přes pokladní zónu
bez zaplacení. Druhý největší
lup si chtěl odnést čtyřiačtyřicetiletý muž a to v ceně přes
500 korun. Při ověření jeho
totožnosti bylo zjištěno, že se
jedná o hledanou osobu Policií ČR. Z tohoto důvodu si policisté dotyčného převzali.
Ostatní případy byly předány
správnímu orgánu k dořešení,
kde přestupcům může být
udělena pokuta až do výše
15000 korun.

Vysílené káně
V odpoledních hodinách byl
nahlášen na linku 156 nález
poraněného káněte na ulici
Brněnská naproti městského
hřbitova za benzínovou pumpou. Strážníci našli vysíleného sedícího dravce u krajnice
vozovky. Uložili ho do přepravky a převezli pracovníkům Českého svazu ochránců
přírody na Husovo náměstí. V
průběhu pěti dnů byli dále odchyceni tři toulaví psi a to na
ulicích Určická, Janáčkova a
na Poděbradově náměstí. Jeden putoval do olomouckého
útulku.

Zanedbané povinnosti
Strážník okrskové služby zjistil při obchůzce na veřejném
parkovišti v okrajové části
města stojící osobní automobily, které nemají uzavřenou
zákonnou pojistku. Na vozidlech byly shledány propadené
známky STK a měření emisí.
Za porušení zákona hrozí majitelům aut pokuta ve správním řízení od 5 000 až do
40000 korun.

Rozkopl popelnici
Před šestnáctou hodinou byla
sdělena na linku 156 slovní
potyčka mezi bydlícími.
Oznamovatel hlídce uvedl, že
soused mu rozkopl popelnici.
Z ní se vysypaly odpadky a
tímto došlo k znečištění veřejného prostranství. Navíc ho
urážel nevybíravými slovy.
Za příjezdu hlídky protistrana
uklízela chodník. Osmadvacetiletý muž vypověděl, že
nádobu na odpad shodil při
parkování vozidla a to nedopatřením. K nadávkám se nevyjádřil.
Ke škodě na majetku nedošlo.
V tomto případě jde tedy o návrhový přestupek a účastníci
se sejdou u příslušného správního orgánu.

A takoví lidé jezdí!
Patnáct minut před dvacátou
hodinou strážníci řešili dopravní přestupek s řidičem
osobního vozidla a to kvůli
stání na vyhrazeném parkovišti pro invalidy. Přitom bylo
zjištěno, že čtyřicetiletý muž
nevlastní řidičský průkaz. Na
místo byla přivolána Policie
ČR, která na místě vyslovila
zákaz řízení. Věc bude postoupena správnímu orgánu.

Bez radarů? Nárůst přestupků o 497 procent!
Jak jsme v minulém čísle slíbiPočet přestupků v lednu 2009
Plumlovská
343
li, přinášíme jasný argument
(jednotlivé radary
Přikrylovo náměstí
196
toho, proč radary na měření
rychlosti výrazně přispívají v - rychlost, průjezd na červenou) Vrahovická radar poškozen
468
Vápenice
152
Prostějově k větší bezpečnosti. Blahoslavova
1 691
Wolkerova
133
I když je nám jasné, že část ři- Brněnská
34
CELKEM:
7 557
dičů, kteří notoricky porušují Brněnská/Wolkerova
667
dopravní předpisy a vyhýbají Dolní
3 129
Počet přestupků v lednu 2010
se placení pokut, ani tímto ne- Kojetínská
CELKEM:
1 626
Olomoucká
744
přesvědčíme.
Jenomže statistická čísla nikdo
neošálí a ta hovoří jasnou řečí. V porovnání s lednem 2009 a stejným obdobím letošního roku došlo
Vzpomeňme si na dobu, kdy od k poklesu přestupků zjištěných stacionárními radary v Prostějově o
konce roku 2008 až do 26. květ- neuvěřitelných 78,5 procenta. Připomínáme jen, že v lednu loňského
na 2009 byly radary v Prostějově roku byly radary vypnuty a mnozí řidiči si tak jezdili jak chtěli. Pokud
vypnuty kvůli nedostatečné opo- opravdu chceme mít bezpečné město, není to dostatečný argument pro
ře v zákonech. V tu chvíli z řidi- to, aby radary dále fungovaly?
čů spadly obavy z možných perzekucí a jezdili si po městě jak li, že jim za překročení povolené džungli. Například v dubnu v
chtěli!
rychlosti od městské policie nic Prostějově porušilo zákony cel"Za čtyři měsíce, kdy řidiči vědě- nehrozí, se ulice změnily téměř v kem neuvěřitelných třináct a půl

tisíce řidičů. Bezmála pětset z
nich jelo rychleji než 80 kilometrů v hodině, 260 jich zase projelo
na červenou. Zřejmě nejvíce se
zhoršila v tu dobu situace na ulici Plumlovská, zatímco v prosinci 2008 tudy projelo 90 řidičů, v
dubnu jich bylo 448. Jejich počet
tedy stoupl o hrozivých 497 procent," poskytla nám hrozivá čísla Anna Němcová, tisková mluvčí společnosti Czech radar.
Radary v Prostějově začaly znovu zaznamenávat přestupky 26.
května 2009. A na chování řidičů
to bylo okamžitě znát. "Během
dvou týdnů zde počet přestupků
klesl o 70 procent. Motoristé totiž nad sebou opět cítili bič a jezdili více opatrněji," řekla Anna
Němcová.
-mik-

Hlas veřejnosti k radarům a vybírání pokut

P. Burša: Tato metoda není všespasitelná a není zázračná
Tak se nám opakovaně vrací
do hry problematika stacionárních radarů a možnosti
měření rychlosti městskou policií s pronajatými stacionárními radary, kde jde skoro 60%
výtěžku soukromé firmě.
Dlouhodobě se touto problematikou zabývám a na svých webových stránkách pravidelně v samostatné sekci „Radary„ uveřejňuji, jak na tom jsme. Už se mimochodem rok s rokem sešel a
máme zde souvislá data z měření
stacionárními radary z doby, kdy
se měřilo „zpoza buku„ a kdy se
měřilo s „infoznačkami„. Rozdíl
je zásadní a prokazatelný a je vidět, že prevence zabrala na všech
měřených místech.
Data také bohužel dlouhodobě
ukazují, že i my jako město Prostějov máme svoji „mělnickou
budku u nepoužívaného přejezdu„, která soukromému sektoru
vynáší peníze, ačkoliv o společenské nebezpečnosti překročení rychlosti se dá na Kojetínské
jen s obtížemi mluvit.
K trpkému úsměvu mne ale skutečně dohnal stesk pana místostarosty Uchytila ohledně kvality či

nekvality poslanecké práce, zejména, byl-li zákon přijat i zákonodárci jeho pravicové strany a
koneckonců Ivan Langer jako
tehdejší ministr vnitra uvítal přijatý kompromis s označením
úseků jako srozumitelný a přijatelný. Od počátku bylo totiž jednoznačně určené, jaká jsou pravidla hra, jen my jsme v Prostějově
zvyklí si pravidla upravovat podle sebe a pak se mnohdy divíme.
Hlavní potíž je ale ve skutečnosti v tom, že na lehce měřitelné a
počítačově vybíratelné pokuty
přes aparát přestupků městského
úřadu placeného z daní všech občanů se nám přisál soukromý
sektor a toho žádné aktivity směřující k prevenci nezajímají.
Škoda, že tehdejší kompromis
ohledně možnosti měření rychlosti městskými policiemi tehdy
nedošel ke konečnému řešení, že
příjem z pokut ze stacionárních
radarů by šel přímo do státního
rozpočtu, jako od Policie ČR.
Určitě bychom pak opakovaně
dokolečka neřešili, jak co a kde
funguje a jak co nefunguje a jak
jsou infoznačky „nebezpečné„,
protože pak by obce svým apará-

tem měřily jen skutečně nebezpečné úseky.
Ihned po instalaci „našich„ infoznaček v květnu 2009 jsem poslal odpovědným úředníkům
města upozornění na naše řešení
a ptal se, zda je to košer. Praxe
pokračujícího měření ukázala, že
město to jako košer bere.
Současně jsem jednoznačně poukázal i na zdůvodnění politického kompromisu ve věci možnosti měření rychlosti prostřednictvím městské policie a zopakoval jim, proč se senátoři a poslanci rozhodli tak, jak prošel konečný kompromisní návrh.
Je mi líto poslouchat slova úředníka ve smyslu „nevím, neznám,
nerozumím našim poslancům„,
ale opakuji, ihned od počátku bylo jasné, že jdeme neprošlapanou
cestou a že mohou nastat rizika a
od počátku jsme věděli, co je v
dikci zákona! A jak vypadá přenosná značka a i PROČ se použilo právě takové označení.
Víte, nemám rád populistická a
rychlá řešení. Nefunguje to nikde v žádné společnosti – jsou
státy s trestem smrti a pořád se
tam vraždí, jsou i u nás zákony na

cokoliv a stejně se páchají přestupky. Myslet si, že existují jednoduchá řešení a že s nimi bude
svět jednoznačnější a vše bude
buď černé či bílé je obyčejným
výrazem opomnění toho, že
„mýliti se je lidské„.
Prostě musíme ve svém konání
na to pořád myslet dopředu a
musíme lidi vychovávat a musíme neustále koncipovat i vhodná
dopravní řešení – ne tam pouze
vlepit značky a zpoza rohu skrytě měřit a pak vybírat peníze za
pokuty bez návaznosti na prevenci.
Ano – nepopírám, radary fungují, jsem tomu rád, ale s infoznačkami jsou výsledky jejich činnosti cca 3 x účinnější, než bez
nich – data za 12/2008 a 12/2009
mluví jednoznačně – konkrétní
data jsou opět uvedena na mém
webu.
Berme to vše s těmi radary s
nadhledem a klidem jako jednu z mnoha dalších možností,
jak působit na dopravu. Tato
metoda není všespasitelná a
není zázračná. Ostatně tak jako vše, co zplodí člověk.
Ing. Pavel Burša, Prostějov

Nezaměstnanost strmě vzrostla

Lidé začínají mít ze ztráty zaměstnání deprese
Statistická čísla o počtech lidí
bez práce jsou stále pesimističtější. Bohužel i Prostějovsko,
které se dlouhá léta chlubilo
před celým národem nejnižšími počty lidí bez práce, dnes
hlásí jejich divoký nárůst. Míra nezaměstnanosti se v našem
bývalém okrese už dávno dostala přes magickou hranici 10
procent. A jak odborníci z Úřadu práce potvrzují, stále více lidí se z obav před ztrátou zaměstnání dostává i do psychických potíží.
"K poslednímu lednovému dni
jsme evidovali 6 436 uchazečů o
zaměstnání, což je bohužel historické maximum. Je pravda, že k
poklesu nezaměstnanosti mezi
prosincem a lednem nikdy nedocházelo, nicméně tak velký současný nárůst jsme nepředpokládali. Míra nezaměstnanosti na
Prostějovsku se oproti prosinci
2009 zvýšila o 0,8 procenta a
dnes činí celkově 10,7 procenta,"

Èerná kronika
Straka na úřadě
Z trestného činu krádeže vloupáním je podezřelý třicetiletý
muž, který se dne 7. února v odpoledních hodinách vloupal do
budovy Obecního úřadu v obci
Otaslavice. Pachatel zde odcizil dvě láhve vína. Poškozením
zařízení a odcizením alkoholu
vznikla škoda přes 5 000 korun. Pachateli za tento trestný
čin hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta, zákaz činnosti či
propadnutí věci.

Postříkal lokomotivu
Dosud neznámý pachatel v době od pondělí 8. února do ranních hodin následujícího dne v
prostoru hlavního vlakového
nádraží na ulici Janáčkova v
Prostějově nastříkal stříbrnou a
černou barvou obrazec o roz-

uvedl Večerníku nepříznivá čísla
Adolf Tomandl z Úřadu práce v
Prostějově.
Jen v lednu se bylo na prostějovském Úřadu práce hlásit nově
hlásit neuvěřitelných 1 032 osob,
které ztratily zaměstnání. "Naopak ale došlo k nárůstu volných
pracovních míst, která nám firmy
v Prostějově nahlásily. Ke konci
ledna jich bylo 99. Zda-li půjde i
nadále o vzestupný trend v tomto
směru, to ukáže čas. S příchodem
jara očekáváme na trhu práce
opět oživení, zvláště co se týká
volných míst ve stavebních firmách, zemědělství a lesním průmyslu," dodává aspoň kousek
optimismu Josef Tomandl.
Jak on sám potvrdil, při každodenním styku s desítkami a stovkami nezaměstnaných poznává,
že lidé berou ztrátu práce čím dál
hůře i psychicky. "Zvláště ti lidé,
kteří pracují u nějaké firmy deset,
dvacet či dokonce více let a najednou dostanou výpověď. A ješměru 110 x 330 cm na boční
ploše lokomotivy. Způsobená
škoda činí 5 000 korun. Za
trestný čin poškozování cizí věci pachateli hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, zákaz
činnosti nebo propadnutí věci.

Úvěrový podvod
Z trestného činu úvěrového
podvodu byla dne 9. února obviněna čtyřiapadesátiletá žena
z Olomoucka, která v červnu
loňského roku s úvěrovou společností se sídlem v Pardubicích sjednala poskytnutí úvěru
na částku 30 000 korun. Žena
při sjednávání úvěru jeho poskytovateli záměrně zatajila
výši svých předchozích finančních závazků a svou nezpůsobilost dlouhodobě uvedený
úvěr řádně hradit, čímž společnosti způsobila škodu ve výši
nejméně 30 000 korun s tím, že
tyto finanční prostředky použi-
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vovat, v tomto případě přislazovat. Jenom ale jestli tu a tam nepijeme hořké kafe už tak nějak ze
Únor bílý…
zvyku, i když si nemáme v zásadě
„Nemusela by ta pole ale zase sí- na co stěžovat. Ono to ale přece jelit tak moc,“ komentoval muž nom vypadá před lidmi líp.
proslulou pranostiku. No je fakt,
že pod takovým příkrovem sně- Nemáme!
hu budou z polí pěkní namakanci „Už asi nepočítají, že bude zia kulturisté. Což o to! Jenom aby ma,“ zklamala žena za pultem záto k čemu co bylo, abychom ne- kazníka, který se dožadoval nějaměli pole samý sval a EU neu- kého toho zimního nářadíčka.
znala, že jinde mají polnosti ještě Ale prostě není. Velkosklady už
svalnatější a tím pádem si ta naše chystají jarní a letní kolekce a
máme strčit za klobouk.
hrabla na sníh se do nich rozhodně moc nehodí. Takže šetřete si
Úděl
své ‚ojetiny‘, které sice už nároč„Jaký život, takový lógr,“ zdůvod- nou zimou a nadměrnou zátěží
ňoval pán, proč ze zásady kafe ne- utržily nějaký ten šrám, ale pořád
sladí. Jsou to holt životní zkuše- lepší, než zdolávat kalamitu honosti a zbytečné si je nějak přibar- lýma rukama.
-MiH-

Vidìno - Slyšeno

Brala peníze za jiné

Půjčovala si na cizí doklady
Z trestných činů úvěrového
podvodu a poškozování cizích
práv je podezřelá pětačtyřicetiletá žena z Prostějovska, která v minulých letech třech letech sjednala s úvěrovými společnostmi smlouvy v celkové
výši 115 000 korun. Problém
byl ovšem v tom, že vykutálená
dáma si půjčovala peníze na cizí doklady. U zmíněné částky
ale nezůstalo. Žena si na jiné
osoby půjčovala další peníze.
"Podezřelá při uzavírání smluv
využila doklady devětašedesátileté ženy, ke kterým měla přístup. K dnešnímu dni činí dlužná
částka bezmála 74 000 korun. Na
tu samou ženu podezřelá sjednala ještě další úvěry u společnosti
v Praze v celkové výši 31 000 korun. Opět částečně závazky plnila, kdy k dnešnímu dni dluh u této společnosti činí 19 500 korun," sdělila nám Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
To však zdaleka nebyl jediný případ finančních podvodů, ze kterých ji dnes policisté viní. "Další
smlouvy sjednala na pětačtyřicetiletého muže, který se o sjednaných úvěrech na svoji osobu dověděl poté, co jej úvěrová společ-

nost z Prahy vyzvala, aby zaplatil dlužné částky. Žena na něj
sjednala úvěry v celkové výši
bezmála 152 000 korun. Tyto
úvěry opět částečně splácela,
přesto dluh vůči poškozené společnosti z Prahy k dnešnímu dni
činí 95 000 korun. Na stejného
muže podezřelá telefonicky sjednala úvěrovou smlouvu ještě s
brněnskou společností na částku
55 000 korun, přičemž dnes činí
dluh 32 000 korun," přidala další
případy machinací mluvčí policie.
Zatím poslední zjištěný případ,
kdy si podezřelá takto přivydělávala na nic netušících občanech,
policisté zaznamenali u poškozené pražské společnosti, kdy si podezřelá žena telefonicky sjednala
na výše uvedeného muže úvěr ve
výši 40 000 korun, ale z tohoto
úvěru splatila pouze 1 500 korun.
"Muži, na kterého podezřelá žena z Prostějovska tyto úvěry
sjednala, hrozí nebezpečí, že bude muset úvěr zaplatit, případně
mu hrozí exekuce," dodala varující skutečnost Eva Čeplová.
Za tyto trestné činy podezřelé ženě hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až na tři léta nebo peněžitý trest.
-mik-

Ve městě přibudou dva minirondely
Prostějov se pomalu ale jistě stává nejenom městem cyklostezek,
ale také rondelů. Na tak malé
město jich na silnicích jen v okolí centra máme opravdu dostatek.
Kruhové křižovatky ale skutečně
přispěly k větší plynulosti dopravy, což po několika letech reptání
uznali i samotní řidiči. A jak jsme
se dozvěděli, podobné křižovatky přibudou brzy ještě další dvě. I
když vzhledem ke své velikosti
jsou nazývány minirondely.
"Půjde skutečně velikostí jen o
malé kruhové křižovatky, kdy
uprostřed nebude vybudován
klasický ostrůvek jak ho známe z
běžných rondelů, ale bude tady

položen jen nízký ocelový kruh.
V první řadě i nadále počítáme s
tímto minirondelem na křižovatce ulic Tylova, Libušinka a Studentská. Realizace v tomto případě ale bude souviset s celkovou
úpravou a řešením zdejší lokality,
takže si nejsem jistý, zda to stihneme ještě letos. Druhý minirondel ale ještě v roce 2010 bude postaven na křižovatce ulic Jezdecká a Okružní. Podle policie se
jedná o nehodovou lokalitu, takže
tímto pomůžeme zajistit větší
bezpečnost silničního provozu,"
informoval nás Zdeněk Peichl,
radní a předseda dopravní komise města.
-mik-

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

Adolf Tomandl z Úřadu práce v Prostějově věří, že s příchodem jara
se trh práce v regionu značně oživí
tě k tomu mají těsně před důchodem. Tito lidé ale pracovat chtějí
a tak ve spolupráci s námi i samostatně si hledají práci novou. Jenomže mnohdy neúspěšně, což
pochopitelně velice špatně ne-

sou. I v těchto případech jim ale
na Úřadu práce jsme schopni pomoci, našim uchazečům zprostředkováváme odborné konzultace s psychology," uzavřel Josef
Tomandl.
-mik-

la pro svou potřebu a na splátkách úvěru zaplatila jen necelých 7 000 korun. Žena může
být potrestána odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

tisíc korun. Do třetice ve stejné
obci navštívil zloděj další rodinný dům. Vypáčil vrata a dostal se
do bytu, kde vše prohledal a odcizil porcelánové hodiny, elektrickou rychlovarnou konvici,
svítilnu, nabíječku na mobilní
telefon. Tímto jednáním způsobil škodu přes tisíc korun.

Udeřil třikrát
Ze středy na čtvrtek se vloupal
zloděj do rodinného domu v
obci na Prostějovsku. Po překonání venkovních vrat se dostal do průjezdu domu a dále do
chodby bytu. Zde v přízemí vše
prohledal a odcizil Hi-Fi věž a
svazek klíčů. Majitel škodu vyčíslil na 5 tisíc korun.
Opět ve stejné obci v noci se
vloupal zloděj na poštu. Po překonání okna vnikl do objektu,
kde vše prohledal a odcizil 6
DVD nosičů. Zda se ztratily i jiné věci bude jasné po provedené inventuře. Poškozením vybavení pošty a odcizením věcí je
předběžná škoda vyčíslena na 5

Kuriózní nehoda
Ve čtvrtek kolem půl dvanácté
dopoledne se stala nehoda v
Prostějově na ulici Studentská.
Řidička osobního auta značky
Škoda Fabia jela po ulici a při
přejezdu přes příčný práh jí
praskla pneumatika. Při šetření
vyšlo najevo, že v době, kdy
najela vozidlem na místo, kde
část prahu chyběla, roztrhla o
vyčnívající šrouby levou zadní
pneumatiku. Vozidlo se stalo
nepojízdné. Policisté šetří míru
zavinění. Škoda na vozidle byla vyčíslena na tisíc korun.

Nejsou jiz mezi námi...
Jaroslava Halouzková 1943 Pěnčín
Dagmar Horáková 1929 Prostějov
Ivan Dopita 1943 Prostějov
Jiří Nehera 1932 Prostějov
Ludmila Vlková 1929
Františka Navrátilová 1924
Kostelec na Hané
Prostějov
Petr Sedlák 1972 Buková
Marta Vařeková 1947
Čelechovice na Hané Jan Mareš 1955 Prostějov
Šárka Eviaková 1961 Prostějov
Albín Jedlička 1937 Určice
Bernarda Paňáková 1924 Prostějov
Marie Doleželová 1920 Prostějov
Josef Kořalka 1957 Kostelec na Hané
Jaroslav Milar 1930
Brodek u Prostějova Svatoš Strupek 1930 Smržice
Miroslav Kroutil 1938 Suchdol
Ludmila Přikrylová 1920 Držovice
Marie Hejčová 1924 Držovice
Emil Změlík 1945 Tovačov
Libuše Skřípská 1922 Prostějov
Marie Svozilová 1941 Olšany
Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 15. února 2010
Bronislava Burgetová 1959 Prostějov 10.00 Obřadní síň Prostějov
Anna Konečná 1929 Šubířov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Lysák 1933 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Antonín Hradil 1938 Držovice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 16. února 2010
Terezie Kudelová 1928 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 17. února 2010
Věra Koníčková 1925 Žárovice 10.40 Obřadní síň Prostějov
Karel Hanáček 1951 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Anežka Šmérková 1923 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Růžena Pořízková 1928 Drahany 12.40 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 18. února 2010
Marie Pešáková 1934 Vrahovice 12.30 kostel Vrahovice
Pátek 19. února 2010
Eliška Doleželová 1928 Výšovice 10.40 Obřadní síň Prostějov
Jiřina Školná 1948 Určice 12.40 Obřadní síň Prostějov
Alois Rozmánek 1943 Čehovice 14.00 kostel Čehovice
Sobota 20. února 2010
Marie Koudelková 1928 Buková 10.30 kostel Protivanov
Eduard Sychra 1953 Protivanov 14.00 kostel Protivanov

15. února 2010
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V Prostějově se sešly Peníze, peníze, peníze

CHYTRÉ HLAVY

Chytré hlavy provětraly své
závity o víkendu při Grand
Prix Prostějova v řešení Sudoku, logických úloh, křížovek
a hádanek. Na Hanou se sjela
špička luštitelů z celé republiky, nechyběli ani mistři světa
v Sudoku Jana Tylová a Jan
Novotný, nebo křížovkář Mirek Turek.
Právě předloňský vítěz v kategorii družstev na světovém šampionátu v Sudoku a dvojnásobný
šampión České republiky Jan
Novotný připravil autorsky sobotní program prostějovské
Grand Prix v řešení Sudoku.
Sám také se stopkami v rukou
dohlížel, aby ve stanoveném časovém limitu všech 33 účastníků
své řešení odevzdalo. Mezi sudokáři nechyběla ani vůbec první
mistryně světa v řešení Sudoku
Jana Tylová.
„Většinou se sám účastňuji turnajů jako hráč, na turnaj do Prostějova mne jako autora delegoval svaz,„ svěřil se přeborník
Jan Novotný.
Po Sudoku následovaly logické
úlohy a poté Přebor Hané v řešení křížovek a kreslených hádanek. V neděli pak měli luštitelé
další šanci poměřit své schop-

Město rozdělí miliony z veřejné finanční podpory
Už na zítřejším zasedání Zastupitelstva města budou naši komunální politici hlasovat o udělení veřejné finanční podpory.
Půjde o miliony korun směřované hlavně do sportu, ale i na
kulturu, sociální oblast a životní prostředí. Za poslední roky
se ale štědrost prostějovské radnice při rozdávání peněz zmenšila, letos mohou organizace
počítat "jen" s 23 miliony korun. Ovšem z toho už si přes deset milionů rozdělily na sklonku
loňského roku čtyři prioritní
prostějovské sporty - basketbal, volejbal, box a lední hokej.
"Letos budeme rozdělovat skutečně menší finanční položku než
jsme byli zvyklí v předešlých letech. Ta dnes činí 23 milionů korun, přestože jak si vybavuji, například v roce 2006 jsme sportov-

Sobotního zápolení luštitelů a hádankářů se účastnil i mistr světa
v Sudoku Jan Novotný (na snímku vpravo)

Výše VPF v uplynulých letech

Na úterním zasedání Zastupitelstva města se při schvalování veřejných finančních podpor očekává bouřlivá diskuze.

nosti při Grand Prix Prostějova v
řešení křížovek a hádanek ve
dvou kategoriích.
„Turnaje pořádáme pravidelně
každý rok. Letos je účast luštitelů
trošičku slabší, asi je to ovlivněno počasím. Sjíždějí se sem
totiž vyznavači luštění z celé republiky. I tak tu máme špičky ve
všech kategoriích,„ potvrdil po-

2006
2007
2008
2009
2010
CELKEM

sportu v Prostějově maximum dalších věcí. Například padesátimilionová investice do vybudování
nového fotbalového areálu nebo
výkup dvou fotbalových hřišť u
Sportcentra za 15 milionů. Tato
fakta není možné přehlédnout,"
dodal Miroslav Pišťák.
Veřejná finanční podpora od města je často nedílnou součástí rozpočtů sportovních klubů i dalších
organizací. Problém je ale v tom,
že spousta oddílů považuje tyto
peníze jako samozřejmost a dokonce snad povinnost ze strany
radnice. "Nechci nikomu brát iluze, ale ze strany města jde o dobrovolnou dávku. Na veřejnou finanční podporu ze zdrojů v městském rozpočtu nemá nikdo
nárok. Zcela jistě jde o dobrou vůli zastupitelů, i když na druhé
straně ještě navíc ze zákona roz-

řadatel Bohumil Korčák.
Přebory uspořádal Kroužek Hanáci z Prostějova ve spolupráci s
SČHAK s finančním přispěním
Města Prostějov. V příštím čísle
otiskneme výsledky prostějovského přeboru a hodnocení předsedy místních hádankářů a
křížovkářů Bohdana Kousala.
-jp-

42 004 716 korun
30 762 246 korun
25 972 700 korun
22 985 038 korun
22 945 000 korun
144 669 700 korun

ním, sociálním a kulturním organizacím schvalovali veřejnou finanční podporu v celkovém objemu 42 milionů korun. Ty časy
jsou ale už pryč, v současné tíživé
ekonomické situaci si takovou
štědrost z peněz daňových poplatníků nemůžeme dovolit," řekl Večerníku Miroslav Pišťák, místostarosta Prostějova.
Město si podle slov místostarosty

OBRAZEM

uvědomuje, že podpora sportu,
kultury a sociální oblasti je nutná,
ale radnice teď potřebuje peníze
na jiné investice. "Jestliže dnes
diskutujeme o tom, kde vzít peníze na rekonstrukci chodníků po
zimě, musíme se pochopitelně
smířit s tím, že tím méně peněz
zbyde na veřejnou finanční podporu. Na druhé straně jsme ale
kromě dotací udělali pro podporu

dělujeme peníze z výtěžků z hracích automatů. A tady se pro letošek počítá s rozdělením zhruba
pěti milionů korun," řekl Miroslav Pišťák.
V úterý se na půdě zastupitelstva
čeká na toto téma bouřlivá diskuze. Dá se čekat i to, že mnozí zastupitelé se budou snažit lobovat
ještě za některé sportovní kluby či
kulturní a sociální organizace.
"Stejně jako v Poslanecké sněmovně tak i v úterý na radnici můžeme být svědky nějakého lobby
od mnohých zastupitelů. To je ale
v pořádku, náš návrh na rozdělení
veřejných finančních podpor je k
diskutování. Určitě uslyšíme i to,
proč na basketbal či hokej
dáváme tolik a tolik peněz a proč
je nedáme třeba fotbalistům. To
přece není nic nenormálního,"
uzavřel místostarosta.
-mik-

Radnice začne s propojením cyklostezek

Při sobotním plese Rotary Clubu Prostějov se nám podařilo zastihnout slavnostní okamžik, kdy sekretář RC
MUDr. Bohumil Hruban, CSc. a starosta Prostějova ing. Jan Tesař předávají cenu vítězce studentské soutěže
Rotary a my. Vítězkou se stala Barbora Burešová, studentka SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově.
-red-

Dvojice žen se vyhýbá vězení
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po další trojici
hledaných osob. V hledáčku
strážců zákona jsou dvě ženy vyhýbající se nástupu trestu vězením a mladý násilník z Vrbátek.
Policisté spoléhají při pátrání na
osvědčenou pomoc veřejnosti.
HELENA SMYČKOVÁ se narodila 10.
března 1982
a trvalé bydliště má hlášeno na Náměstí svobody číslo 289
v Čechách
pod Kosířem
v okrese Prostějov. Na hledanou
vydal Okresní soud v Prostějově
příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro trestný čin
krádeže. Její zdánlivé stáří je v

Pohledem shora
Pohledem shora

rozmezí od 26 do 30 let, měří
170 centimetrů, má střední postavu a plavé blond krátké vlasy.
TOMÁŠ DOKLÁDAL se narodil 4. července 1986 a trvalé bydliště
má hlášeno v
obci Vrbátky
číslo 41 v
okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v Olomouci
příkaz k zatčení pro trestný čin
ublížení na zdraví. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 25 do 30 let
a měří 175 centimetrů.
GIZELA LAGRONOVÁ se narodila 22. září 1966 a trvalé bydliště má hlášeno v Miličově ulici
číslo 22 v okrese Prostějov. Na
hledanou vydal Městský soud v

Brně příkaz
k dodání do
výkonu trestu odnětí svobody
pro
trestný čin
podvodu. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 42 do 46 let, měří v rozmezí od 160 do 170 centimetrů,
má obézní postavu, hnědé oči a
hnědočerné dlouhé vlasy.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

OŠEMETNOSTI

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
inulý týden jsem jel už tak trochu za šera autem, proti mně auto, které nesvítilo, za volantem žena s cigaretou v ústech a pilně mobilovala. Před
čase jsem jel také autobusem, kde řidičovi začal hrát mobil. Samozřejmě ho vzal, mezi vypindáváním na křižovatce nedal přednost a auto na hlavní stačilo jenom tak tak myškou uniknout. Tím chci jenom říct, že nemusí být řidič ani pod vlivem, aby zbytečně vyvedl nějakou hloupost. O povolené nebo nepovolené hladině alkoholu v krvi řidičově se vedou horečné diskuse. Nedokážu s jistotou říct, co je dobře a co špatně. Nyní ministr dopravy Slamečka přišel s tím, že by jedno pivo až tak vadit nemuselo. Převedeno na hodnoty, rovná se to toleranci 0,25 promile. Klidně bych souhlasil. Zároveň ale vím, co by to v našich národních zvyklostech přineslo za tahanice, neboť ti, kterým by bylo prokázáno 0,26 či 0,27 by se snažili za každou cenu dokázat, že je to skoro totéž, jako 0,25. Setinky promile by se staly předmětem soudních sporů nebo by
se před nimi rovnou přimhuřovala oka. Je také nesporné, jak má stejná hladina alkoholu v krvi odlišný
subjektivní dopad na každého jedince, a dokonce u každého jedince za odlišných okolností.Někdy by byl
člověk schopen vypít hospodu, jindy jenom přivoní a má dost. Jak najít tu míru jisté ‚autocenzury‘, kdy
by si řidič kriticky přiznal, že mu to prostě nesedlo a radši by neměl jet? Jak známo, bývá to právě naopak.
Samozřejmě se to nedá vztahovat k nějakému jednomu pivu, ačkoliv i to by už u někoho mohlo hrát roli.
Nejsem pro nějakou buzeraci a hledání všemožných záminek k tomu, aby se řízení stávalo prostým stresem už jenom z toho faktu, za co všechno mě můžou dopraváci sejmout. Ať už jde o mobilování nebo
jedno pivo. Pokud ale jako řidiči nebudeme sami soudní, pak si asi žádné povolení uzdy nezasloužíme,
pak totiž mohou být mnozí jak urvaní z řetězu.

M

Minulý týden jednala dopravní komise města. Mezi hlavní
body tohoto jednání patřilo
propojení stávající sítě cyklostezek v Prostějově. Jak jsme
několikrát v našem týdeníku
uvedli, spousta cyklistů si
právem stěžuje na to, že vybudované cyklostezky v současné podobě vedou vlastně
odnikud nikam, nedávno už
vybudované trasy totiž nejsou
vzájemně propojeny. Radnice
to ale hodlá v co nejkratší době
napravit.
"V minulém období byl hlavní
důraz kladen na to, abychom na
výstavbu cyklostezek získali dotace. A ty jsou časově omezené,
takže se dávala přednost úsekům, které nebyly problematické. Například kvůli majetkoprávním či technickým záležitostem. Dotace jsme získali i
pro letošní rok a tak je čas se
věnovat i tomu, abychom propojili jednotlivé části už vybudovaných cyklostezek. Aby prostě
lidé na kole mohli město logicky
projet odněkud někam," řekl Večerníku na úvod Zdeněk Peichl
(na snímku), radní a předseda
dopravní komise města.
Do současnosti je v Prostějově
zrealizováno bezmála 18 kilometrů cyklostezek. Což na město našich parametrů je poměrně
hodně. Ale už letos přibudou další trasy. "V roce 2010 plánujeme vybudovat další tři kilometry. A aby se propojila celá síť
cyklostezek v Prostějově, na to
bude ještě zapotřebí postavit dalších pět kilometrů. To už však
bude otázkou dalších let. Generel cyklostezek v Prostějově má
ale ještě větší možnosti zasíťování, ovšem ohled musíme brát
na množství financí a také na
majetkoprávní poměry. Ne
všichni majitelé jsou totiž ochotni prodat městu své pozemky.
Dnes to vidíme hlavně co se týká
dobudování cyklostezky u čerpací stanice v Olomoucké ulici,"
podotkl Zdeněk Peichl.
Jakmile se oteplí a začne jaro,
město začne s propojováním
některých cyklostezek. "Konečně už je vyprojektována cyklostezka kolem zimního stadionu. Trvalo to dlouho, ale naštěstí
už projektant s dopravním inspektorátem našli společnou
řeč. Takže věřím, že do konce letošního roku už bude propojena

cyklostezka vedoucí ze sídliště
Hloučela ze severní obslužné
komunikace až po Kosteleckou
ulici. Potom zbývá letos opravit
silnici v ulici bratří Čapků a vybudovat zde pruh pro cyklisty
tak, aby bylo možné napojení na
cyklostezku vedenou přes lesopark Hloučela směrem na Kostelec na Hané," popisuje letošní
plány předseda dopravní komise
města.
To však pro rok 2010 není z hlediska výstavby nových cyklostezek ještě všechno. "Na dopravní komisi jsme podrobně
projednávali realizaci cyklostezky ve Vrahovické ulici. Zde
máme představu, že půjde o první cyklostezku v Prostějově, která bude součástí silniční komunikace. Tady se tedy jen žlutým

pruhem a samozřejmě dopravními značkami oddělí pás určený jen pro cyklisty, na který nebudou smět vjíždět vozidla. Jedná se o krajskou komunikaci, ale
město se zavázalo vzhledem k

připravované cyklostezce opravit všechny kanalizační vpustě
tak, aby se zarovnaly s vozovkou a nečinily cyklistům překážky," uvedl Zdeněk Peichl.
-mik-
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Hasiči mají nového ředitele

Jozef Novák: "Disponujeme špičkovými záchranáři i technikou."
Už před několika týdny jsme jako
první informovali prostějovskou
veřejnost o změně na postu ředitele Hasičského záchranného
sboru v Prostějově. Dosavadní šéf
Petr Ošlejšek uspěl ve výběrovém
řízení na funkci náměstka ředitele HZS Olomouckého kraje. Prostějovští záchranáři tak mají ředitele nového, který vyšel rovněž z
konkurzu. V konkurenci pěti
uchazečů obstál nejlépe ten nejzkušenější - dlouholetý příslušník
prostějovského sboru Jozef Novák. Právě jeho jsme na konci minulého týdne požádali o rozhovor.
U prostějovských hasičů působíte přes 21 let a tak představovat vás bude zřejmě zbytečné.
Můžete přesto našim čtenářům
krátce přiblížit vaši profesní kariéru?
Vystudoval jsem Vysokou školu
báňskou, kterou jsem ukončil v roce 1978. O čtyři roky později jsem
v Bratislavě ukončil na SVŠT
postgraduál. Nastoupil jsem poté v
Intergeu v Prostějově, kde jsem
vykonával funkci vedoucího požárního technika. V roce 1989
jsem přišel k Hasičskému
záchrannému sboru v Prostějově a

od té doby jsem zde prošel různými funkcemi. Od náčelníka
sboru požární ochrany přes vedoucího prevence a vyšetřování příčin
požárů. A ke dni 25. ledna 2010
jsem byl jmenován ředitelem Hasičského záchranného sboru
Územního odboru v Prostějově.
Pro spoustu lidí bylo celkem logické, že jste se do výběrového
řízení na post ředitele přihlásil a
také že jste ho nakonec vyhrál.
Bral jste to také tak, že už bylo
na čase "povýšit"?
Ale kdepak. Když jsem se přihlásil do konkurzu, vůbec jsem netušil, jak to dopadne. Konkurence byla opravdu tvrdá, přihlásili
se i lidé z krajského ředitelství
HZS a také zkušení hasiči našeho
sboru. O to více mě úspěch těšil,
zřejmě pro mé jmenování rozhodly největší zkušenosti. Ale to
je otázka pro členy výběrové komise.
Co bude vaším cílem v nové
funkci?
Zejména bych chtěl pokračovat ve
velmi dobře započaté práci, a to
hlavně při spolupráci se všemi složkami Integrovaného záchranného systému. Zároveň budeme i nadále dbát na zvyšování odbornosti

Jozef Novák je od 25. ledna novým ředitelem Hasičského záchranného
sboru v Prostějově.
všech členů našeho sboru a pochopitelně na poskytování služeb veřejnosti v rámci našich ﬁnančních
možností. I když například v letošním roce to bude o něco těžší, protože od státu nepřichází tolik peněz, které by byly třeba. Například
zvyšování cen pohonných hmot,
náklady na údržbu speciální techniky, náklady na revizní činnost -

to jsou záležitosti, za které platíme
rok od roku více a více. Budeme se
ale snažit udržet nastavený standard naší činnosti tak, aby veřejnost úbytek ﬁnancí v našem rozpočtu nepocítila.
Budete jako nový ředitel u sboru zavádět nějaké novinky?
Přímo o žádné novinky nepůjde,
spíše půjde o kosmetické úpravy

některých našich činností. Ale samozřejmě se budeme řídit i podle
směrnic generálního ředitele HZS.
Chtěl bych ale pochopitelně i nadále zkvalitňovat jak práci našich
záchranářů, tak se starat o rozšíření našeho technického zázemí. A
to i přesto, že už nyní disponujeme
špičkovými záchranáři i technikou. S ní nám pomáhá také Město
Prostějov, kterému bych chtěl tímto poděkovat.
Prostějovští hasiči patří dlouhodobě k nejlépe hodnoceným v
rámci celého kraje i republiky...
Kéž by to i nadále zůstalo na takové perfektní úrovni! To víte, generace zkušených záchranářů stárne. Ale určitě bychom si chtěli
udržet kvalitu, kterou po mnohá
léta prokazujeme jak u ostrých
zásahů, tak i na sportovním poli.
Máme ve svém středu reprezentanta České republiky v požárním
útoku, který se pravidelně účastní i
zahraničních soutěží a vozí z nich
medaile. O budoucnost našeho
sboru ale strach nemám. Pokud
vyhlašujeme výberové řízení na
místo u našich hasičů, vždy se
přihlásí až okolo třicet mladých
uchazečů. O tuto práci je obrovský
zájem.
-mik-

Další "mléčný bar" v Krasické

Zemědělci z Němčic nad Hanou rozšířili přímý prodej mléka
Zemědělské obchodní družstvo Němčice nad Hanou pořídilo
pro
prostějovské
konzumenty kvalitního mléka
další automat „mléčný bar“.
Jeho umístění v Krasické ulici
pokryje spádovou oblast jihovýchodu – Drozdovice u sv.
Anny, Sídliště svobody, Moravskou ulici a okolí. Automat
zásobuje obyvatele zdravým
mléčným produktem přímo
od zdroje, zájem je stále veliký.
Prodej mléka přímo z mlékových automatů zavedli producenti z Němčic nad Hanou z
důvodu nízké výkupní ceny
mléka, což je jeden z nejpalčivějších problémů zemědělské
výroby. Obliba čerstvě čepovaného mléka z prvního automatu umístěného v Prostějově u
Prioru ujistila němčické chovatele skotu o správnosti jejich

rozhodnutí. Investice se vyplácí,
proto umístili v Prostějově další
„mlékomat“.
„Ten v Krasické ulici má oproti
automatu u Prioru třetinovou
výtoč – kolem dvou set litrů. V
průběhu měsíce umístíme v Prostějově další automat nedaleko
nové nemocnice u prodejny
Luto,“ potvrdil člen představenstva ZOD Němčice nad Hanou
Zdeněk Zdráhal a doplnil, že
jeden „mlékomat“ instalovali
také doma v Němčicích a další
bude v dohledné době zásobovat
čerstvým mlékem Doloplazy.
Obsluhu automatů zajišťují servisní pracovníci nepřetržitě. Při
poklesu hladiny mléka na určitou hranici mlékomat odešle automatickou textovou zprávu na
mobil technika, který právě zajišťuje službu. To je pokyn k
výměně vyprázdněných kontejnerů.

„Výměna zásobníků je automaticky řízena. Nemůže se v
žádném případě stát, že zákazníkovi za jeho peníze mléko do
lahve nenateče. Pokud by k takové situaci přece jen došlo, má
každý zákazník možnost kontaktovat na mobilní telefon servis. Ten mu vzniklou újmu
vykompenzuje. V kontejneru
zůstává vždy rezerva 15 až 20
litrů mléka. Na tom si pochutnají telátka. Vyprázdněné kontejnery se musí precizně
vyčistit, vydezinfikovat a jsou
pak připraveny k dalšímu naplnění,“ vysvětlil Zdráhal.
Z automatu si lidé kupují nativní syrové mléko. Čerstvě nadojené mléko se prudce zchladí
na 4 stupně Celsia. Tento proces zamezuje rozmnožování
bakterií, další ochranou jsou
pak speciální filtry. Veškeré
technické vybavení je v nere-

zovém provedení. Centrální
státní laboratoř a mlékárna odebírá namátkově vzorky z každého dojení, aby mléko
neobsahovalo inhibiční (zdraví
škodlivé) látky. Jednou z hlavních podmínek je také trvalé a

kvalitní veterinární ošetření
dojnic.
Kdo si jedenkrát koupí mléko z
automatu a ochutná, ten se
znovu a znovu vrací. Pro lahodný mok jsou lidé ochotni vystát i frontičku.
-jp-

Na automatické čepování mléka si lidé rychle zvykli, oceňují kvalitu a
výbornou chuť.

První pacient v Nemocnici Prostějov podstoupil odstranění tumoru radiofrekvenční metodou
Unikátní radiofrekvenční
přístroj RITA Medical Systems Inc. začali v těchto
dnech používat lékaři Nemocnice Prostějov k odstranění
primárních tumorů a metastáz kolorektálního karcinomu v játrech. Prvního pacienta ošetřili radiofrekvenčním
přístrojem ve čtvrtek 4. února.
Metoda využívá rádiové vlny,

které ohřívají nádor. Lékaři se k
postiženému místu dostanou
buď při otevřené operaci, při laparoskopickém výkonu anebo
pod navigací CT přístroje či ultrazvukem na radiodiagnostickém oddělení. Zákroky provedené přístrojem RITA Medical Systems Inc., který má hodnotu 700 tisíc korun, jsou
vhodné zejména pro pacienty
ve špatné fyzické kondici, se

špatným imunitním systémem,
se zvýšeným rizikem krvácení
nebo pro ty, u kterých je lokalizován tumor v místě hůře pro
operatéra přístupném. Technika
radiofrekvenčního zničení tumorózní
tkáně
využívá
střídavého elektrického proudu
o frekvenci 460-480 kHz, který
je vyzařován hrotem elektrody
nebo jehlou umístěnou přímo
uvnitř tkáně. "K zasaženému

místu přivedeme jehlu s elektrodami. Nádor se zničí spálením a zůstává v těle, kde se rozpadne a vstřebá. Ještě nedávno
byla tato technika omezena pro
menší tumory v játrech, v dnešní době je možné metodu užít
pro nádory až do velikosti pěti
centimetrů a v počtu maximálně
pěti, a to zejména v oblasti jater," popisuje primář MUDr. Jiří Šťastný z centrálních opera-

čních sálů v Nemocnici Prostějov."Metoda není všelékem
proti rakovině, ale může zredukovat velikost některých tumorů nebo je i úplně odstranit. V
některých případech odstraňuje
bolestivost u tumorů, a tím zvětšuje kvalitu života u pacienta,"
doplňuje primář Šťastný s tím,
že ročně by mělo být touto metodou v prostějovské nemocnici ošetřeno okolo 25 pacientů.

Doprava v kraji. Úbytek nehod, více přestupků
služby dopravní policie plk.
Mgr. Pavel Novák. "Ušetřené
prostředky jsme tak mohli vložit
do cíleného výkonu služby a do
dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Proto úbytek nehod a navýšení přestupků," doplnil.
Zatímco v roce 2008 evidovali
policisté v Olomouckém kraji
přes 8 tisíc nehod, vloni již jen
4407. Neukázněnost a nepozornost řidičů si vyžádala
v loňském roce 51 životů (v roce 2008 o osm více) a celková
hmotná škoda dosáhla přes dva
miliony korun (v roce 2008 více
jak 3,5 milionu). Nejvíce dopravních nehod se událo na Olomoucku, nejméně bourali řidiči
na Jesenicku. V samotné Olomouci a jejím okolí vyhaslo celkem 19 životů, tedy o dva více
než v roce 2008. Na Prostějovsku zemřelo na silnicích osm lidí, což je o pět méně než před
dvěma lety. Mezi nejtragičtější
Nejtragičtější nehoda roku nehody považují policisté ha2009.Při střetu škodovky s nákladním várii slovenské rodiny na silnici
autem u Přáslavic zhasly v jednom oka- R35 u Přáslavic, ke které došlo
16. července 2009, kdy zemřeli
mžiku tři lidské životy.
Pokles počtu dopravních nehod na straně jedné, ale zvýšení přestupků páchaných
účastníky silničního provozu
na straně druhé. V takovém
duchu proběhl rok 2009
z pohledu dopravní policie
celého Olomouckého kraje.
"Od začátku loňského roku začala platit nová legislativa. Dopravní policie nešetří nehody, u
kterých nedosáhne hmotná škoda sto tisíc korun," vysvětlil na
úterní tiskové konferenci v prostorách dálničního oddělení dopravní policie v Kocourovci nepoměr nový vedoucí odboru

tři lidé (nejtragičtější nehodu roku v Olomouckém kraji) nebo
havárii z 23. července 2009 na
silnici R46 před výjezdem Vranovice – Kelčice, kde vyhasl život dvou spolucestujících, kdežto řidiči, jak už to bývá, se nic
vážného nestalo.
O skoro čtyři a půl tisíce přestupků se dopustili řidiči na Olomoucku, na Prostějovsku se číslo vyšplhalo na skoro tři tisíce.
Statistikám spáchaných přestupků stále vévodí nepřiměřená rychlost nedání přednosti
v jízdě a nezpůsobilá jízda, které
také jsou nejčastějšími příčinami dopravních nehod. Ve světle
úvah o povolení určité hranice
alkoholu v krvi se sice snížil počet podnapilých řidičů, ale stále
naše silnice brázdí dostatek hazardérů, kteří před jízdou neodolají skleničce nebo pivku či
nedej bože si šlehnou. Opilci za
volantem se totiž podíleli v roce
2009 na 401 nehodách, což činí
skoro 10% z celkového součtu
havárií. Nárůst přestupků se
projevil i v celkové částce vybrané při blokových pokutách.

V roce 2008 dopravní policisté
blokové pokuty za skoro 21 miliónů, loni již částka na pokutách dosáhla přibližně 28 miliónů!
"Každodenním cíleným výkonem služby se budeme snažit
eliminovat počet nehod.
Z tohoto důvodu i v letošním ro-

ce připravujeme dopravně bezpečnostní akce, při kterých se
zaměříme na jednotlivé oblasti,
jako je rychlost, alkohol za volantem, jízda na červenou, nepoužívání bezpečnostních pásů,
držení hovorového zařízení a
další," uzavírá Pavel Novák.
-fer-

Na tiskové konferenci předvedli policisté novinářům vozidlo Volkswagen
Passat se špičkovým radarovým měřícím zařízením. Jeho pomocí budou
dopravní policisté dohlížet na chování řidičů na dálnici z Olomouce až po Vyškov.
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 15. DO 21. 2. 2010:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná každý den ve 14. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy každý
večer v 18. 30 hodin a ve středu v 17. 30 hodin.
KLUB HVĚZDÁRNÍČEK přivítá stávající i nové členy ve věku
do 10 let ve středu v 16. 30 hodin.
KLUB GEMINI přivítá stávající i nové členy ve věku od 11 do
20 let ve čtvrtek v 16. 30 hodin.
Od pondělí do pátku v 10. 30, 13. 30 a v 15. 30 hodin POHÁDKA ZE STARÝCH POVĚSTÍ HVĚZDNÝCH.
Výstava OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN na začátku výše
zmíněných pozorování.
Nejbližší přednáška pro veřejnost se na hvězdárně uskuteční 25.
února v 18. 00 hodin pod názvem V ROCE 2009 DO ČÍNY ZA
NEJDELŠÍM ÚPLNÝM ZATMĚNÍM SLUNCE V 21. STOLETÍ.
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Taneční škola Hubený bodovala na českém mistrovství
Nejtalentovanější a nejúspěšnější tanečníci z celé České republiky ve stylech disco dance a disco freestyle bojovali o minulém
víkendu na šampionátu České
republiky nejen o tituly mistrů
republiky, ale také o nominace
na mistrovství Evropy a světa.
Taneční škola Hubený nezůstala bez medailí, stala se třetím
nejúspěšnějším tanečním klubem České republiky ve stylu
disco dance.
Taneční škola (TŠ) Hubený Prostějov získala dva tituly mistra republiky, tři tituly vicemistra a čtyři tituly druhého vicemistra. V republikovém žebříčku nejúspěšnějších tanečních klubů je předčil
pouze chomutovský Beethoven
DC a ostravský Akcent. Na medailových pozicích se umístili také
tanečníci ze Stardance Chomutov, AT Studio Domino Praha,
Dance No.1, D2 Dance Přerov a
TŠ Rytmus Olomouc.
Český šampionát každoročně pořádá největší česká taneční organizace CDO, o.s. (Czech Dance
Organization). Je také jedinou organizací, která má právo nominovat české tanečníky jako reprezentanty na mezinárodní soutěže.
„Získat titul mistra Evropy nebo
dokonce světa v sólovém,
párovém nebo i skupinovém tanci, je snem snad každého tanečníka. A díky CDO se již mnozí
naši členové pyšní těmito významnými tituly. A bude jich jistě
zase více. Čeští tanečníci jsou velmi šikovní a nadaní,„ tvrdí prezident CDO Jiří Hubený.
Mistrovství republiky probíhalo v
Chomutově. V sobotu 6. února se
sem sjelo téměř 400 nejlepších
českých tanečníků. Nejsilnější zastoupení měly věkové kategorie
dětí do 11 let (123 sólistů) a junioři od 12 do 15 let (134 sólistů). Ne-

chyběly zde však ani nejmenší děti soutěžící v kategorii mini do 8
let a dospělí ve věku 16 a více let.
„Mistrovství České republiky v
disco dance je vyvrcholením
české taneční ligy, která probíhá
každoročně v době podzimních a
zimních měsíců. Letos v této taneční lize bojovalo o nejlepší
umístění v žebříčku téměř 1700
tanečníků všech věkových kategorií, a to v sólech, duetech a malých skupinách (max. 7 tanečníků). Body, které tanečníci po-

třebovali k přestupu do vyšší ligy
nebo dokonce extraligy, mohli
získat celkem v pěti kolech II., III.
a IV. taneční ligy Čech nebo Moravy. Metou nejvyšší je samozřejmě extraliga, která měla celkem čtyři kola,„ vysvětluje stručně systém Jiří Hubený. Vítězové
mistrovství republiky ve všech
čtyřech věkových i tanečních kategoriích pak celý další rok ponesou nejen mistrovský titul, ale budou také delegováni organizací
CDO, aby jako reprezentanti háji-

Výsledkový servis Taneční školy Hubený:
Nejlepší umístění se podařilo
prostějovským dívkám v sólových disciplínách, kde v kategorii dospělých vybojovaly všechna 3 medailová umístění.
sólo ženy adults
1. Kristýna Hlostová, 2. Iveta
Kabilková, 3. Renata Smičková, 10. Denisa Pernicová
sólo muži adults
2. Viktor Valík
Duo DD adults
1. Ondřej Berky – Kristýna Hlostová, 4. Iveta Kabilková – Renata Smičková, 8. Denisa Kopřivová – Monika Nevrlá
MS adults
6. FOREVER ON THE DANCE FLOOR
sólo ženy juniors
6. Markéta Možná, 33. Terezie
Kohoutková
sólo muži juniors
2. Ondřej Krysmánek, 3. Vladislav Podloucký
Duo DD juniors
8. Terezie Kohoutková – Vladislav Podloucký,
9. Markéta Možná – Alexandra
Müllerová
31. Michaela Pazderová – Zu-

zana Rozehnalová
MS juniors
5. C´ESTLAVIE
13. CHICAS
sólo ženy children
5. Denisa Konečná
9. Kateřina Rozkošová
22. Karolína Doleželová
32 – 34. Natálie Svoradová
37. Gabriela Koudelková
sólo muži children
3. Radek Flajsar
5. Matěj Valášek
Duo DD children
3. Denisa Konečná – Matěj Valášek
6. Alice a Radek Flajsarovi
14 – 15. Karolína Doleželová –
Natálie Svoradová
28. Kristýna Pospíšilová – Sandra Uvízlová
33. Eva Hlahůlková – Karolína
Klocová
45 – 46. Natálie Kovaříková –
Magdaléna Vrbová
MS children
6. MAMMA-MIA!
10. BE HAPPY!
11. BABY BOOM
sólo mini
16 – 17. Tereza Rozkošová
18. Diana Konečná

Tanečníci z TŠ Hubený dovezli z republikového šampionátu celkem
devět medailí.
li barvy České republiky na mistrovstvích Evropy a světa pořádaná světovou taneční organizací
International Dance Organization. Jen pro zajímavost - letošní
mistrovství světa v disco dance
proběhne v Ostravě v červnu.
"Na tomto místě tradičně děkujeme našim dětem za úspěšnou reprezentaci taneční školy a všem
trenérům , kteří dětem nejen drží
palce, ale kteří se po celý taneční
rok starají o jejich přípravu a taneční choreografie. A také rodičům,
kteří vytváří našim tanečníkům
zázemí. Tuto tradici neporušíme
ani letos. Děkujeme vám všem a
budeme držet palce na mistrovství Evropy a světa,„ vyslovila
díky Barbora Vrtalová z občanského sdružení Kdo sportuje, nezlobí.

Víkendové MČR 2010 v disco
dance a disco freestyle odstartovalo sérii mistrovství republiky i v
dalších stylech. V sobotu 13. února proběhlo v Ostravě Mistrovství
České republiky STREET
BATTLE a Mistrovství České republiky BREAK DANCE. V neděli 14. února pak v Jablonci nad
Nisou Mistrovství České republiky v hip hopu. Vyznavači tohoto
tanečního stylu jsou na šampionát
nominováni rovněž podle výsledků taneční ligy, v rámci níž letos
bojovalo o postupy a tituly více
než 1100 tanečníků. Nejvíce soutěžících bylo v kategorii juniorů
(465), pak dospělých (399) a nakonec dětí (238). TŠ Hubený měla zastoupení v hip hopovém Jablonci, výsledky si můžete přečíst v
příštím týdnu.
-jp-

Rockeři SUNSHINE v Prostějově – už brzy…!

Nejznámější česká skupina v zahraničí, to je indie-rocková kapela Sunshine, která se po dokončení své poslední desky
MGKK TELEPATHY vydané
ke konci roku 2009, vypravila na
koncertní šňůru. Do svého programu zařadila i klub Apollo 13
v Prostějově, kde bude hrát 19.
února. Vstupenky jsou už skoro
vyprodané a nejen skalní fanoušci nažhavení. Kapela nám prostřednictvím frontmana a kytaristy Karla ,,Kay„ Buriánka odpověděla na pár otázek. Rozhovor slíbili Sunshine i po koncertě, na ten a na recenzi koncertu se můžete těšit v přespříštím
vydání.
Prostějov je malé město, které
není zrovna známé co se klubové hudební scény týče, proč
jste ho zařadili do své koncertní šňůry?
Protože je dobré hrát v i pro nás
nových místech a snažit se přilákat nové fanoušky. Je to výzva
a zároveň i trochu nutnost.
Chystáte se zařadit do repertoáru spíše nové věci z vaší poslední desky nebo se budete
držet víc starších hitů?
Playlist je myslím citlivě namíchán, logicky převážně z věcí
z aktuální desky MGKK Telepathy a toho nejlepšího z Dreamera i Moonshower and Ra-

zorblades. V průběhu
roku ho budeme ještě
obměňovat a doplňovat.
Podle termínů koncertů na vašich MySpace
stránkách máte dost
nabitý program, někdy hrajete i dva dny
po sobě, vracíte se vždycky domů nebo
bydlíte zrovna v místě,
kde koncertujete?
Ano, náš letošní kalendář bude hodně pestrý.
Snažíme se vracet domů, ale samozřejmě je
občas logičtější využívat přespávání na
místě, což má svoje klady a zábavné momenty,
ale i svoje pasti a úskalí.
Paradoxně největší
nárůst vaší popularity
v republice má na svědomí vaše předposlední deska, a to přesto, že
jste už před ní byli dost
známí v zahraničí.
Teď ale máte za sebou čerstvou
nahrávku z roku 2009 MGKK
TELEPATHY. Co je na ní jiného a pro českou mainstreamovou scénu přitažlivého?
Každá naše deska má podle nás
svoje místo v naší diskografii a
důvod, proč je taková, jaká je.

MGKK TELEPATHY je evolučním pokračováním předchozí
desky Dreamer a zároveň reflektuje to, co nás bavilo v době, kdy
jsme na ní pracovali. Pro nás je
důležité, jak věci fungují hlavně
živě na koncertech a zatím to vypadá tak, že dobře.

Pletení z pedigu nebo papíru,
výrobu bižuterie, keramiky,
Tiffany vitráží a plejádu dalších umělecko-řemeslných
technik si osvojují šikovné prsty kantorek, které se účastní
workshopů pořádaných AtelieRem při zařízení SCHOLA
SERVIS v Prostějově. Ruční
tvořivé práce s materiály jako
jsou keramická hlína, smalt,
papír, textil, vlněná vlákna,
křišťálová pryskyřice, kůže a
mnohé další jsou inspirací pro
zpestření nejen hodin výtvarné výchovy ve školách.
S přispěním financí z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu realizuje SCHOLA
SERVIS – zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám v Prostějově ve školním roce 2009-2010 projekt „Výtvarná
výchova nově, ale jak?„ pro učitele základních a středních škol.

Jeho cílem je propojit výtvarnou
výchovu s jinými vzdělávacími
předměty, například ve školních
projektech, metodicky vést učitele a inspirovat je k přípravě
smysluplných hodin nejen ve
výtvarné výchově.
„ Projekt je návodem pro učitele,
kteří chtějí nově a tvořivě pracovat a obohatit hodiny výtvarné
výchovy ve školách o nové zajímavé prvky. Podporuje zcela
jiné pojetí výtvarné výchovy se
zaměřením na subjektivitu žáka,
jeho tvořivost a smyslovou citlivost s následným obohacením o
komunikační proces,„ vysvětlila
vedoucí AtelieRu Radka Krahulcová.
Lektory a metodiky projektu
jsou učitelé z praxe, odborníci v
oblasti výtvarně řemeslných
technik, výtvarné recyklace i
módních trendů ve výtvarných
materiálech a technikách jako je
fusing (spékání skla) nebo en-

kaustika (malování horkým voskem). Radka Krahulcová, Růžena Šádková, Jana Višňovská,
Monika Weisová, Ivana Hroncová, Martina Šimáčková a Jana
Verbická – to jsou zkušené a zručné lektorky, které nabízejí nový
pohled na výtvarnou výchovu ve
školách.
Kromě prakticky zaměřených
pracovních dílen se účastníci
zdokonalují také ve tvořivém
využítí informační a komunikační technologie v různých multimediálních programech jako je
zpracování webových stránek,
filmová animace, digitální fotografie a dokonalé využití interaktivní tabule. Jeden z hlavních
seminářů připravených na duben
povede sama spoluautorka
nového pojetí výtvarné výchovy
Markéta Pastorová z Výzkumného ústavu pedagogického
v Praze .
„Od září 2009, kdy začaly první

Na serveru Youtube.com
máte klip K.I.D.S. z vaší
nové desky. Hraje v ní
mladý Tomáš Vorel a Tereza Nvotová. To byl váš
nápad dát do klipu profesionální herce? Nebo se s
nimi osobně znáte?
Byl to nápad režiséra Šimona Šafránka, přičemž s
Terezou se trochu známe.
Spíš šlo ale o to, aby je to
bavilo a jestli mají nějaký
vztah ke kapele a náš
sound i prezentace jim vyhovuje, protože to všichni
pochopitelně dělali zadarmo.
Teď nedávno byl nebo
snad pořád je ten klip i v
Medúze v České televizi v
hitparádě. Jsou pro vás
rádia a televize důležité
při tvorbě? Nebo dáváte
přednost spíš svobodě a
tomu, co se bude líbit v
klubech?
Všichni víme, jak české
hudební pořady v televizi
dramaturgicky vypadají a co
hrají rádia. Ale programově tvrdit, že nás to vůbec nezajímá a
budeme to bojkotovat, je pokrytecké a strategicky nesmyslné.
Svoji svobodu si zachováváme
tak jako tak. Nikdy jsme si nenechali diktovat, co máme dělat,

takže nějakého submisivního
papouškování se od nás nikdo
nedočká.
Co vás tehdy vedlo k návratu
ze zahraničí do Čech? Uvažujete zase o tom, že byste tam
odjeli? Je pro vás česká scéna
lákavější než například ta
americká?
K návratu nás vedly částečně
osobní důvody a fakt, že bychom
museli kompletně změnit svůj
život, včetně rozhodnutí, kde budeme říkat „doma„. Je to složitější, než se to zdá z pohledu zvenčí. Ale obecně se pořád považujeme za flexibilní a kosmopolitní kapelu, která nemá problém
hrát kdekoliv na světě. To, co děláme za hudbu nám to umožňuje, protože nejsme limitovaní jazykovou bariérou, ani ničím jiným.
Máte kromě muziky nějakou
slabost? Co třeba děláte, když
máte volno?
Každý z nás má nějaké slabosti a
každý z nás tráví svoje volno jinak. Dva z nás mají rodiny, takže
v jejich případě je to jasné, u
zbytku je to individuální, ale
obecně se dá říct, že moc volna
mimo kapelu nemáme. Což je
vlastně dobře.
Díky za rozhovor a těším se na
váš živák v Prostějově. -cagFOTO: Tomáš Třeštík

Výtvarná výchova není to, co bývalo…

AtelieR je kouzelným místem, kde vznikají jednoduché i složité šperky, obrázky, dekorace a užitkové předměty.
workshopy, jsme se již věnovali
řadě zajímavých technik a do
konce roku 2010 jsou připraveny další a další zajímavé dílničky. Chceme motivovat učitele,
vychovatele i instruktory zájmo-

vých kroužků mimoškolních aktivit k další tvořivé práci s dětmi,„ doplnila Radka Krahulcová
a věří, že dobře připravení učitelé a vychovatelé budou dobře
motivovat i děti.
-jp-
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Otevřený dopis jako reakce na článek starosty Oznámení o přerušení
Grulicha na dopravní situaci v Malém Hradisku dodávky elektrické energie
Vážený pane starosto,
Ve svém článku jsem především
kritizoval nesmyslný způsob
označení. Pokud jste řidič, tak
víte, že jakékoliv omezení je rušeno na nejbližší křižovatce. Dopravní značení, které je dokumentováno v Malém Hradisku, je
nesmyslné a je pastí na řidiče. Pro
směr jízdy od Stínavy je omezena
rychlost na 30kmh-1 v délce cca
30 až 40 metrů po nejbližší křižovatku, v tomto případě s místní
komunikací a pro směr jízdy od
Protivanova je dopravní značení
omezující rychlost platné v délce
cca 70 metrů, zase po nejbližší
křižovatku. V ostatní části obce
prostě toto dopravní značení neplatí. Nejedná se tedy o žádnou
zónu s dopravní omezením, jak
tvrdíte, ale o naprosto nesmyslné
dopravní značení, které ani nebylo stanoveno. Navíc při vjezdu do
obce především od Protivanova
nelze z 90-ti kilometrové rychlosti snížit rychlost ihned na 30kmh1, ale snížení rychlosti musí být
postupné od 80 přes 50 až po 30.
Toto snížení opět musí být vyznačeno dopravním značením. Pokud toto značení není tímto způsobem provedeno, a to i u přenosných dopravních značek, opět se
jedná o zmatečné značení, které
je pastí na řidiče. A snížení rychlosti musí být postupné, min.
vzdálenost mezi značkami má
být přibližně 100m, aby na této
vzdálenosti mohl vůbec řidič
snížit rychlost – vzdálenost a způ-

sob snížení rychlosti je dána v
technických podmínkách –
„Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích„. Jak
je patrné z přiložené fotodokumentace, tak značení, které především kritizuji tyto základní elementy nemá.
Faktem je, že dle technických
podmínek „Zóna 30„, které zpracovalo Centrum dopravního výzkumu Brno v r. 2009 a v současné době je v tisku, se na sběrných komunikacích ( což jsou i
průtahy silnic II. třídy obcemi)
nemají osazovat zóny „30„. Jak
pane starosto vidíte, tento názor
není pouze mým názorem, ale je
to názor skutečných odborníků,
který je zanesen v novém interním předpisu Ministerstva dopravy. A dalším faktem je, že Ministerstvo dopravy svým metodickým pokynem SJ-PK vyzývá silniční úřady k dodržování technických norem a technických podmínek. Pane starosto, asi nevíte,
že došlo v posledních létech k
úpravě technických norem. Proti
dřívějšímu stavu, tedy době, kdy
se prováděla rekonstrukce silnice
II/150 průtah obcí Malé Hradisko
se požadovaly dle tehdy platných
technických norem větší šířky, jako je u nových současných technických norem. Přesně neznám
šířkové uspořádání silnice II/150
v Malém Hradisku, ale vím, že ze
šířky 7 metrů, kdy se tato šířka
striktně požadovala mezi obrubami v dřívější době, lze dnes tuto

šířku v obci zmenšit na 6,5m,
případně ve stísněných poměrech
až na 6,0 metru ( viz. novelizovaná norma ČSN 736110). V Rakousku jsem dokonce při jedné
exkurzi na silnici mezi Znojmem
a Vídní (pokračování naší silnice
I. tř. č. 38) viděl šířku mezi obrubami 5,5 metru. Měli tam obdobný problém, jako je v Malém Hradisku, zúžili tam tehdy silnici a
rozšířili chodníky. Tato šířka je
však v ČR neprůchodná. Jako laik nemůžete znát změny technických předpisů.
Odbor dopravy MÚ Prostějov
stanovil zónu „30„ na silnici
II/150 v průtahu obcí Malé Hradisko a stanovení respektuji. Je to
rozhodnutí odboru dopravy MÚ
Prostějov. Je však faktem, že osazení dopravního značení nevyřeší vedení pěších po silnici II/150 v
Malém Hradisku. Pouze se provedlo opatření pro opatření tak,
aby jste občanům mohl říci, že
jste něco zajistil. Dopravní zatížení silnice II/150 v Malém Hradisku je definováno jako střední s
intenzitou něco pod 3000 vozidel
za 24 hodin. Pokud by se mělo řešit skutečně bezpečné vedení
pěších, tak tito musí využívat
chodníků. Jakákoliv chůze po silnici se středním dopravním zatížením osobně pokládám za nebezpečné, ať je nebo není vyznačeno dopravním značením. Sám
jsem pozoroval letos v lednu ( bylo to 21. ledna) chování pěších v
Malém Hradisku v době, kdy již

Dopravní značení je jádrem sporu mezi starostou Malého Hradiska
a policejním dopravním inženýrem
omezení rychlosti v obci bylo
provedeno. Namísto toho, aby šli
místní občané po silnici, jak
uvádíte, že chodí, tak šli v úzkém
udržovaném pruhu chodníku
mezi mantinelem sněhu a oplocením. Báli se prostě stoupnout do
silnice. Ve vyspělém státě se řeší
vždy příčina problému, v tomto
případě zajištění schůdnosti
chodníku kolem silnice II/150. V
Malém Hradisku řešíte následek
jevu osazením dopravního značení. Pane starosto, povinnost obce
zodpovídat za schůdnost chodníku je dána právní normou, novelizovaným
zákonem

13/1997Sb. a není tedy mým
výmyslem. Pokud dojde k nějakému problému a tento problém budou řešit právníci, nebude je zajímat rozpočet obce, ale
bude je zajímat plnění povinností
obce uvedeném v příslušném
zákoně. A nějaké omezení rychlosti na silnici II/150 nikoho ze
svých povinností nevyviní.
Vzhledem ke znalosti této problematiky jsem k návrhu dopravního
značení vydal stanovisko, jaké
jsem vydal, a které je předmětem
Vaší kritiky.
Por. Ing. Vafek Michael,
DI Policie ČR v Prostějově

Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obce: Nezamyslice, Mořice,
Víceměřice
Dne: 26.2.2010 od 7:30 do
15:30 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Nezamyslice včetně ČDa
všech podnikatelských subjektů, mimo farmu ZD, část obce
Mořice včetně podél silnice Nezamyslice-Vrchoslavice včetně
ul. s č. 139 a ulice ke hřbitovu,
celé sídliště u mlýna po č. 178.
Víceměřice úpravna vod.
Obec: Vrahovice
Dne: 3.3.2010 od 7:30 do13:00
hod. - vypnutá oblast: Ulice Vrahovická od č. 64 celá pravá strana, ul. M. Majerové celá vč. ZS
Medicoms, mimo č. 29, celé ulice: Z. Wintra, Za Drahou, vč. fa.
Zadas, Vrahovická od Romže ke
kostelu oboustranně, J. Kohlera,
Hrázky, Čs. odboje, Majakovského, ul. Čs. arm. sboru, K.
Světlé, Sokolovská, Kyjevská,
Jaselská, Prešovská , M. Alše,
Husitská, Jilemnického, I. Olbrachta, Trpinky, Čechůvky č. 56
a 57.
Obce: Brodek u Prostějova,
Ondratice, Sněhotice
Dne: 3.3.2010 od 7:30 do 9:30
hod. - vypnutá oblast: Brodek
Salajky od č. 82 celé, U lomu, U
koupaliště, farma ZD Brodek,
pramen Ondratice, Pískovna,

celé Ondratice, Sněhotice,
včetně podnikatelských subjektů a hájenky.
Obce: Brodek u Pv, Ondratice
Dne: 3.3.2010 od 9:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: Pramen
Ondratice, celé Ondratice, Sněhotice, včetně podnikatelských
subjektů a hájenky.
Obce: Brodek u Pv, Ondratice
Dne: 3.3.2010 od 14:30 do
16:00 hod. - vypnutá oblast:
Brodek Salajky od č. 82 celé, U
lomu, U koupaliště, farma ZD
Brodek, pramen Ondratice, Pískovna, celé Ondratice, Sněhotice, včetně podnikatelských subjektů a hájenky.
Obec: Konice
Dne: 3.3.2010 od 7:30 do 13:00
hod. - vypnutá oblast: celá ulice
Tyršova mimo sokolovnu, celý
Březský vrch, ul. Vrchlického č.
354
Obce: Brodek u Pv, Otaslavice, Ondratice, Želeč
Dne: 5.3.2010 od 7:30 do
16:30 hod. - vypnutá oblast:
celé obce Brodek u Prostějova,
Otaslavice, vč. Podnikatelských subjektů a farem ZD, Pila Otaslavice, Pramen Ondratice, Pískovna, část obce Ondratice od Brodku po č. 7 a č. 32,
vč. podnik. subjektů, Želeč celé
Zábraně a střed obce po č. 146,
celý Hliník po č. 82 a 144
včetně všech podnikatelských
subjektů.
E.ON Česká republika, s.r.o.

VĚCI VEŘEJNÉ odstartovaly
CHYSTÁTE SE DO HOR, NA DOVOLENOU politickou činnost v Prostějově

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 lepicí 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 vytažení 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.
Ride-n je vhodný
- pro všechny, kteří vědí, co to
obnáší měnit píchlé kolo v dešti,
ve vedru, za tmy, ve spěchu, na
dálnici či v lese; pro těhotné ženy, rodiny s dětmi, starší řidiče
- pro všechny typy vozidel –
osobní a dodávkové, nákladní,
zemědělské a stavební stroje,
motocykly, čtyřkolky, jízdní kola
- pro nové i ojeté pneumatiky
- i na opakované přezouvání na

zimní/letní gumy - vždy pouze
pneumatiky uschováte do igelitového pytle, abyste zabránili
vniknutí vlhkosti, na novou sezonu použijete znovu
- po celou dobu životnosti pneumatik
- k úspoře času i peněz – při defektu nemusíte jezdit do pneuservisu, perforovaný otvor se zacelí gelem zevnitř pneumatiky
Cena
Závisí na rozměru pneumatiky,
například za Škodu Octavii s
rozměrem pneu 195/65 R15 zaplatíte v pneuservisu za aplikaci Ride-on aplikují
Další užitečné informace o
do všech čtyř kol přibližně - v Prostějově v Pneuservisu výrobku naleznete také na
1450,00 Kč s DPH.
Florýk s.r.o. na Kralické ulici.
www.ride-onczech.cz
-in-

Lékařská poradna: zánět dutin - zimní klasika
Jako zánět dutin (rhinosinusitis) označujeme zanícení sliznice nosu a vedlejších dutin nosních. Většinou je oboustranný a
postihuje více dutin - čelistní, čichové, čelní nebo i klínové. Vedlejší dutiny nosní jsou vzdušné
prostory v lebce, dutiny v kostech - horní čelisti, kosti čichové
či klínové. Při narození jsou vyvinuty čichové dutiny a malé čelistní, dutina čelní se vytváří kolem 5. roku a klínová 6. roku
věku. Plně jsou dutiny vyvinuty
až kolem 20. roku věku. Jsou
vystlány sliznicemi a jejich obsahem je vzduch, který je sem
přiváděn z dutiny nosní. Slouží
k „odlehčení„ hlavy a umožňují rezonaci hlasu. Všechny jsou
propojeny do dutiny nosní. Jednostranné záněty jsou méně
časté, většinou jsou spojeny s
onemocněním zubů, přítomností cizího těla, anatomickými
anomáliemi v oblasti dutin a nosu nebo polypy. Udává se, že asi
15% populace onemocní zánětem dutin alespoň jedenkrát ročně.
Většinou se jedná o nekomplikovaná onemocnění. Pokud ale
komplikace vzniknou, mohou být
i velmi závažné.
Jaká je příčina?
Infekce. Zpočátku se jedná o infekci virovou. Viry respirační sliznici poškodí a tím ji oslabí. Na tak-

to oslabené sliznici potom bakterie, které jsou všude kolem nás,
vyvolají hnisavý zánět. Nejčastějšími původci jsou z virů rinoviry,
coronaviry, adeno a RS viry, z
bakterií streptokoky a haemofilus
influenzae, moraxella catarhalis,
staphylococcus aureus a méně
často (u oslabených jedinců)
plísně. Infekce se do dutin dostává
obvykle přímým přestupem z nosu, jehož nemocná sliznice nedokáže jejímu šíření zabránit.
Kromě této cesty je možný i vznik
krevní cestou (např. při chřipce).
Nemocná sliznice prosákne, otéká a v dutině se začne hromadit
zánětlivý sekret. Dutina se jím plní, zvyšuje se v ní tlak a objevuje
se typická bolest. Jednostranné
záněty, které jsou daleko méně
časté, jsou většinou spojeny s onemocněním zubů, přítomností cizího tělesa v nose či dutině, anatomickými anomáliemi v oblasti
dutin a nosu nebo například polypy. V letních měsících může být
důvodem zánětu potápění bez
brýlí, skoky do vody nebo kotrmelce ve vodě. Také alergická
onemocnění bývají spojena se sinusitidami stejně jako vrozené vady v oblasti nosu a vedlejších dutin nosních.
Jaké jsou příznaky?
Především je to hnisavá rýma,
ucpaný nos, oschlá a pálící nosní
sliznice s tvorbou krust, bolesti

hlavy, které často vystřelují do
ucha, velmi výrazné zhoršení čichu, teploty, huhňavost a malátnost. V případě zánětu vzniklého
pro onemocnění zubu bývá sekret
z nosu velmi silně páchnoucí
stejně jako při přítomnosti cizích
těles nebo u zánětů vzniklých při
koupání. U dětí se často setkáváme s latentním /skrytým/
zánětem dutin. Jediným jeho příznakem bývá pouze pokašlávání
hlavně v noci. Průběh je jinak zcela bezpříznakový. U těchto dětí
najdeme často zvětšenou nosní
mandli.
Co můžeme udělat? Uvolnit nos
krátkodobou aplikací anemizačních nosních kapek nebo lépe
aplikací hypertonického roztoku
mořské vody. Podávání anemizačních nosních kapek musí být
opravdu jen krátkodobé, neboť
tím, že působí vasokonstrikci ve
sliznici, je tato potom více náchylná k poškození viry! Dále můžeme použít protizánětlivé léky (paracetamol, ibuprofen), dostatečně
pít, zvýšit příjem vitaminu C .
Symptomatická terapie je většinou k odhojení sinusitidy zcela
dostačující. Pokud ale nedojde k
úlevě, potíže trvají tři týdny a déle, je třeba navštívit svého lékaře.
U lékaře vás čeká krátký anamnestický pohovor včetně alergologické anamnesy, dále potom přední a zadní rhinoskopie, ultrazvu-

kové vyšetření, eventuelně rentgen dutin. Při komplikovaném a
závažném průběhu i CT dutin.
Kultivační vyšetření z nosu a nosohltanu se naopak standardně
neprovádí. Je nedostačující a může být i zavádějící. Pro cílené vyšetření původce je nutno odebrat
kultivaci při výplachu dutiny.
Dále se provádí podle potřeby
krevní testy a eventuelně i alergoimunologické vyšetření.
Jaká je léčba?
Na začátku onemocnění je nutné
postupovat symptomaticky. To
znamená velmi krátkodobou
aplikaci anemizačních nosních
kapek, oplachy sliznice nosní vincentkou nebo mořskou vodou,
zvýšení příjmu tekutiny a vitami-

nu C. Pokud užíváme multivitaminy, vybereme ty, které obsahují
i zinek a selen. Bolest hlavy tlumíme analgetiky. Pokud se stav
komplikuje bakteriálním zánětem
a symptomatická terapie není úspěšná, je nutno zvážit i podání antibiotika, které je třeba podávat dostatečně dlouhou dobu (7-14 dní)
a v dostatečné dávce. Cílem léčby
je nejen vymýcení bakterií a
zklidnění zánětu, ale také uvolnění nemocné dutiny. Pokud toho
není možné dosáhnout léky, musíme někdy přistoupit k punkci
dutiny -jejímu výplachu pomocí
speciální jehly v místní anestesii.
V těch nejproblematičtějších a pokročilých případech je nutné chirurgické řešení.
Cílem léčby je tedy vždy ovlivnění probíhajícího zánětu a docílení
optimálních poměrů v nose, nosohltanu a dutinách a docílení
dobrého provzdušňování dutin a
jejich dostatečné drenáže do dutiny nosní. Pokud se toto nepodaří,
je nutno počítat s recidivami onemocnění.
Pokud onemocníte, je dobré nepodcenit léčbu hned od počátku a
„nepřecházet„ respirační onemocnění. A když bude domácí
léčba neúspěšná, vyhledat určitě
zavčas odbornou pomoc.
MUDr. Jitka Šťastníková,
ORL ambulance,
Trávnická 2, Prostějov

Na politickou scénu v Prostějově
vstoupila 9. února nová politická
strana -Věci veřejné. Prostějovský klub založili stoupenci předsedy Radka Johna s jasným cílem
zlepšit kvalitu života místních
občanů. Za svého předsedu zvolili členové klubu Martina Kováře.
„Prostějov je třetí město v Olomouckém kraji, kde Věci veřejné
založily klub. Ten bude rozkrývat
nepravosti, nepoctivosti a plýtvání veřejnými penězi v Prostějově i okolí. Členové klubu už
dnes vypracovávají program do
letošních komunálních voleb.
Chtějí především hovořit s občany, zajímat se o jejich problémy a
řešit je. Budou informovat o
Věcech veřejných a zviditelňovat
naši stranu,„ řekla Lenka Andrýsová, lídryně Věcí veřejných v
Olomouckém kraji a místopředsedkyně strany Věci veřejné.
O cílech strany a její činnosti se
mohou občané dozvědět z bezplatného časopisu Věci Veřejné,
který již nyní v kraji odebírá více
než 3000 lidí, dále z internetu a na
besedách s občany. Strana si vzala na mušku především veřejné
nešvary jako je korupce, lichva,
obrovská zadluženost státu i soukromých osob. Zaměřily se na
místní samosprávy a jejich praktiky při přidělování zakázek, prodeji bytů, nemovitostí a pozemků.
„V Prostějově už nás lidé znají.
Radek John tu měl besedu s občany v Národním domě a další debaty s kandidáty plánujeme v

brzké době,„ informoval čerstvý
předseda prostějovského klubu
Martin Kovář. Stana Věci veřejné
vstoupila do povědomí občanů
během voleb do Evropského parlamentu v roce 2009, kdy Věci veřejné získaly v rámci kraje 2,18
procent hlasů. Podle nejnovějšího veřejného průzkum v lednu
letošního roku už Věci veřejné
prorazily 5 procentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny.
“Pracujeme na inventuře nemravných prodejů ve městech, okresech, krajích a následně sestavíme
celorepublikový žebříček TOP 10
nejkrkolomnějších kauz, které
hodláme předat Evropské komisi
k přešetření,„ řekl na podzimním
setkání v Prostějově předseda Radek John. Jeho strana chce hájit
všechny slušné a poctivé lidi. -jp-
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Studentský časopis spatřil světlo světa
Grepfruit je konečně venku!

Necelého půl roku trvalo, než
redaktoři všestudentského časopisu napsali a sesbírali dostatek materiálu, aby mohl vzniknout jedinečný časopis nazvaný
GREPFRUIT. Ve středu 10.
února 2010 byl v Městské knihovně Prostějov netradiční
občasník za účasti představitelů
města, novinářů a tvůrců představen veřejnosti.
Jedinečné první vydání je nezvyklého formátu A1 a po složení z
něj vznikne plastický objekt, který je možné nalepit na zeď jako
dekoraci. Autor grafiky Jakub

Jansa připomenul, že skládání je
doprovázeno i zvukovým efektem připomínajícím bouřku. Což
není od věci, neboť první číslo nese název Bouřlivý GREPFRUIT.
Redaktorky a redaktoři přispívající do časopisu jsou studenti
Gymnázia Jiřího Wolkera, Reálného gymnázia, Střední zdravotnické školy, Střední odborné
školy průmyslové Prostějov a
Střední průmyslové školy elektrotechnické Olomouc. Šéfredaktorský tým tvoří knihovníci Aleš Procházka, Tomáš Štefek a Martina
Štafová a editorky Miroslava Vy-

roubalová a Marcela Hrádková.
Spolupracujeme i s dalšími studenty prostějovských středních
škol a doufáme, že jejich příspěvky uveřejníme v příštím čísle. Velmi uvítáme všechny příspěvky
studentů, kteří zatím o našem
Bouřlivém GRPEFRUITU neslyšeli.
Pro všechny zájemce o časopis
máme v čítárně Městské knihovny připraveny výtisky za příznivou cenu 10 korun. Kromě toho
distribuujeme časopis do jednotlivých škol v Prostějově.
Aleš Procházka

OBRAZEM

Při představování prvního čísla šel studentský časopis doslova na
dračku

Knihovna mění web
Městská knihovna Prostějov
oznamuje, že přechází na novou
doménu: knihovnapv.cz. Internetové stránky knihovny nyní
naleznete na www.knihovnapv.

cz. Mění se také emailová adresa
knihovny na sluzby@knihovna
pv.cz. Další kontakty najdete na
webových stránkách prostějovské knihovny.
-red-

Milionář v prostějovské knihovně už potřetí
Ve středu dopoledne bylo v Městské knihovně Prostějov opět živo.
Konalo se tady totiž další kolo
vědomostní soutěže s názvem Milionář. Mezi soutěžícími byli dva
„ostřílení„, kteří se utkali již v minulých kolech a přivítali jsme dva
nové soutěžící. Kromě nových
soutěžících si svou premiéru v roli
moderátora a asistentky úspěšně
zkusili studenti Gymnázia J. Wolkera Michal Dadák a Zuzana Dědochová. Sedmdesát otázek bylo

rozděleno do tří kol. První bylo zaměřeno na všeobecné znalosti,
druhé na literaturu a třetí na hudbu.
Na soutěžní klání se přišlo podívat
několik návštěvníků a všichni
zhodnotili, že se příště (v dubnu)
určitě přihlásí. Atmosféra byla napjatá, ale to vše se změnilo po soutěži. U kávy a čaje se pak v přátelské atmosféře živě diskutovalo.
Staronový vítěz (vítěz 1. kola)
František Rozsíval si i dnes odnesl
knižní výhru. Marcela Hrádková

Šibřinky v Kralicích na Hané
Atrakcí především pro děti je hejno kachen, které se usadilo na malém úseku proudící Hloučely za sídlištěm E. Beneše.
Několik desítek metrů vodního toku, který odolal ledovému sevření, se stalo útočištěm ptáků, kteří tady přezimují.
„Chodíme je krmit každé odpoledne. Babička má vždy nějaké rohlíky a zbytky chleba. Včera jsme napočítali 67 kačenek.
Plavou za námi okolo břehu a my jim házíme kousky pečiva,„ ochotně se svěřovala Gábka.
Kachničky chodí krmit i další děti ze sídliště, díky jejich péči mají opeřenci na Hloučele šanci tuhou zimu přečkat bez
úhony.
-jp-

TJ Sokol Kralice na Hané pořádá v sobotu dne 27. února ve
20.00 hodin v místní sokolovně
tradiční a již 86. SOKOLSKÉ
ŠIBŘINKY.
Pořadatelé zajistili bohaté občerstvení i atraktivní tombolu. K tanci a poslechu bude hrát Duel
TRAVESTI SHOW.

Vstupné činí 70 korun a kdo přijde v masce, má vstup zdarma!
Předprodej vstupenek je u paní
Pekové v nákupním středisku v
Kralicích na Hané.
Pozor! Už v neděli 21. února od
14.00 hodin se na stejném místě
uskuteční Dětské šibřinky. Tady
je vstupné dobrovolné.
-red-

Maturitní ples SOŠ podnikání a obchodu
Pátek 5. února patřil Národní
dům Střední odborné škole
podnikání a obchodu v Prostějově. Tento den totiž proběhl její tradiční Maturitní ples.
Před zcela zaplněným hledištěm Městského divadla bylo
slavnostně pasováno do řad
maturantů téměř šest desítek
studentů.
Slavnostní stužkování se odehrávalo v duchu karnevalového
veselí. Každá ze tří maturitních
tříd zvolila svoji karnevalovou
masku a choreografii nástupu.
Moderátoři večera uvedli každou třídu zajímavostmi z karnevalového dění v Riu, Benátkách a Vídně. Průběh stužkování byl doplněn tanečními vystoupeními skupiny Free Dance
Jany Bálešové. Překvapením
večera pak bylo zazpívání písničky „SOŠPO SONG„ v podání studentů třídy 4.O. S not-

nou dávkou studentské recese
maturanti zazpívali sami o sobě
a učitelích. O tom, že se jim to
podařilo, svědčilo rozesmáté
hlediště a bouřlivý potlesk
přítomných. „Chtěli jsme pobavit sami sebe a své učitele. A
také po sobě něco zanechat, až
ze školy odejdeme. A ti, co na
plese nebyli, si mohou v nejbližší době naši písničku pustit na
oficiálním videu na YouTube„
podotkl student David Hrdina.
Také druhou část plesu doplnila
taneční vystoupení. Vyvrcholením večera pak bylo slosování
vstupenek o hodnotné ceny.
„Stalo se pěknou tradicí, že ples
naší školy probíhá vždy první
únorový pátek v krásných secesních prostorách Národního
domu. Je tu specifická atmosféra, která vždy plesu dodává přípravu plesu a za krásný ve- rád, že i nyní najdou studenti ným oživením plesu„ poznamezvláštní nádech. Musím po- čer, který maturanti připravili smysl pro recesi. A písnička nal ředitel školy Václav Křupchválit všechny třídy za dobrou všem přítomným. Zvlášť jsem třídy 4.O byla opravdu příjem- ka.
-bp-
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REGION
DRAHANSKÁ PATNÁCTKA
napsala svoji první kapitolu

V Drahanech bylo v sobotu odpoledne pořádně rušno. Konal se
zde totiž první ročník závodu
pro všechny Drahanská patnáctka. Závod organizoval cyklistický klub Veus Vyškov ve
spolupráci s hospodou U Pepíčka.
Jeden z hlavních organizátorů a
otec myšlenky uspořádat závod,
Břetislav Usnul, prozradil: „Čtvrtým rokem se snažíme udržovat
běžecké tratě, koupili jsme skútr na
úpravu stop. Bohužel tři předchozí
zimy nebyly na sníh výrazné a nemohli jsme tak o sobě dát vědět.
Jezdí sem obrovské množství lidí
na běžky a to mě dovedlo k myšlence uspořádat pro ně soutěž.„
Na tratích, které využívá k přípravě
na cyklistickou sezónu také Lada
Kozlíková, se soutěžilo v několika
kategoriích. Nejdříve dostaly prostor vyniknout mladé naděje. Na
dvousetmetrové trati první běžkařské krůčky dovedly k vítězství
Lucii Šindelkovou z Bousína s ročníkem narození 2005. Kilometrový
úsek v kategorii od sedmi do dvanácti let ovládl Jakub Eim z Vyškova.
Hlavní závod přišel na řadu ve 14
hodin. Na patnáctikilometrovou
trať s hromadným startem se vydalo celkem 36 závodníků. Dva 7,5
km okruhy vedly z Drahan směrem na Bousín, Repechy a po
otočce se vracely zpět do Drahan.
Nejlépe si v kategorii žen poradila
s nástrahami trati Jana Horáková ze
Sokola Blansko v čase 1 hodina a
21 minut. V mužích pro sebe velmi
těsný souboj rozhodl Ivo Kraváček
z Blanska, který proletěl cílem v

Téměř čtyři desítky odvážlivců
čekají na startovní výstřel
čase 1 hodina 7 minut a 32 vteřin,
vyškovský Jaroslav Trávníček ml.
dosáhl času o osmnáct sekund horšího. Na stupních vítězů tuto dvojici doplnil Jan Šindelka z Bousína
s časem 1 hodina 8 minut a 10 vteřin. Nejstarším účastníkem se stal
Jaroslav Trávníček, jenž se může
pochlubit ročníkem narození 1939.
Po vyhlášení výsledků v drahanské
hospodě U Pepíčka došlo na losování tomboly. Pro příznivce běžeckého lyžování pak organizátoři
připravili přednášku lyžařského instruktora Zdeňka Štarka o mazání
lyží. Tečkou za povedeným sportovním odpolednem byla afterparty
s diskotékou.
Strojově upravené běžecké tratě na
Drahanské vrchovině zůstávají i
nadále přístupné široké veřejnosti.
„Minulý pátek se konala schůzka
týkající se rozšíření běžeckých tratí
na Drahanské vrchovině. Zastupitelstvo městyse Drahany schválilo
příspěvek deset tisíc korun na
úpravu běžeckých tratí v okolí,„
řekl Milan Marek, starosta městyse
Drahany. Břetislav Usnul na závěr
zhodnotil první ročník Drahanské
patnáctky. „V rámci podmínek,
které máme a které nám dávalo počasí, jsme se snažili udělat maximum, stopa mohla být lepší. Když
jede skútr před závodníky je to nejlepší, co může být. Podmínky byly
tvrdé, silný vítr zafoukával stopu.
Jsem spokojen s organizačním
týmem a s lidmi, kteří mi pomáhají. Za celým závodem je obrovský kus práce.
-top-

„Když to nažehlíme, je to perfektní,“ říká Z. Popelka

Maškary rejdily po vesnicích Erotický ples v Jesenci: POSLEDNÍ
STRAŽISKEM SE ROZLÉHÁ DUNĚNÍ MANTINELŮ V MASOPUSTNÍM PRŮVODU ŠANCE VYHRÁT VOLŇÁSKA
Hokejové mače na přírodním
ledu jsou za velkou louží obrovskou atrakcí. Ne, že by se hvězdy
NHL chystaly sehrát svůj zápas
pod širým nebem do Stražiska,
přesto je nutné připustit, že kluziště pod širým nebem má svoje
kouzlo. Nad hlavou nebe plné
hvězd, do tmy se rozléhající dunění dřevěných mantinelů po
nárazech puků, obláčky páry
stoupající v třeskutém mraze z
úst hráčů.
Ve spojení Stražiska a hokeje není
nic zvláštního. Minimálně v tom,
že toto místo uvádí jako svoje rodiště někdejší reprezentační útočník Jan Hrbatý, který se odsud do
velkého hokeje dostal přes působení v druholigovém Prostějově,
odkud narukoval do Dukly Jihlava. Nejspíš také jako jediný
rodák ze Stražiska se stal olympionikem, když reprezentoval tehdejší Československo na olympijských hrách ve francouzském Grenoblu v roce 1968, odkud si naši
dovezli stříbro.
„Tradice hokeje tady vždycky
byla,“ říká Zdeněk Popelka. I když
se tady žádná hokejová soutěž ne-

hraje, přesto každoročně, pokud to
umožní počasí, promění plac vedle
sokolovny v hokejové hřiště, které
je svědkem nelítostných soubojů
hokejových partiček ze širokého
okolí. „V Konici postavili za spoustu milionů krytou ledovou plochu
a stejně jezdí i z Konice si zahrát
sem k nám,“ dodává.
Ani zdejší ‚zimák‘ nemá potřebné
regulérní parametry, pár metrů mu
na délku ještě schází, přesto pro
oko laika je to rozdíl naprosto nepostřehnutelný. To je určitě také
jeden z důvodů, proč je kluziště
touto dobou tak v kurzu. „Hodinový pronájem tady stojí 400
korun, ve večerní době pak o
stovku víc. Ve srovnání s tím, co se
zaplatí na krytých stadionech, je to
podstatný rozdíl. A v současné
době to hraje opravdu podstatnou
roli. Jezdí sem trénovat i přípravka
z Prostějova,“ pokračuje Z. Popelka.
Co se týče dlouhodobě chladného
počasí, pak si podle něj nemají
Zima zalézala v úterý večer pořádně za nehty. Bylo kolem -10, ale hokejistům to nevadilo.
letos opravdu na co stěžovat. Starosti jim ale tu a tam dělají přívaly poruje obec a pro odklízení většího První led v sezóně tady byl už úpravy stopy zatím nedisponují a
sněhu, které ledovou plochu bohu- množství sněhu máme k dispozici před Vánocemi, obleva však ve spolupráci s Prostějovem prožel nevynechají. „Naštěstí nás pod- nakladač Hohn. Plocha se ale prů- všechno spláchla. Na začátku roku táhnout trasy až sem je zatím jen
běžně upravuje rolbou, takže kva- se začalo se zaleďnováním na- hudba budoucnosti.
lita ledu je trvale dobrá. Když to novo a zatím to vypadá, že si ve Ale vraťme se zpět k ledu… Ten
‚nažehlíme‘, tak je to perfektní,“ Stražisku ledu opravdu užijí. by mohl podle výhledu vydržet
usmívá se a dodává: „Hlavním ta- „Vrstva ledu je asi kolem 15 cen- ještě celý únor. Podle Zdeňka Pohounem kolem ledu je Vašek Ne- timetrů. Dá se klidně bruslit tak do pelky uvažovali také založit tradici
vrla, díky němuž je tady všechno +5 stupňů, při takové teplotě ale exhibičních zápasů. Jak ale říká, je
tak připravené!“ K dispozici jsou už nejde led upravovat rolbou,“ to pro zajištění pořadatelsky velmi
také vyhřívané šatny, velkým po- vysvětluje Zdeněk Popelka. Jak náročná věc, především z hlediska
sunem je také kvalitní osvětlení dál říká, zdejší Sokol, který se o bezpečnosti. Navíc také postavit
pro večerní provoz. Původní světla kluziště stará, je ‚stavěný‘ přede- vlastní tým s potřebným vybavena dvou sloupech nahradily svě- vším na zimní aktivity, takže z to- ním je velmi nákladné. Na rekretelné rampy po obou stranách klu- hoto pohledu pokud možno co ační úrovni se tady ale odehrávají
ziště, které také přispěly k větší nejdelší zimní sezónu vítají. neúprosné souboje. Často je evibezpečnosti při večerním provozu. Kromě kluziště je v okolí také dentní, že má tento sport množství
To se podařilo díky příspěvku od dobrý terén pro běžkařské trasy, ty aktivních příznivců, ne jenom
Olomouckého kraje a spolupráci s zatím ale je potřeba ‚prošlapávat‘, těch, co u televize kibicují. A to je
OÚ.
žádnou potřebnou technikou pro rozhodně dobře!
-MiH-

V ZŠ v Kostelci na Hané
zapsali budoucí prvňáky
Pohádkové postavičky motýla
Emanuela a Makové panenky vítaly předškoláky z Kostelce na
Hané při jejich prvním vstupu do
budovy základní školy. K zápisu
přišlo celkem 57 dětí se svými rodiči, budoucích prvňáků však
bude vzhledem k možným odkladům školní docházky daleko
méně.
Historická budova základní školy
na Jakubském náměstí se pro zápis
prvňáčků vyšňořila do pestrých
motýlích barev. Výtvarné práce osmáků na téma známé večerníčkové
pohádky, které vznikaly v hodinách
výtvarné výchovy, vyzdobily
chodby budovy i třídy, kde budoucí
školáci prožili první chvíle. Uvítací
scénku ze života motýla Emanuela
a Makové panenky sehráli žáci devátých tříd, ti pak odváděli své malé
kamarády do jednotlivých tříd k zápisu. V příjemném prostředí a se
školními mazáky z dětí spadla nervozita a napětí. Pak už se jich ujaly
zkušené učitelky a vedly jejich

myšlenky k jednotlivým úkolům.
„Na předškoláky čekala obvyklá
zadání, která jsou předepsaná pro
zápis prvňáků. Barvy, číslice, písmenka, geometrické tvary, kreslení
a různé doplňovačky – to jsou
úkoly, které by měli předškoláci
před vstupem do první třídy zvládnout,„ vysvětlila učitelka Jana Navrátilová.
Kostelečtí prvňáčci prožívají již několik let netradiční zahájení školního roku. V rámci projektu
„Začínáme spolu„ se poslední
prázdninový den seznámí v přírodě
při hrách, soutěžích a zábavě. Nejen
děti, ale i jejich rodiče. Maskotem
bude opět motýl Emanuel a Maková panenka. Video z posledního
zahájení školního roku, které se
odehrávalo v duchu pohádky O Rákosníčkovi, si mohly děti prohlédnout spolu se svými rodiči už před
zápisem. Na nové školáky čeká
výuka, kterou v Kostelci na Hané
už pátým rokem aplikují pomocí
genetické metody čtení.
-jp-

Masopust či ostatky ohlásil průvod maškar v celém regionu.
Prastarý zvyk našich předků se
mnohde udržel do dneška. Veselý rej masek se přežene od
domu k domu, od vrat k vratům
a zve všechny na večerní masopustní veselici.
Chasa zaklepe na každá vrátka a za
pěkné pozvání je čeká odměna –
kaléšek, štamprlička či panáček
dobré slivovičky, která příjemně
zahřeje na těle i na duši. Panímáma
podá mísu koblih a pantáta ovárek
nebo jinou zabíjačkovou pochoutku. Prý se najdou v dědině
některé ty vrátka, které nikdo neotevře, ale tam žijí lidé zahleděni jen
sami do sebe. Ostatkový průvod
totiž neotvírá jen dveře od lidských
obydli, ale hlavně srdce dobrých
lidí.
Večerní masopustní veselice většinou končí o půlnoci pochováváním basy. Je to obřad litánií a

V Dětkovicích opatrují „právo„ jako oko v hlavě. Rej maškar zde pořádají místní hasiči víc jak čtyři desetiletí.
opentleným právem doprovázelo
sobotním ránem přes dvacet maškar. Nechyběl samozřejmě medvěd, pak zdravotníci na poskytnutí
první pomoci, smrťák, čerti a také
četníci, kteří propůjčené právo
bedlivě střeží. Starý glejt s ostatkovými právy i samotné „právo„
se uchovává v Dětkovicích jako
vzácná relikvie, obecní poklad.
V Pivíně jsou ostatky záležitostí
místní Divadelní společnosti Větřák. Letos se vydal průvod maškar
po dědině už po dvaačtyřicáté.
Ostatky zde mají tradičně několikadenní průběh, který určuje takřka neměnný scénář. Pana stárka a
paní stárkovou s „právem„ doprovází v průvodu písař, kopaři a kopařky a nesmí chybět medvěd Car
Ivan a také Turek.

Díky tomu, že je potřeba ‚zahřívat rolbu‘, není problém také vytopit sokolovnu pro aktivity uvnitř.

Hanácké bály v Kralicích na Hané s folklórem i modernou
jiného soudku. Letos jsme společně
s choreografem Jiřím Hubeným nacvičili modernu z filmu Pomáda. A
nebude chybět ani repríza loňského
vystoupení,„ předeslala vedoucí
souboru Klas Vladimíra Šolcová.
Premiérový kousek je vždy očekáván s napětím, protože laťka je už
docela vysoko. Ale folklórem odkojení tanečníci zvládnou naprosto
všechno, divočina z Pomády byla
dokonalá a nadchla všechny přítomné. Skvělá show na parketu, precizní taneční choreografie ani letos
nezklamala. A očekávaná repríza

loňského Mrazíka vyvolávala bouřlivé ovace jen co zazněly první tóny.
Tanečníci museli opakovat – skandoval celý sál. Ale přidávali rádi a
loučení s Mrazíkem si užívali.
A když se dosytosti vydováděli tanečníci, předvedli i muzikanti hanácké kapely co v nich vězí. S chutí
si střihli Fleret s Jarmilou Šulákovou. Dokonalý revival. Museli
znovu a znovu přidávat, dav se nahrnul pod pódium a nechtěl je jen
tak pustit. Tak přesvědčivě se s legendární valašskou slavicí ztotožnila primáška hanácké kapely
souboru Klas Jitka Vránová.
Za jediný večer vykouzlili tanečníci souboru KLAS několik podob - klasický Kralické bály – to je nářez po hafolklór, divočinu z Pomády a taneční show Mrazík. Z parketu je vyprová- nácku. A pak že jsou Hanáci váhaví,
zel bouřlivý aplaus.
opatrní a zdrženliví.
-jp-

Plesové róby i hanácké kroje, tečku a k dobrému vínečku i mo- folklórního souboru KLAS letos
slavnostní polonéza i divočina z derní rytmy – to jsou hanácké už 35. ročník.
Pomády, lidovky na dobrou no- bály v Kralicích na Hané. V režii Kralické hanácké bály nezkolila ani
hospodářská krize. Tradice je tradice
a tu v Kralicích na Hané skutečně
ctí. Hanácké bály neztratily svůj
glanc, pořadatelé museli i letos vybrat dva termíny. Vstupenky byly
stejně jako v minulých letech už
dlouho dopředu beznadějně vyprodány.
„Ani letos jsme nic neměnili na tradičním pojetí. Zahajuje polonéza v
krojích, pak má premiéru nově nacvičené taneční vystoupení z úplně

Šest miliónů na kulturní festivaly
Trojice nejlepších v premiérovém ročníku Drahanské patnáctky
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nářků, protože spolu s basou je pohřbena všechna světská zábava, radovánky a veselí. Až do
velikonočních svátků totiž nastává
období půstu, začíná šest neděl pokání a přípravy na Velikonoce.
V Dětkovicích sahá historie masopustních průvodů až do poloviny
minulého století. První zmínka v
obecní kronice je u letopočtu 1952.
Veselý průvod se přežene celou
obcí a z pověření ostatkového výboru zve všechny pantáty, panímámy a hlavně omladinu na
večerní masopustní posezení.
„Ostatky držíme pravidelně od
roku 1975. Maškarní průvod zve k
večernímu posezení. Rituál je
každý rok stejný – starosta předá
„právo„ ostatkovému výboru a
podle starého glejtu se přečtou
práva a povinnosti všech účastníků
masopustního průvodu. Pak se s
kapelou vydají všechny maškary
dům od domu,„ odhalil ostatkové
zvyklosti v Dětkovicích starosta
Josef Hýbl.
Tradici ostatků udržují místní ha- V Pivíně zahajuje průvod mašsiči, v jejich režii se odehrává i ma- kar několikadenní ostatkový
sopustní průvod. Stárka s maraton.

Olomoucký kraj podpoří největší akce Obce soutěží o Zlatý erb
Divadelní Flora, Blues Alive,
Academia film – některé z významných a tradičních kulturních událostí, které se konají v
Olomouckém kraji. Od pátku
zástupci devíti nejvýznamnějších kulturních festivalů mohou
klidněji spát. Kraj nejdůležitější
kulturní podniky podpoří finanční injekcí ve výši 5,8 miliónů. Smlouvy o finanční podpoře
byly podepsány v pátek v Olomouci. Kraj letos poprvé rozděluje peníze již v únoru, a to díky
změně financování.
„Zastupitelstvo přijalo náš návrh,
abychom podporu největších akcí
zahrnuli přímo do rozpočtu kraje.
Pořadatelé díky tomu již v závěru
loňského roku věděli, s jakými sumami mohou počítat,“ konstatoval
hejtman MartinTesařík.
Největší podporu, a to částku 1,5
miliónu korun, získala Divadelní
Flora Olomouc. Kraj celkově přispěl na akce ve všech okresních
městech, tedy v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku a Jeseníku. „Rád bych poděkoval za finanční podporu, bez níž by se naše
akce pravděpodobně vůbec nemohla konat,“ uvedl zástupce pořadatele festivalu Divadelní Flora Olomouc Michal Blažíček. Festival
Blues Alive konaný v Šumperku

Města a obce v Olomouckém
kraji se znovu utkají v soutěži
Zlatý erb hodnotící webové
stránky a elektronické služby.
Celostátní Zlatý erb se letos uskuteční podvanácté, krajské kolo
dospělo do sedmého ročníku.
„Chceme touto formou podpořit
snahu starostů a dalších představitelů samospráv, kteří využívají moderních komunikačních prostředků
a zjednodušují kontakt mezi úřady a
občany,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.
Účastníci Zlatého erbu budou soutěžit o nejlepší webovou stránku

Dotace pro festivaly. Kraj podpořil devět nejvýznamnějších kulturních festivalů finanční dotací. Michal Blažíček (vlevo) z Divadla Konvikt a hejtman Martin Tesařík při podpisu smlouvy.
dostal od kraje 700 tisíc korun,
Mezinárodní hudební festival
Dvořákova Olomouc taktéž využije dotace 700 tisíc korun, Divadlo Konvikt obdrželo milión a půl,
Univerzita Palackého může počítat s miliónem a sto tisíci na Academia film Olomouc. Dotaci poskytne kraj i Mezinárodnímu varhannímu festivalu (150 tisíc), festivalu Musica Viva dostala (800 tisíc), Československému jazzovému festivalu v Přerově (400 tisíc)

korun, Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu bylo darováno 300 tisíc
korun a částku 150 tisíc obdržel i
Wolkerův Prostějov.
Kromě podpory největších festivalů bude však Olomoucký kraj
letos pokračovat také v rozdělování menších finančních částek na
další akce pořádané v regionu. O
těch bude Rada Olomouckého
kraje rozhodovat na svém zasedání ve čtvrtek 18. února.
-vevi-

města, o nejlepší webovou stránku
obce a o nejlepší elektronickou
službu. O těch rozhodne porota složená ze zástupců Olomouckého
kraje, neziskových organizací a novinářů. Občané pak hlasováním na
internetu vyberou laureáta ceny veřejnosti.
V loňském roce zvítězily v krajském kole Zlatého erbu webové
stránky Přerova a Lipové Lázně. V
hlasování veřejnosti si nejlépe vedly
Pavlovice u Kojetína. Slavnostní
vyhlášení výsledků krajského kola
Zlatého erbu proběhne 22. března v
sídle Olomouckého kraje. -red-

„Večerní ostatková veselice je zúčtováním všech hříchů za celý rok
Pan stárek s písařem a kopařama
trestají přestupky a provinění nesmlouvavě, na klekátku u soudní
stolice skončí leckdo a dostane
pěkný pár ran na zadek.
A na koho se nedostalo, ten propadne soudní stolici v úterý, kdy se
ostatková veselice rozjede nanovo,„ nastínil několikadenní program Jiří Vrba.
Úterý je posledním dnem ostatkového maratonu, o půlnoci chasa
pochová basu Barborku a s ní i
dobu hojnosti, plesů a zábav. Ráno
se všichni probudí do Popeleční
středy, kdy začíná půst. Pak už se
všichni těší na velikonoční svátky
a mrskačku, která je dalším oblíbeným lidovým zvykem.
-jp-

Tak už je to ‚za pár‘. Už jsme vyhlásili tři soutěžní otázky vztahující se k VI. společensko –
erotickému plesu v Jesenci,
který se už kvapem blíží. Dnes
vyhlásíme otázku čtvrtou a
nutno podotknout, že poslední.
Víc jich nestihneme, ‚eroťák‘ je
už 27. února!
Erotický ples v Jesenci nakročil už
do druhé pětiletky. To bezesporu
nejde už nazvat jen ‚chvilkovým
poblouzněním‘. K tomu samozřejmě přispěla i přítomnost celebrity ve svém oboru, držitelky
několika porno Oscarů. V Jesenci
se představila už dvakrát, na druhém ‚eroťáku‘ v roce 2006 a vloni.
Samozřejmě jsme si nemohli odpustit otázku, čím držitelka ocenění v poněkud dospělácké branži
chtěla být jako dítě. „Chtěla jsem
být učitelkou v základní škole. A
to se mi opravdu splnilo, protože
jsem několik let učila na hudební
škole herectví,“ prozradila nám.
Jak sama přiznává, při vystoupení
zábrany nemá, co ž může asi potvrdit každý, kdo ji viděl v akci. A
jestli jí nevadí, že lidé z okolí ví, co
je její profese? „To mně nevadí.
Vím, že to ví. Bylo to vysílané i v
televizi, takže v baráku, kde bydlím, to věděli, moje rodina to taky
ví. Kdybych se s tím měla nějak
skrývat, tak bych nemohla vystupovat v Česku,“ dodává.
Tolik tedy MONI-CAT, která protentokrát erotický ples v Jesenci
vynechá, nicméně není vůbec vyloučené, že se sem na některý další
znovu vrátí. Minule jsme ale vyhlásili soutěžní otázku z trochu jiného soudku: Na kterém
společensko-erotickém plese se

Že nemá MONI-CAT při svých vystoupeních žádné zábrany, dokázala
na erotických plesech v Jesenci už dvakrát.
sado-maso ochutnávka pro pány
už objevila? Správná odpověď
byla samozřejmě na druhém. Ze
správných odpovědí jsme tedy vylosovali majitele další dvojvstupenky. Ta bude u pořadatelů čekat
u prodeje vstupenek na Evu Burdovou, Vranovice 59. A máme
tady už poslední otázku. Kdy se
představila na erotickém plese v

Jesenci držitelka několika porno
Oscarů MONI-CAT. Jenom dodejme, že jde o dva letopočty a my je
chceme vědět oba. Jinak pravidla
jsou stejná – ze správných odpovědí, které se ocitnou do pátečního
rána v naší redakci, vylosujeme
posledního vítěze. Takže tady
máme LAST-MINUT. Není na co
čekat.
-MiH-

Košt v Dobromilicích ovládla letos meruňkovice
Také v Dobromilicích má koštování ovocného destilátu několikaletou tradici. Dříve se degustátoři
scházeli v lasalovně, teď se jim
novým „pracovištěm„ stala moštárna.
O titul „nejlahodnější léčivý mok„
letos usilovalo šestatřicet vzorků, a
tak musela soutěž proběhnout
dvoukolově. Ve vyřazovacím kole
ochutnávala a bodovala každou pálenku třicítka koštérů. Po sečtení
bodů pak ty nejkvalitnější vzorky
postoupily do finále.
„Nebylo to letos vůbec lehké, bylo
zde zastoupené skoro všechno
ovoce, které na Hané vyrostlo. Soutěžili místní i příznivci dobrého destilátu z okolí,„ uvedl starosta Pavel
Drnovský.
Nejlepší hodnocení dostali domácí
– vítězný Lubomír Kučera a Marie
Hrbáčková. Těm vybojovala cenné
body meruňkovice. Mezi ně se
vklínil s pravou slivovicí Petr Horna
ze sousedních Hradčan. Jeho umís-

tění bylo dílem štěstěny, protože
hned sedm soutěžících získalo
shodný počet bodů. O pomyslném
stříbru nakonec rozhodl los. -jp-

Koštérům dalo ochutnávání pořádně zabrat. Není jednoduché
vybrat tu nejlahodnější jabkovici, slivovici nebo meruňku.

Kosi už pomalu míří ke Kladkám

Kladecký kos se bude letos
udělovat už poosmé. Nedostane ho ale samozřejmě jenom
tak každý. Soutěžní klání o tuto trofej je připraveno na sobotu 6. března v Kladecké hospodě.
Získat ocenění Kladecký kos není jenom tak pro každého. Kromě toho, že je k tomu potřeba
umět aspoň trochu zpívat, je zapotřebí také pořádnou dávku kuráže ukázat publiku a především
porotě, co v každém soutěžícím
je. Dětská zpěvácká soutěž má
naplánovaný už svůj osmý ročník, a pokud můžeme s odstupem času hodnotit a srovnávat
předešlé ročníky, úroveň soutěžních vystoupení rozhodně nabývá na kvalitě. Především také
proto, že evidentně rozhodně nepodceňují přípravu, před mikrofon se už staví s opravdovou motivací se představit jako vážní
uchazeči o tento titul, s odhodláním všechny přesvědčit, že si to
opravdu zaslouží.
I když do první březnové soboty
je ještě chvilku čas, z pohledu
těch, kteří by chtěli do této prestižní soutěže aktivně zasáhnout z
pódia je to už tak akorát nejvyšší
čas. O titul Kladecký kos se soutěží ve třech věkových kategoriích, přičemž věkový strop je 15

let, respektive maximálně deváťáci. Od toho se také odvíjí už
zmiňované rozdělení do tří samostatných skupin: předškoláci,
školáci z nižšího stupně a nakonec vyšší stupeň. Kromě vítěze z
každé kategorie bude vyhlášen
také absolutní Kladecký kos,
který z pohledu poroty převálcuje úplně všechny.
Každý soutěžící může mít buď
vlastní živý doprovod – doprovázet se může buďto sám nebo si
může někoho vzít na pomoc, popřípadě si může donést podklad
na CD. Kdo si troufne, může samozřejmě zpívat i bez jakéhokoliv doprovodu. Bližší informace
pro případné soutěžící na telefonu 604 350 401, kde je možné se
také zavčas přihlásit.
Pod moderátorskou taktovkou
Ládi ‚Sovjeta‘ Ruse startuje Kladecký kos v sobotu 6. března od
14 hodin v Kladecké hospodě.
Do poroty zasednou muzikantské osobnosti a kromě soutěžních vystoupení se během odpoledne představí i hosté. -MiH-

Nejen písní živ je člověk, to platí na
Kladeckém kosu do slova a do písmene. Kromě zpěvu totiž musí
každý soutěžící projít palbou
otázek na tělo moderátora
Ládi ‚Sovjeta‘ Ruse.

15. února 2010
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Vítejte na světě

Ivana Geburová

Daniel Zapletal

Aneta Baláková

9. 2. 2010, 48 cm/3,25 kg
Vícov

6. 2. 2010, 51 cm/3,90 kg
Ludmírov

8. 2. 2010, 50 cm/3,90 kg
Kralice na Hané

Denisa Šoupalová

Samuel Litner

Viktorie Koleňáková

9. 2. 2010, 48 cm/3,80 kg
Kralice na Hané

7. 2. 2010, 49 cm/3,20 kg
Protivanov

5. 2. 2010, 46 cm/2,75 kg
Prostějov

Jakub Vít

Jan Volf

Mikuláš Zezula

9. 2. 2010, 50 cm/3,50 kg
Bedihošť

9. 2. 2010, 53 cm/3,25 kg
Němčice

7. 2. 2010, 55 cm/4,50 kg
Nové Hvězdlice

Jana a Jan Šeredovi

František Cigr

Barbora a Marie Hrdinovy

3. 2. 2010, 47, 44 cm/2,45, 2,00 kg
Prostějov

6. 2. 2010, 49 cm/3,30 kg
Mostkovice

8. 2. 2010, 48, 48 cm/3,30, 3,1 kg
Olomouc - Věrovany

06:25- Dexterova
laboratoř II (33)
06:55- Pět holek na krku (66)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:30- Párty s kuchařem
08:05- Chůva k pohledání I (22)
08:35- M*A*S*H (105)
09:05- Frasier II (7)
09:30- Právo a pořádek II (7)
10:30- To je vražda, napsala IV
11:30- Kauzy z Bostonu II (23)
12:25- M*A*S*H (106)
13:00- Deník zasloužilé matky I
13:35- Čarodějky IV (14)
14:35- Médium IV (15)
15:35- Julie Lescautová V (11)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II (1)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Jak se staví sen
22:15- Sběratelé kostí I (13)
23:15- Ochrana svědků II (1)
00:10- Wolffův revír II (6)
01:05- Volejte Věštce
02:55- Výklad snů
03:50- Na čem záleží (38)
04:15- Autosalon
04:55- Wolffův revír

15.2. 2010

06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Zpívánky
06.20 - Tom, nejlepší přítel
06.45 - Včelka Mája (5/104)
07.05 - Bydlení je hra
07.30 - POKR
07.55 - Francie s ozvěnou
domova (6/16)
08.15 - Dvaasedmdesát jmen
české historie (62/72)
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Knižní svět
05:59
10.40 - Čtenářský deník...
Snídaně
10.55 - Československý
s Novou
filmový týdeník
08:30 Stefanie III (6)
11.10 - Čétéčko
09:30 Syn draka (1/2)
11.30 - Jak (se) dobře digitálně
11.40 - Za školu
11:10 Tescoma s chutí
12.05 - Nevzdávej to
11:15 Lenssen & spol.
12:10 Můj přítel Monk VII (5) 12.30 - Bílé ovce
13:00 Walker Texas Ranger VI 12.45 - Sněhová koule
13.40 - Angličtina
13:55 Pohřešovaní III (9)
pro nejmenší (11/40)
14:45 Krok za krokem II (4)
13.50 - Asi son (1/10)
15:15 Smallville VII (1)
14.00 - Tak to vidím já (6/7)
16:05 Vražedná čísla (10)
14.15 - Kůň pro Danny
17:00 Odpolední Televizní
15.40 - Kde peníze pomáhají
noviny
15.50 - Génius přírody
Sportovní noviny
16.45 - Život na pobřeží (3/10)
Odpolední Počasí
17.30 - Dobrodružství vědy
17:40 Kriminálka Miami IV
a techniky
18:30 Ulice (1631, 1632)
18.00 - Olympijské studio
19:30 Televizní noviny
18.00 - Velký přehled
Sportovní noviny
18.40 - Rozhovor s hvězdou
Počasí
18.50 - Pohlednice
20:00 Kobra 11 XIV (7)
z Vancouveru
21:00 Víkend
19.00 - Běh na lyžích
21:40 Mentalista (12)
20.15 - Snowboard
22:35 Námořní vyšetřovací
21.30 - Běh na lyžích
služba V (7)
23.00 - Snowboard
23:25 Pravda
00.00 - Běh na lyžích
02.00 - Krasobruslení
01:05 Bujné fantazie (26)
03.00 - Rychlobruslení
01:35 Novashopping
04.00 - Krasobruslení
01:55 Áčko
06.00 - Velký přehled
02:20 Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Poručík
Alexandr Rjepkin
10.30 - Znovu Na Vlachovce
11.05 - Podivuhodní
živočichové (1/4)
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery IV
14.15 - Soudkyně Amy
15.05 - Rodina a já
15.30 - Věříš si?
15.55 - Záhady Toma Wizarda
16.10 - Já a moje rodina (7/26)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Vyprávěj (25)
21.00 - Na cestě po
jižní Arménii
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Nelítostná rasa
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Politické spektrum
00.30 - Sex ve
městě VI (19/20)
01.05 - McLeodovy
dcery IV (25/32)
01.50 - Kaleidoskop
02.15 - Bigbít (7/42)
03.10 - Z metropole
03.40 - Týden v regionech
Brno
04.05 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

00:55
01:15
01:45
02:40
03:25
04:15
05:00

20:00
20:40
21:10
22:05
00:10

17:40
18:30
19:30

08:30
09:30
11:10
11:15
12:05
13:00
13:55
14:45
15:15
16:05
17:00

06:25- Dexterova
laboratoř II (35)
06:55- Pět holek na krku (68)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:30- Párty s kuchařem
08:05- Chůva k pohledání II
08:35- M*A*S*H (107)
09:05- Frasier II (9)
09:35- Právo a pořádek II (9)
10:35- To je vražda, napsala IV
11:35- Kauzy z Bostonu II (
12:30- M*A*S*H (108)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:35- Čarodějky IV (16)
14:35- JAG I (1)
15:40- Julie Lescautová V (13)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- 5 proti 5 - Souboj týmů
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Džungle rtěnek I (7)
23:25- Sběratelé kostí I (14)
00:20- Wolffův revír II (8)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (40)
04:25- Na čem záleží (41)
04:55- TOP STAR magazín

17. 2. 2010

Ètvrtek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Podezření
10.35 - Jak se vám líbí?
11.35 - Kufr
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery IV
14.15 - Soudkyně Amy
15.00 - Divnopis
15.10 - Willy Fog
15.35 - Byla jednou jedna
planeta (7/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Kamarád Timmy
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Nevzdávej to
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Minuta v muzeu
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Případy detektiva
Murdocha I (2/13)
20.50 - Neobyčejné životy
21.45 - Máte slovo
22.35 - Na stopě
23.00 - Taggart
00.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.20 - Sex ve městě II (9/18)
00.45 - McLeodovy dcery IV
01.30 - Teď ve svém štěstí
prosím o pomoc
02.20 - Podzemní Čechy II
05.00 - Olympijské
02.45 - Hledání ztraceného
studio
času
ZOH
03.05 - Budiž Buty
Vancouver 2010 03.30 - Utajená řeč peněz
05.45 - Lední hokej
03.45 - Kytarové duo Rafael
08.30 - Velký přehled
Catalá, Arnoldo Moreno
09.35 - Výtvarnické konfese
04.30 - Události v regionech
10.05 - Za domy milovníků
umění
10.20 - Louvre (1/3)
11.15 - Kurs Karibské ostrovy
05:59
11.55 - AZ-kvíz
Snídaně
12.20 - Kluci v akci
s Novou
05:59
12.40 - Černé ovce
08:30 Stefanie III (9)
Snídaně
12.55 - Reportéři ČT
09:30 Pomáda 2
s Novou
13.35 - Věříš si?
11:35 Tescoma s chutí
Stefanie III (8)
14.00 - Záhady Toma Wizarda 11:40 Lenssen & spol.
Syn draka (2/2)
14.15 - Věda je zábava (13/26) 12:10 Můj přítel Monk VII
Tescoma s chutí
Lenssen & spol.
14.40 - Pomáhejme si
13:00 Walker Texas Ranger
Můj přítel Monk VII
13:55 Pohřešovaní III (12)
15.00 - Chcete mě?
Walker Texas Ranger 15.20 - Letečtí stíhači v boji:
14:45 Krok za krokem II (7)
Pohřešovaní III (11)
15:15 Smallville VII (4)
Slavná esa
Krok za krokem II (6)
16:05 Vražedná čísla (13)
16.10 - Řidiči
Smallville VII (3)
17:00 Odpolední Televizní
profesionálové
(7/13)
Vražedná čísla (12)
noviny
Odpolední Televizní 16.25 - Podzemní Čechy II
Sportovní noviny
16.50 - Utajená řeč
noviny
Odpolední Počasí
peněz (6/13)
Sportovní noviny
17:40 Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
17.10 - Medicína pro 21.
18:30 Ulice (1637, 1638)
Kriminálka Miami IV
století
19:30 Televizní noviny
Ulice (1635, 1636)
17.30 - PORT
Sportovní noviny
Televizní noviny
18.00 - Olympijské studio
Počasí
Sportovní noviny
- ZOH Vancouver 2010 20:00 Ordinace v růžové
Počasí
zahradě 2 (168)
18.00 - Velký přehled
Comeback
21:20 Kriminálka Las Vegas
Dva a půl chlapa VI (7) 18.40 - Rozhovor s hvězdou
IX (7)
18.50 - Pohlednice
Dr. House V (14)
22:10 Stahovák
Desperado
z Vancouveru
22:45 Světák
Kriminálka
19.00 - Běh na lyžích
00:35 Kriminálka
Las Vegas II (20)
20.00 - Lyžování
Las Vegas II (21)
Novashopping
21.30 - Běh na lyžích
01:20 Novashopping
Mr.GS
23.00 - Lední hokej
01:40 Rady ptáka Loskutáka
Zlatíčka
01.00 - Rychlobruslení
02:15 Horoskopičiny
Tabu
01.30 - Lední hokej
03:05 Áčko
Áčko Stereo
04.00 - Snowboard
04:15 DO-RE-MI
DO-RE-MI
04.15 - Snowboard
Novashopping
05:00 Novashopping

Støeda

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Druhý dech (2/13)
10.10 - Zlatý slavík 1984
11.00 - Noc na zámku
12.00 - Polední události
06:25- Dexterova
12.30 - Sama doma
laboratoř II (34)
13.30 - McLeodovy dcery IV
06:55- Pět holek na krku (67)
14.15 - Soudkyně Amy
07:20- Klukoviny Toma
15.00 - Krásy evropského
a Jerryho
pobřeží
07:30- Párty s kuchařem
15.10 - Zpackaný životy
08:05- Chůva k pohledání II
15.20 - Nehasit! Hořím!
08:35- M*A*S*H (106)
15.45 - Hrůzostrašný dějepis
09:00- Frasier II (8)
16.10 - Tak to vidím já (7/7)
09:30- Právo a pořádek II (8)
16.30 - Kouzelná školka
10:30- To je vražda, napsala IV 17.00 - AZ-kvíz
11:30- Kauzy z Bostonu II (24) 17.30 - Pod pokličkou
12:25- M*A*S*H (107)
17.55 - Předpověď počasí
13:00- Deník zasloužilé matky I 18.00 - Události v regionech
13:30- Čarodějky IV (15)
18.25 - Černé ovce
14:30- Médium IV (16)
18.40 - Živé srdce Evropy:
15:30- Julie Lescautová V (12)
Hnědásek osikový
17:40- Minuty regionu
18.45 - Večerníček
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18.55 - Šťastných deset
18:00- 5 proti 5
a Šance milion
19.00 - Události
18:55- Zprávy TV Prima
19.35 - Branky, body, vteřiny
Krimi zprávy
19.50 - Předpověď počasí
Sport TV Prima
19.55 - Sportka a Šance
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II (2) 20.00 - Pošta pro tebe
20:00- Vraždy v Midsomeru XII 21.00 - Otázky Václava
Moravce Speciál
22:10- Na doživotí II (10)
22.30 - Taggart
23:05- Ochrana svědků II (2)
23.40 - Losování Sportky
00:00- Wolffův revír II (7)
a Šance
01:00- Volejte Věštce
23.45 - Losování Šťastných
02:45- Výklad snů
deset a Šance milion
03:45- Na čem záleží (39)
23.50 - Kruté radosti
04:10- S Italem v kuchyni
01.30 - Sex ve městě II (8/18)
04:45- Wolffův revír
01.55 - McLeodovy
dcery IV (27/32)
02.40 - Přísně tajné
vraždy (7/42)
02.55 - Den D (7/13)
06.30 - Objektiv
03.40 - Sabotáž
06.55 - Sváteční
04.05 - Kultura v regionech
slovo
04.30 - Události v regionech

04:15 DO-RE-MI
05:00 Novashopping
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07.00 - Náš venkov
07.20 - Záhady Toma Wizarda
07.35 - Angličtina pro nejmenší
07.45 - Asi son (1/10)
07.50 - Zpackaný životy
08.05 - Nehasit! Hořím!
08.30 - Panorama
05:00
09.10 - Postřehy odjinud
Novashopping 09.15 - Kosmopolis
05:59
Snídaně s Novou 09.45 - Mýty a fakta historie
10.30 - 168 hodin
08:30 Stefanie III (7)
11.00 - Retro
09:30 Valentino
11.25 - AZ-kvíz
11:30 Tescoma s chutí
11:40 Lenssen & spol.
11.50 - Bydlení je hra
12:10 Můj přítel Monk VII (6) 12.15 - Černé ovce
13:00 Walker Texas
12.30 - Hřiště 7
Ranger VII (20)
14.45 - Evropský manuál
13:55 Pohřešovaní III (10)
15.05 - Vltava v obrazech
14:45 Krok za krokem II (5)
15.25 - Jak (se) dobře
15:15 Smallville VII (2)
digitálně naladit
16:05 Vražedná čísla (11)
15.35 - Louvre (1/3)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
16.25 - Výtvarnické konfese
Sportovní noviny
16.55 - Ondřejova filmová škola
Odpolední Počasí
17.05 - Partnerské vztahy
17:40 Kriminálka Miami IV
aneb Návod na
18:30 Ulice (1633, 1634)
17.30 - Game Page
19:30 Televizní noviny
18.00 - Olympijské studio
Sportovní noviny
18.00 - Velký přehled
Počasí
18.40 - Rozhovor s hvězdou
20:00 Ordinace v růžové
zahradě 2 (167)
18.50 - Pohlednice z Vancouveru
21:20 Kriminálka
19.00 - Lyžování
New York IV (3)
19.30 - Biatlon
22:10 Zákon a pořádek:
20.30 - Lyžování
Útvar pro zvláštní oběti VIII
21.15 - Snowboard
23:05 Muž bez stínu
21.45 - Biatlon
01:05 Kriminálka
22.45 - Lyžování
Las Vegas II (19)
23.30 - Saně
01:50 Novashopping
02:15 Rady ptáka Loskutáka
01.15 - Lední hokej
02:50 Horoskopičiny
04.00 - Krasobruslení

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Večírek
10.35 - Bejvávalo
11.25 - Školení
11.40 - Pořád se něco děje
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery IV
14.20 - Soudkyně Amy (20/23)
15.00 - Krásy evropského
pobřeží: Pláž potěšení
15.10 - Kostičky
15.20 - Zábavná škola
15.35 - Věda je zábava (13/26)
16.00 - Pomáhejme si
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat (7/28)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Letecké katastrofy (5/23)
20.55 - Přísně tajné vraždy (7/42)
21.10 - Všechnopárty
22.00 - Den D (7/13)
22.50 - Soupeři
00.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Sex ve městě II (7/18)
01.00 - McLeodovy dcery IV
01.45 - Chcete mě?
02.00 - Vltava v obrazech
02.15 - Kluci v akci
02.40 - Náš člověk v Paříži
03.05 - Krásy evropského
pobřeží: Pláž potěšení
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý
Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Ktosi je za dverami
09.45 - Studio B
10.30 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery IV
14.15 - Soudkyně Amy
14.55 - Franklin (15/52)
15.20 - Zpívánky
15.25 - Záhada hradu
Černá růže (4/13)
15.45 - Kde peníze pomáhají
15.55 - Ovečka Shaun (32/40)
16.00 - Garfield a přátelé
16.25 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Bílé ovce
18.40 - Jak to vidí děti
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Losování Euromiliony
20.00 - Ať žijí rytíři! (7/7)
21.00 - 13. komnata
Michala Maška
21.35 - Uvolněte se, prosím
22.20 - Sex ve městě VI
23.05 - Losování Euromiliony
23.10 - Někdo se dívá
00.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
01.00 - McLeodovy
dcery IV (29/32)
01.45 - Všechnopárty
02.25 - Sabotáž
05.00 - Olympijské
02.50 - Na cestě
studio - ZOH
po jižní Arménii
Vancouver 2010
03.20 - Dobrodružství vědy
05.15 - Saně
a techniky
06.00 - Lední hokej
03.45 - Franta - všude, jinde
08.30 - Velký přehled
04.30 - Události v regionech
09.30 - Medicína pro 21.
století
09.45 - Řidiči
profesionálové (7/13)
10.05 - Letecké
katastrofy (5/23)
11.00 - Čtenářský deník...
05:59
Tomáš Zmeškal
Snídaně
11.15 - Za obzorem (7/26)
s Novou
11.35 - AZ-kvíz
08:30 Stefanie III (10)
12.00 - Chalupa je hra
09:30 Expert na vraždu:
12.25 - Černé ovce
Poslední dostih
11:00 Tescoma s chutí
12.40 - Střípky času
11:15 Lenssen & spol.
13.05 - Devatero řemesel
12:05 Můj přítel Monk VII
13.25 - Ptačí král
13:00 Walker Texas Ranger
14.35 - Pat a Mat (7/28)
13:55 Pohřešovaní III (13)
14.45 - Bludiště
14:45 Krok za krokem II (8)
15.20 - Toulavá kamera
15:15 Smallville VII (5)
15.45 - PORT
16:05 Vražedná čísla II (1)
16.15 - Evropa dnes
17:00 Odpolední Televizní
16.45 - Prizma
noviny
17.05 - Tisíc let
Sportovní noviny
české myslivosti
Odpolední Počasí
17.35 - Přežili rok 2000
17:40 Kriminálka Miami IV
18:30 Ulice (1639, 1640)
17.40 - Designtrend (7/13)
19:30 Televizní noviny
18.00 - Olympijské studio Sportovní noviny
ZOH Vancouver 2010
Počasí
18.00 - Velký přehled
20:00 Vesničko má
18.40 - Rozhovor s hvězdou
středisková
18.50 - Pohlednice
21:55 Deuce Bigalow:
z Vancouveru
23:25 Phoenix
19.00 - Biatlon
01:15 Novashopping
20.45 - Lední hokej
01:40 Stahovák
22.00 - Biatlon
02:05 Zlatíčka
00.00 - Rychlobruslení
03:00 Tabu
01.30 - Lední hokej
04:15 DO-RE-MI
04.00 - Krasobruslení
05:00 Novashopping
06:25- Dexterova
laboratoř II (36)
06:55- Pět holek na krku (69)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:30- Párty s kuchařem
08:05- Chůva k pohledání II
08:35- M*A*S*H (108)
09:05- Frasier II (10)
09:35- Právo a pořádek II (10)
10:35- To je vražda, napsala IV
11:35- Kauzy z Bostonu II (26)
12:30- M*A*S*H (109)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:35- Čarodějky IV (17)
14:35- JAG I (2)
15:40- Julie Lescautová VI (1)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- 5 proti 5 - Souboj týmů
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- TOP STAR:
Karel Svoboda
21:20- Mladší o pár let
22:15- Zoufalé manželky V
23:15- Smrtící víkend
01:10- Volejte Věštce
02:55- Výklad snů
03:50- Na čem záleží (42)
04:15- Na čem záleží (43)
04:40- Wolffův revír
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Sobota

06:25- Dexterova
laboratoř II (37)
06:55- Pět holek na krku (70)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:30- Párty s kuchařem
08:05- Chůva k pohledání II
08:35- M*A*S*H (109)
09:05- Frasier II (11)
09:35- Právo a pořádek II (11)
10:35- To je vražda, napsala
11:35- Kauzy z Bostonu II
12:30- M*A*S*H (110)
13:00- Deník zasloužilé
matky I (13)
13:35- Čarodějky IV (18)
14:35- JAG I (3)
15:40- Julie Lescautová VI (2)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- 5 proti 5 - Souboj týmů
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Mumie se vrací
22:45- Constantine
01:15- Lupiči těl
02:45- Volejte Věštce
04:30- Na čem záleží (44)
04:55- Wolffův revír

05.00 - Sama doma
06.00 - Raníček s
Dádou
06.10 - Šikulové
06.30 - Sezame, pojď si hrát
06.55 - Garfield a přátelé II
07.20 - Ztracené hračky
07.30 - Záhada hradu
Černá růže (4/13)
07.50 - Hurá, škola!
08.05 - Zpívánky
08.10 - Tři mušketýři
09.25 - Zprávičky
09.40 - Kuchařská
pohotovost
10.10 - Baletní střevíčky
11.40 - Film o seriálu
Poste restante
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Chcete je?
13.10 - Devatero řemesel
13.35 - Pod vlivem úplňku
15.15 - Film o filmu
Jarmareční bouda
15.30 - Robin Hood (8/26)
16.15 - Profesionálové
17.05 - Škola SPMP
17.15 - Automat na přání
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
05.00 - Olympijské 20.00 - Hodina pravdy
21.00 - Kapka naděje
studi
05.45 - Lední hokej 22.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
08.30 - Velký přehled
22.40 - Horší už to nebude
09.30 - Ondřejova
00.25 - 13. komnata
filmová škola
Michala Maška
09.40 - Neobyčejné životy
10.35 - Já a moje rodina (7/26) 00.55 - Pošta pro tebe
01.45 - Všechnopárty
10.50 - Přežili rok 2000
02.30 - Ajťáci II (2/6)
11.00 - Designtrend (7/13)
02.55 - Uvolněte se, prosím
11.10 - Na stopě
03.40 - Folklorní magazín
11.35 - AZ-kvíz
04.00 - Ladí neladí
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Černé ovce
12.40 - Nevzdávej to
13.05 - Medúza
13.40 - Šikulové
14.00 - Film o filmu
Děšťová víla
14.15 - Sportovci světa:
06:00
Olympijská
Senzační
Atlanta 1996
Spiderman (24)
15.00 - Království divočiny:
06:20 Batman vítězí III (8)
Předivo
15.30 - Experiment
06:45 Roary: Závodní
15.55 - Rodina a já
auto (15, 16)
16.15 - Francie s ozvěnou
07:10 Spongebob
domova (7/16)
v kalhotách (67)
16.35 - Střípky času
07:35 Vteřiny před
16.55 - Dvaasedmdesát
katastrofou
jmen české
08:30 Občanské judo
historie (63/72)
09:05 Rady ptáka Loskutáka
17.10 - Chcete mě?
10:00 Super náhradník
17.30 - Auto Moto Revue
12:00 Volejte Novu
18.00 - Olympijské studio
- ZOH Vancouver 2010 12:30 Barbora řádí
18.00 - Velký přehled
13:55 Od zítřka nečaruji
18.40 - Rozhovor s hvězdou
15:30 Záměna
18.50 - Pohlednice
17:50 Babicovy dobroty
z Vancouveru
18:30 Koření
19.00 - Skoky na lyžích
19:30 Televizní noviny
20.30 - Lyžování
Sportovní noviny
22.00 - Běh na lyžích
Počasí
23.00 - Lední hokej
20:00 Anno 2009
01.15 - Lední hokej
04.00 - Krasobruslení
22:05 Těsně vedle
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05.00 -Olympijské
studio ZOH Vancouver
2010
05.15 - Lyžování
06.00 - Lední hokej
08.30 - Velký přehled
09.30 - Partnerské vztahy
09.50 - Podzemní Čechy II
10.20 - Postřehy odjinud
10.25 - Náš venkov
10.45 - Folklorní magazín
11.10 - ...a tuhle znáte?
11.40 - Hledání
ztraceného času
12.00 - Game Page
12.25 - Medúza
13.05 - Simpsonovi XIX
13.25 - Musicblok
13.55 - Ajťáci II (2/6)
14.20 - Ladí neladí
15.20 - Království divočiny:
15.50 - Rajské zahrady II
16.10 - Zasvěcení
16.40 - Úsměvy
Jany Paulové
17.20 - Moderní čeští malíři
17.35 - Film o filmu Nebe,
peklo... zem
17.50 - Jak (se) dobře
digitálně naladit
18.00 - Olympijské studio
ZOH Vancouver 2010
18.00 - Velký přehled
18.40 - Rozhovor s hvězdou
18.50 - Pohlednice
z Vancouveru
19.00 - Lyžování
20.45 - Skoky na lyžích
22.15 - Běh na lyžích
00.00 - Lyžování
01.30 - Lední hokej
04.00 - Short Track

06:10- Párty
s kuchařem
06:35- Země dinosaurů (23)
07:00- Pokémon: Diamant
a perla (23)
07:25- Bejbybum II (1)
07:50- Fresh Prince V (16)
08:20- Chůva
k pohledání II (5)
08:50- Autosalon
09:50- M*A*S*H (110)
10:20- M*A*S*H (111)
10:55- Knight Rider I (1)
12:00- To je vražda,
napsala IV (6)
13:05- Poslední let
15:10- Rodinka na tripu
17:15- Columbo
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva
k pohledání II (6)
20:00- Pan Božský
22:15- D-Tox
00:15- Návštěvní hodiny
02:10- Volejte Věštce
03:55- Helicops III (7)
04:45- Wolffův revír

00:20 Sexperiment
02:15 Novashopping
02:35 Volejte Novu
04:15 DO-RE-MI
04:55 Novashopping

20. 2. 2010
Horoskopičiny
Kolotoč
DO-RE-MI
Novashopping

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Země dinosaurů (24)
06:55- Pokémon: Diamant
a perla (24)
07:15- Bejbybum II (2)
07:40- Chůva k pohledání II
08:10- Svět ve válce (2)
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (112)
10:25- M*A*S*H (113)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:55- To je vražda, napsala IV
13:55- Vždyť je to hračka
15:55- Vraždy v Midsomeru
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Vraždy v Londýně I (3)
21:45- Řekni, kdo tě zabil (8)
22:40- Hlava nad vodou
00:20- Svět 2010
00:50- Volejte Věštce
02:35- Wolffův revír
03:20- Wolffův revír
04:05- Wolffův revír
04:50- Nikdo není dokonalý

02:40
03:30
04:15
05:00

21. 2. 2010

05.00 - Olympijské
studio
ZOH Vancouver
2010
05.30 - Běh na lyžích
06.00 - Lední hokej
08.30 - Velký přehled
09.30 - Zasvěcení:
Benediktini
10.00 - Tisíc let české
myslivosti
10.25 - Československý
filmový
týdeník (769/2379)
005:55
3 - 10.40 - Čtenářský deník...
2-1 Tučňáci!
Tereza
06:20 Senzační Spiderman
10.55 - Knižní svět
06:45 Batman vítězí III (9)
11.10 - Za obzorem (8/26)
07:05 Spongebob
11.30 - Film 2010
12.00 - Chcete je?
v kalhotách (68)
12.05 - Svět umění:
07:35 Babicovy dobroty
Byl jednou jeden film
08:10 Koření
13.00 - Tamerlán
09:05 Batman se vrací
14.00 - Cesta na souš
11:30 Dobrá voda (2)
14.55 - Mýty a fakta historie:
12:55 Homolka a tobolka
Archa
14:45 Top Gun
15.45 - Kamera na cestách:
17:00 Odpolední Televizní
Milionářská
noviny
bydlení
Sportovní noviny
16.40 - Kde peníze pomáhají
Odpolední Počasí
16.50 - Simpsonovi
17:30 Občanské judo
XIX (9/20)
18:05 Rady ptáka Loskutáka 17.15 - Olympijské
studio 18:55 Hospoda (33)
ZOH Vancouver 2010
19:30 Televizní noviny
17.15 - Velký přehled
Sportovní noviny
18.00 - Rozhovor s hvězdou
Počasí
18.10 - Pohlednice
20:00 Flynn Carsen:
z Vancouveru
Honba za Kopím Osudu
18.15 - Akrobatické lyžování
21:55 Střepiny
19.45 - Biatlon
22:25 Mr.GS
20.45 - Lední hokej
23:05 Vnitřní záležitosti
23.30 - Lyžování
01:05 Kriminálka
00.00 - Rychlobruslení
Las Vegas II (22)
01.30 - Lední hokej
04.00 - Boby
01:55 Novashopping
04.45 - Akrobatické lyžování
02:15 Střepiny

05.00 - Sedm
slov Jana Skácela
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Ferda II (17/26)
06.25 - Pohádky z tisíce
a jedné noci (2/7)
06.50 - Hurá, škola!
07.05 - Raníček s Dádou
07.20 - Kamarád Timmy
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
10.55 - Sanitka (7/11)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Čertův švagr
14.15 - Sobota
15.45 - Retro
16.10 - Kaleidoskop
16.40 - Čétéčko
17.00 - Sváteční slovo
17.05 - Horákovi (21/26)
18.00 - Pan Tau (8/33)
18.35 - Na cestě za Milicou
z Vojvodiny
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Otec neznámý
aneb cesta do hlubin
21.25 - 168 hodin
21.55 - Komisař Montalbano
23.40 - Losování Sportky
a Šance
23.50 - Deadwood III (3/12)
00.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.45 - Film o seriálu Poste
restante
01.00 - Svět umění
01.50 - Kamera na cestách
02.40 - Za obzorem (7/26)
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
15. února 2010
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Sport

15. února 2010
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Nejlepší sportovci Olomouckého kraje za rok 2009 byli vyhlášeni v Šumperku. Zpíval jim i Peter Nagy

Návrat starých časů, aneb tenista Berdych se stal rekordmanem!
ŠUMPERK - Ve středu 10. února byla veřejnosti odtajněna
jména nejlepších sportovců Olomouckého kraje
za rok 2009. Stalo se
tak v Městském divadle v Šumperku, kde
při příležitosti vyhlášení výsledků proběhl slavnostní večer,
jenž udělal za letošním,
v pořadím již devátým
ročníkem ankety definitivní tečku. Anketa, pořádaná
Olomouckým krajem ve spolupráci s prostějovskou marketingovou společností TK
PLUS, si získala za dobu svého
téměř desetiletého trvání vysokou společenskou prestiž, což
bylo patrné i během středeční
akce, na němž se sešla řada
věhlasných osobností z různých sfér našeho života včetně hejtmana Olomouckého
kraje Martina Tesaříka, jeho
náměstků Ivana Kosatíka,
Aloise Mačáka, Radovana
Rašťáka, Pavla Sekaniny či
Pavla Horáka, ale také zástupců řady sportovních subjektů
z celého kraje. Ti všichni pak
byli svědky, jak se nejlepším
sportovcem Olomouckého
kraje za rok 2009 stal tenista Tomáš Berdych! Člen TK
Agrofert Prostějov tak navázal
na svém triumfy z let 2005 až
2007 a čtvrtým prvenstvím se
osamostatnil na čele historického pořadí vítězů. Na druhou příčku tak odsunul svého
někdejšího oddílového kolegu
a spoluhráče z daviscupové
reprezentace Jiřího Nováka.
Jedno vítězství z loňského roku
má na svém kontě olomoucká veslařka Pavlína Žižková.
Do Prostějova ze šumperského pódia zamířily ještě dvě
ceny. Mezi kolektivy byly
jako nejlepší volejbalistky VK
Modřanská Protějov, mistryně
ČR 2009 a účastnice Ligy mistryň z posledních dvou sezon.
Prestižní Cenu Olomouckého
kraje pak převzal šéftrenér TK
Agrofert Prostějov a nehrající
kapitán českého daviscupového týmu Jaroslav Navrátil.
“Tato anketa je velice úspěšná,
má již tradici a nepochybně si za
devět let svého konání získala své
jméno. Myslím, že naprosto precizně upevňuje v našem regionu
pocit, že se zde rodí dobří spor-

VK Modřanská
Prostějov
NEJLEPŠÍM TÝMEM,
Jaroslav Navrátil dostal
Cenu Olomouckého
kraje
tovci a dělá se tady kvalitní sport.
Byli jsme vůbec prvním krajem
v zemi, který začal oceňovat
sportovní osobnosti a celebrity,
což se následně přeneslo i do
dalších koutů naší republiky,”
zopakoval před vypuknutím
ankety Miroslav Černošek, spolumajitel marketingové společnosti TK PLUS, která za celou
anketou stojí od počátku jejího
zrodu. “V době, kdy neustále
narůstá vliv krajské samosprávy na dění v daném regionu
a také povědomí lidí o tomto
územním uspořádání, má akce
Sportovec Olomouckého kraje
jistě své opodstatnění a pro celý
region také velkou hodnotu,”
dodal obchodní a marketingový ředitel David Lenz, který
za prostějovskou agenturu měl
koná letošního ročníku na starosti. S jeho slovy se ztotožnil
i Radovan Rašťák, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje.
“Jsem rád, že anketa Sportovec
Olomouckého kraje má svůj
význam a respekt jak mezi sportovci, tak mezi fanoušky. Co je
však na naší anketě důležité, je
poukazování na špičkové sportovní výkony, čímž zviditelňuje
příklady, které je dobré následovat. V anketě určitě nezapomínáme na bývalé vítěze sportovních
soutěží, kteří ale stále zůstávají
příkladnými ikonami pro současníky i budoucí generace,” uvedl
Radovan Rašťák, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje.
“Chtěl bych využít příležitosti a především poděkovat
Olomouckému kraji za finanční podporu a propagaci sportu
v našem regionu. Jsem velice
rád, že se tato anketa opět vrátila do našeho města, ve kterém
vyrostla plejáda vynikajících
sportovců. Zároveň bych z tohoto místa chtěl poblahopřát všem
zúčastněným sportovcům za

TO JSOU ONI! Společný snímek všech oceněných, kteří byli přítomni slavnostnímu vyhlášení 9. ročníku ankety
“Sportovec Olomouckého kraje za rok 2009” s moderátorem Petrem Salavou a dalšími hosty.
Foto: Jiří Vojzola
jejich fantastické sportovní výkony, které předváděli v průběhu
minulého roku, ” přivítal na úvod
všechny přítomné starosta města
Šumperku Zdeněk Brož.
Tak jako všechny předchozí ročníky, moderoval středeční večer
na jevišti Městského divadla
Petr Salava, který se i podeváté
zhostil tohoto úkolu s noblesou
a oceněné, ale i předávající osobnosti nešetřil. Svými důvtipnými
dotazy je v některých případech
dokonce přiváděl až do úzkých...
Divákům se líbila vystoupení
hudebních interpretů Petry Janů
a Petera Nagyho. Hlavními body
šumperského setkání však bylo
samotné vyhlášení výsledků.
Vedle sedmi vyhlášených kategorií, o jejichž pořadí rozhodli
hlasy odborné veřejnosti a regionálních novinářů, došlo i na
předení čestných cen významným osobnostem našeho kraje.
“Vyhodnocení bylo již tradičně
provedeno na základě hlasování
hodnotící komise, kterou vytvořili členové Komise mládeže
a tělovýchovy Olomouckého
kraje, předsedové Okresních
sdružení ČSTV, sportovní
novináři a zástupci sponzorů,”
zopakoval každoročně známou
skutečnost David Lenz z TK
PLUS. “Hlavním kritériem pro
účast sportovce v anketě přitom
byl výkon dosažený v uplynulém roce a příslušnost ke klubu
registrovaném v Olomouckém
kraji,” doplnil s tím, že ceny handicapovaným sportovcům byly
určeny po dohodě s katedrou UP
Palackého v Olomouci. O dalších dvou oceněních pak rozhod-

děkujeme
všem obchodním
partnerům
a příznivcům
10.
února
2010 od
19:00
hodin

li sami organizátoři. “Již tradičně
to byla Cena Olomouckého kraje, místo Objevu roku jsme se
tentokrát vrátil k udělení Čestné
ceny,” dodal D. Lenz. Další změnou oproti minulosti bylo v nejprestižnější kategorii seniorského
Sportovce roku ocenění hned pět
nejúspěšnějších, namísto tří jak
tomu bylo doposud. “Rozšířili
jsme i další kategorie, kde budou
vždy vyhlášeni tři kandidáti.
Tímto chceme prezentaci úspěchů ještě více zdůraznit, protože
těch skvělých výsledků byla celá
řada. V mnoha případech je určitě velmi obtížné vybrat toho úplně nejlepšího. V každém případě
ale není důležité zvítězit, jakožto
dobře reprezentovat kraj a propagovat sport,” řekl na tiskové
konferenci k anketě náměstek
Olomouckého kraje Radovan
Rašťák. Všem oceněným byly
předány plakety s nápisem
“Sportovec Olomouckého kraje 2009”, dále stříbrné pamětní
mince a diplomy udělené hejtmanem Olomouckého kraje.
A teď už k samotným výsledkům. V kategorii handicapovaných sportovců přebrali nejvyšší
ocenění Eva Kacanu, členka
Atletického klubu Olomouc, která získala tuto trofej již počtvrté
a Pavel Pastrnek, závodící za
SK SKIVELO Olomouc - sluchově postižení. Tyto ceny
předával náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Mgr. Alois
Mačák. Cenu nejlepšímu trenérovi, kterou v letošní anketě získal David Schreier, reprezentační

trenér juniorů v běhu na lyžích
a člen Fenix Ski Team Jeseník,
předával náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Ing. Pavel
Horák. Čestnou cenu, která je
udělována trenérům a sportovcům, kteří již ukončili aktivní
činnost a úspěšně reprezentovali
v minulosti olomoucký region,
získal nestor šumperského basketbalu a žijící legenda tohoto
sportu Libor Dvořáček. Ocenění
převzal z rukou předsedy ČSTV
Ing. Vladimíra Srba a předsedy
Klubu olympioniků, držitele
stříbrné olympijské medaile
z Montrealu, veslařská legendy Oldřicha Svojanovského.
Nejlepším juniorem se stala
orientační běžkyně Vendula
Horčičková, členka SK UP
Olomouc. Cenu pro mistryni
Evropy na krátké trati a několikanásobnou mistryni ČR předal
Ing. Pavel Sekanina, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje.
V kategorii nejlepší juniorský
tým zvítězilo družstvo starších žáků KVP Přerov, nejlepším seniorským kolektivem
se stal celek volejbalistek VK
Modřanská Prostějov. Cenu
z rukou náměstka hejtmana
RNDr. Ivana Kosatíka převzali kapitán týmu Miroslav Čada
a kapitánka Milada Spalová. Poté
již hejtman Olomouckého kraje
Ing. Martin Tesařík spolu s jednatelem společnosti TK PLUS
Dr. Miroslavem Černoškem
vyhlásili nejlepší jednotlivce.
Třetí skončil Libor Jiroušek,
parašutista závodící za klub ASO

Dukla Prostějov. Druhou příčku obsadila kanoistka Kateřina
Vacíková, působící v klubu
SK UP Olomouc. A nejlepším sportovcem Olomouckého
kraje za rok 2009 se stal prostějovský tenista Tomáš Berdych.
Čtyřiadvacetiletý rodák
z Valašského Meziříčí si ovšem
cenu nemohl převzít v šumperském divadle osobně, protože
zrovna pobýval na turnaji v San
Jose a tak se této úlohy zhostil
jeho otec. Cenu Olomouckého
kraje, která je udělována za výjimečné zásluhy o zviditelnění
a propagaci regionu, získal bývalý profesionální československý tenista a dnes šéftrenér TK

BRONZ K NEBI. Třetí místo v anketě Sportovec roku Olomouckého kraje za rok
2009 náleží Liboru Jirouškovi, parašutistovi závodící za klub ASO Dukla Prostějov.
Ocenění mu předal spolumajitel pořádající agentury TK PLUS Miroslav Černošek.
Agrofert Prostějov a nehrající
kapitán českého daviscupového
týmu Jaroslav Navrátil, jemuž
osobně jako první pogratuloval
hejtman Olomouckého kraje Ing.
Martin Tesařík.
Vyvrcholením slavnostního
večera pak bylo předání sponzorských šeků na podporu handicapovaných sportovců, u kterých
byla poprvé ředitelka tenisových
projektů společnosti TK PLUS
Petra Píchalová-Langrová. Dva
šeky po 5.000 Kč získali Eva
Kacanu a Pavel Pastrnek, šek

Prestižní ocenění od kraje získal
tenisový trenér Jaroslav Navrátil
ŠUMPERK - Dvaapadesátiletý
tenisový trenér Jaroslav Navrátil je bývalý československý
profesionální tenista. Největších úspěchů své kariéry dosáhl
ve čtyřhře, v níž byl na žebříčku ATP nejvýše klasiÞkován
v roce 1987 na 31. místě, pro
dvouhru pak na 64. místě (17.
srpna 1987). V letech 1987-88
byl ve čtvrtÞnále mužské čtyřhry French Open. Na Þnančních
prémiích vydělal 216 482 dolarů. Na trenérské dráze byl řadu
let osobním koučem Tomáše
Berdycha, nyní začíná spolupracovat s Janem Hájkem. Od
roku 1994 působí v TK Agrofert Prostějov, poslední léta pak
jako šéftrenér oddílu. V součas-

nosti je také nehrajícím kapitánem daviscupového družstva
České republiky, které přivedl
do Þnále této týmové soutěže.
A právě tento úspěch mu zajistil nejen tenisovou “nesmrtelnost”, ale také prestižní Cenu
Olomouckého kraje, kterou si
přebral v šumperském Městském divadle osobně. “Jde
o velice krásné ocenění mé
dosavadní práce a je to určitě i hodně zavazující. Pracuji
v prostějovském a českém
tenise a dovedu si této ceny
nesmírně vážit. Doufám, že
jak v Prostějově, v olomouckém regionu i na poli celé
republiky budu svoji prací prospěšný i nadále,” nechal se sly-

v hodnotě 10.000 Kč obdržela
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR,
který převzala ředitelka šumperské odbočky Hedvika Rašková.
Devět let úspěšného trvání ankety máme tedy za sebou a při tom
jubilejním, desátém se krajská
sportovní špička sejde v Přerově.
O budoucnost ankety totiž podle
slov povolaných určitě nemusíme mít strach. “Letošní ročník jen
potvrdil, jaké výsostné postavení
má v našem kraji sport a s pořádáním ankety proto pochopitelně
počítáme i do budoucna. Spojení
Olomouckého kraje s agenturou
TK PLUS je také příkladné a tak
se určitě v blízké budoucnosti

šet Jaroslav Navrátil, který se
tak dostal do společnosti Karla
Brücknera, Ivo Viktora nebo
Roberta Změlíka. “Loňský
rok byl pro mě určitě tím nejúspěšnějším. Dosáhnout na druhé místo ze 154 zemí v Davis
Cupu je vynikající kolektivní
úspěch, ale my se chceme
v roce 2010 opět o tu salátovou mísu porvat. I když ten los
nevypadá zrovna jednoduše.
Hned v prvním kole nás čeká
těžká Belgie. Ta má velice
zkušené hráče, navíc hrajeme
venku. Tam se hlavně chceme
vyhnout baráži. Doufám, že
bychom se pak mohli dostat až
do semiÞnále,” dívá se Navrátil
již směrem dopředu.
-pk-

nebude nic měnit Nadále hodláme střídat pořadatelská města,
proto se za rok uvidíme právě
v Přerově,” rozloučil se se všemi přítomnými i nepřítomnými
náměstek olomouckého hejtmana Radovan Rašťák.
-pk-

VÝSLEDKOVÁ
LISTINA
9. ROČNÍKU
ANKETY
SPORTOVEC
OLOMOUCKÉHO
KRAJE za rok 2009
NEJLEPŠÍ SENIOR
1. TOMÁŠ BERDYCH
tenis
TK Agrofert Prostějov
2. Kateřina VACÍKOVÁ
kanoistika
SK UP Olomouc
3. Libor JIROUŠEK
parašutismus
ASO Dukla Prostějov
4. Jana HORÁKOVÁ
cyklistika
BMX
SKC Prostějov
5. Vít Nosálek
autokros
Zábřeh
NEJLEPŠÍ SENIORSKÉ DRUŽSTVO
1. VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
volejbal
2. Moravians Dragons
dračí lodě
3. BK Prostějov
basketbal
NEJLEPŠÍ JUNIOR
1. VENDULA HORČIČKOVÁ
orientační běh SK UP Olomouc
2. Jiří VESLÝ
tenis
TK Agrofert Prostějov
3. Věra KOPŘIVOVÁ
plavání
Přerov
NEJLEPŠÍ JUNIORSKÉ DRUŽSTVO
1. KVP PŘEROV (st. žáci) vodní pólo
2. VK Olomouc
veslování
3. TK Agrofert Prostějov
tenis
NEJLEPŠÍ TRENÉR
1. David SCHREIER
běh na
lyžích
Fenix Ski
Team Jeseník
2. Miroslav ČADA
volejbal
VK Modřanská Prostějov
3. Petr KREJČIŘÍK
plachtění
Aeroklub Hranice

Vyhlášení nejlepších sportovců
Olomouckého kraje za rok 2009.
Městské divadlo Šumperk

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ
SPORTOVEC
1. Pavel PASTRNEK
cyklistika
SK SKIVELO Olomouc
NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÁ
SPORTOVKYNĚ
1. Eva KACANU
atletika
AK Olomouc
ČESTNÁ CENA
Libor DVOŘÁČEK
basketbal
TJ Šumperk

Z RUKOU HEJTMANA. Pouze jednou za rok udělovanou Cenu Olomouckého kraje za výjimečné zásluhy o zviditelnění
a propagaci regionu získal Jaroslav Navrátil. Plaketu s oceněním mu předal přímo hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.
Foto: Jiří Vojzola
PV VECERNIK 09.indd 1

25.1.2010 11:08:06

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Jaroslav NAVRÁTIL
tenis
TK Agrofert Prostějov

Kultura & zábava

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
SPORTCENTRUM
- DDM Prostějov
pořádá pro děti i dospělé JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
Dolní Morava 27.2.2010; Ovčárna
20.3.2010 . Místo bude upřesněno
podle sněhových podmínek. (Informace budou doplněny aktuálně před
každým lyžařským zájezdem). Doprava: autobusem. Odjezd: z hl. nádraží v Prostějově v 7.00 hod, nástupiště H (u lokomotivy). Návrat: 18.00
až 19.00 hod. na hl. nádraží. Cena za
dopravu: 250 Kč/osoba (členové
kroužků SPC mají slevu 50 Kč). Pedagogický dozor pro děti zajištěn.
Závazné přihlášky nejpozději do:
19.2., 12.3.2010. Informace: Sportcentrum – DDM, Mgr. T. Zajíčková,
tel. 582332297, 737069621, Mgr.
Anna Juránková – turistický kroužek
SPC,tzajickova@sportcentrumddm.cz
Club Zátiší, Lidická 28, PV. Pá +
so DISCO 80“ – 90“. Vstup free.
www.clubzatisi.cz
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři
č. 106 nebo na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Lidická 86,
Prostějov – areál staré nemocnice
LAZARIÁNSKÝ SERVIS, zabezpečuje pro tělesně postižené občany a
seniory zapůjčení pomůcek: polohovací lůžka, ortopedické vozíky, pevná a pojízdná WC křesla, pevná a pojízdná chodítka, sedačky do vany,
francouzské hole. Půjčování zajištěno po telefonické domluvě: pí. V. Zapletalová 776 054 299.
Program MC Cipísek
Únor na téma rodinné vztahy. Spi
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děťátko, spi - beseda pro maminky s
miminky do 1 roku o usínání,
uspávání a klidném spánku dětí i rodičů,středa 10.2. od 13.30, MC Dvořákova
Karneval pro rodiče s dětmi k 11.
výročí založení MC Cipísek v úterý
16.2. 9.30 - 12.00 přednáškový sál
Národního domu (vyprodáno), obě
pracoviště MC jsou tento den uzavřena. Minikarneval y - v provozní době,
pro děti do 1,5 roku 15.2. MC Dvořákova, 18.2. MC sídl. Svobody.
Kurz předporodní přípravy a těhotenské cvičení vždy v úterý 15.00 16.00 a 16.00 - 17.00 v MC Dvořákova. Aktuální informace o všech
aktivitách na www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz,
tel. 602 364 874, 602 364 868.
Informační centrum pro mládež
Prostějov:
Hrou přes bariéry - ICM Prostějov
vyhlašuje 2. ročník soutěžních herních odpolední „Hrou přes bariéry“.
Přijďte si každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci zahrát s našimi dobrovolníky nějakou společenskou nebo deskovou hru (Evropa – otázky a odpovědi, Kde leží Uppsala?, Heck
Meck apod.) a sbírejte svou účastí a
svými výhrami body. Soutěž probíhá
od ledna do června 2010 v klubu
Oáza, Komenského 17, Prostějov.
Více informací o soutěži, pravidlech
a cenách pro výherce najdete na
www.icmprostejov.cz.
Německá konverzace pro veřejnost
Německou konverzaci pro veřejnost
vede každou středu od 17:00 hod.
Benjamin Rous, účastník Evropské
dobrovolné služby, který působí v
ICM Prostějov. Konverzace je zdarma a začít můžete kdykoliv. Více info na www.icmprostejov.cz.
Speak English aneb Anglická konverzace pro veřejnost
Chcete si zdarma procvičit základy
konverzace v angličtině a prohloubit
si své konverzační dovednosti a to

KUPÓN č. 7
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

hravou a zábavnou formou nad tématy, která vás zajímají? Pak právě pro
vás je určena konverzace s Umutem
Dere, účastníkem Evropské dobrovolné služby z Turecka, která probíhá
každé pondělí 17:00 - 18:00 a každou
středu 16:00 - 17:00 hod. v ICM Prostějov.
NÁRODNÍ DŮM Prostějov DAGMAR ZAJÍČKOVÁ. Výstava závěsných objektů, patchwork. Výstava potrvá do 3.3.2010.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
18.2. čtvrtek – od 9.00 do 14.00 hod.
Pletení z pedigu
18.2. čtvrtek - od 11.00 do 16.00
hod. Zájmový klub
19.2. pátek – od 7.00 do 8.00 hod.
Relaxační plavání
Cyrilometodějské gymnázium - Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
do primy víceletého gymnázia určený žákům 5.tříd ZŠ.Termíny: 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 info na www.cmg.prostejov.cz
Jógaklub Prostějov zve srdečně
všechny zájemce o jógová cvičení do
kurzu jógy. Podrobné informace a
přihlášky v první cvičební hodině.
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 odborný seminář:
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.
Helena Chalánková, ředitelka OHK
v Prostějově.

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 do 6. března 2010.
Léto v bradavicích- Prázdninová škola Čar a kouzel -7. Ročník zážitkové
hry v přírodě - staří i noví kamarádi,
noční dobrodružství, romantická cesta vlakem v území zakázaného lesa. 6
dnů zábava, pohyb + tvoření, koupání
– bazén, dřevěný srub. Ubytování a
strava-penzion pohoda Šubířov. I. turnus: 11. - 16. července 2010 6 - 9 let, II.
turnus: 18. - 23. července 2010 9 -11
let, III. turnus: 25. - 30. července 2010
11 -14 let. Kapacita omezená - pro rezervaci záloha: 1.000Kč od 1.1.2010.
Sportcentrum-DDM, Vápenice 9,
Prostějov, tel. 582 344 125 mkoudelkova@sportcentrumddm.cz,
www.sportcentrumddm.cz
ZŠ ČECHOVICE ve spolupráci s TJ
SOKOL ČECHOVICE pořádají v
neděli 21. února 2010 DĚTSKÝ
KARNEVAL, který se uskuteční v
místní sokolovně. Hudba a občerstvení zajištěno. Začátek ve 14 hodin.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti ZDARMA.
Aerobní cvičení v mírném tempu,
bez poskoků a posílení všech svalových partií během lekce. Cvičení je
vhodné pro začátečníky a středně pokročilé. Přijďte! Každé pondělí a
středu v 18.30 hod. ve fitku REMI
SPORT na Českobratrské ul. 13. Cvičí se v zrcadlovém sále se speciální
odpruženou parketovou podlahou,
která maximálně eliminuje zatížení
kloubů. Případné informace na tel.
603 810 032 nebo 582 344 912, těší
se na Vás Jana.
VÝSTAVA obrazů - MARTA ZATLOUKALOVÁ - suchá jehla a pastely. Do 26. 2. 2010. Trivis – Střední
škola veřejnoprávní, PV, Havlíčkova
24 (vchod ze Šafaříkovy ulice) Ote-

vřeno denně 8.00 – 15.00 hod., po tel.
domluvě i jindy. 775 344 561.
TJ SOKOL Kostelec na Hané a
Sportcentrum DDM Prostějov pořádá JARNÍ PRÁZDNINY pro rodiny (maminky, tatínky) s dětmi.
KDY: Ne 28.2. – Pá 5.3.2010 v turistické ubytovně v Kladkách (vedle autobusové zastávky a ZŠ). PŘIHLÁŠKY do naplnění stavu telefonicky, e-mailem či osobně: TJ SOKOL
Lucce Schönfeldové 732 913 235,
luci.sch@seznam.cz
SPORTCENTRUM DDM Zdeňce
Ševčíkové 775 910 275, sevzde@seznam.cz. Na setkání s Vámi se
těší Lucka a Zdeňka.
Zveme vás na společné zamyšlení
nad otázkami a záhadami života.
Přednášející biotronik Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné i ústní dotazy posluchačů. Vstupné je dobrovolné. Neděle 14.2. v 9:00 hod., Společenský dům, Komenského 6.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
místní organizace v PV, Kostelecká
17, zve své členy i nečleny na zájezdy: Velký Meder 26.3.2010 – pobyt
ve slovenských termálech. Slavkov,
Vyškov 9.4.2010 - prohlídka muzea,
zámku, města, popř. návštěva aqvaparku. Bližší informace v kanceláři č.
106 nebo na tel.: 588 000 167.
ZÁPIS DĚTÍ DO KROUŽKŮ - od
3 - 15 let - cvičeníčko, hip hop, zumba, břišní tance, aerobik, karate.
Denně ve Fit klubu Linie na ÚJEZDĚ 3. KURZ HUBNUTÍ č. 2 - další
kurz zdravého hubnutí se cvičením
začíná v neděli 28.2. Přihlášky ve Fit
klubu Linie na Újezdě 3.
Pozvánka na dětský karneval –
Křenůvky. Akce se koná dne 27. 2.
2010 ve 14.00 hod. v kulturním domě
- pořádá ČČK. Bohatý program plný
her doplní vystoupení klauna.
Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově spolu s Církví československou husitskou pořádá besedu s novinářem a spisovatelem, panem Ludvíkem VACULÍKEM -

Správná odpověď z č. 5: Na snímku je dům v ul. Šafaříkova č. 41. Vylosovaným výhercem
se stává Jaroslav Jordán, Dobromilice 315. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do23. února 2010,
15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno
výherce zveřejníme v pondělí 1. března 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

„DŘEVĚNÁ MYSL“ (titul jeho knihy, ze které bude číst ukázku). Kdy:
ve středu 24. března 2010, v 17.00
hodin v kostele Husův sbor Církve
československé husitské, Demelova
1, v Prostějově (za Priorem). Přímo
na místě bude možné si zakoupit některou z jeho knih a nechat si ji autorem podepsat.
"ZADÁNO PRO STARŠÍ A POKROČILÉ" - v neděli, 21.2. v Edenu - Dům služeb Vrahovice (Vrahovická 83). Taneční večer začíná v
16.00 hodin a k tanci hraje již tradičně skvělá a oblíbená kapela ROMANTICA. U baru je připraveno
občerstvení v podobě kávy, čaje,
vínečka a výborných domácích koláčků...
Arnošt Goldflam – ŘEDITELSKÁ
LÓŽE – 20. února 2010 v 19.00 hod.
Bar 12 opic, Partyzánská 14, PV. Rezervace na tel.: 608 300 020.
BONSAI KLUB HANÁ při ZO 1
ČZS Prostějov zahajuje činnost. Pěstitelé bonsají i zájemci o tuto činnost
mohou využít poradenské služby každou 2. středu v měsíci v době 16.30
- 17.30 hod. v klubovně ČZS, Daliborka 3, Prostějov. Začínáme 10.2.
Kontakt: p. Růžičková 606 339 258.
Pozvánka na Společenský ples pořádaný dne 20.2.2010 v sále kulturního domu v Čelčicích. K tanci a poslechu hraje soubor ESO pana Kuchaře. Teplá kuchyně, občerstvení a
bohatá tombola zajištěna. Začátek ve
20.00 hod. Rozvoz zajištěn směr Prostějov. Srdečně zvou zahrádkáři Čelčice.
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO
MORAVAN Domamyslice bude ve
dnech 19.2. a 20.2.20109 vyplácet
náhrady za užívání honitby. Mostkovice dne 19.2.2010 v Restauraci U
Mrňků 17.00 – 18.00 hod., Čechovice 20.2.2010 v Restauraci U Jedličky
11.00 – 12.00 hod., Domamyslice
20.2.2010 v Restauraci Na splávku
13.00 – 14.00 hod.
Dne 23. února od 14.00 hod. probíhá
v DUZE pro učitele důchodce
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA. Modely
zpracované technikou patchworku z
dílny p. Zajíčkové předvádějí členky
Kloboukového klubu v režii Evy Suchánkové.
ZÁPIS DĚTÍ DO KROUŽKŮ - od
3 - 15 let - cvičeníčko, hip hop, zumba, břišní tance, aerobik, karate.
Denně ve Fit klubu Linie na ÚJEZDĚ 3. KURZ HUBNUTÍ č. 2 - další
kurz zdravého hubnutí se cvičením
začíná v neděli 28.2. Přihlášky ve
Fit klubu Linie na Újezdě 3.
ZUMBA 50+ a SPINNING 50+ nové hodiny pro začátečníky, v
mírném tempu, bez poskoků.
Dětský karneval v Seloutkách v sobotu dne 20. února 2010 v 15.00 hod.
na sále OÚ. Občerstvení a bohatá
tombola zajištěny, vstupné dobrovolné.
Simetrix
Simetrix
Pátek 19. února:
DJ Aleš Drapač (Doctor)
Sobota 20. února:
DJ Mark

Kino Metro 70
Pondělí 15. února:
17.30 Zakletý v čase
Americký romantický film
20.00 Prorok
Francouzské kriminální drama
Úterý 16. února:
17.30 Zakletý v čase
20.00 Prorok
Středa 17. února:
17.30 Zakletý v čase
20.00 Prorok
Čtvrtek 18. února:
17.30 Percy Jackson: Zloděj blesku
Americká fantastická komedie
20.00 Percy Jackson: Zloděj blesku
Pátek 19. února:
17.30 Percy Jackson: Zloděj blesku
20.00 Percy Jackson: Zloděj blesku
22.15 Twillight sága: Nový měsíc
Americký horor
Sobota 20. února:
15.00 Percy Jackson: Zloděj blesku
17.30 Percy Jackson: Zloděj blesku
20.00 Twillight sága: Nový měsíc
22.15 Twillight sága: Nový měsíc
Neděle 21. února:
15.00 Percy Jackson: Zloděj blesku
17.30 Percy Jackson: Zloděj blesku
20.00 Percy Jackson: Zloděj blesku
Kinoklub
DUHADUHA
kinoklub
Středa 17. února:
15.00 Julie a Julia
Film USA
Pátek 19. února:
17.30 TŘI SEZÓNY V PEKLE
České milostné drama
20.00 Tři sezóny v pekle
Sobota 20. února:
15.00 Krtek a hodiny
Pásmo pohádek
17.30 Tři sezóny v pekle
20.00 Tři sezóny v pekle
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 19. února:
20.00 Zakletý v čase
Romantický film USA
Kinokavárna
kulturníDUHA
klub

DUHA

Pondělí 18. února:
9.30 Akademie třetího věku
OSOBNOST KARLA
DITTERSE Z DITTERSDORFU
14.00 Setkání jubilantů města
Prostějova
Městské
divadlo divadlo
Městské
Středa 17. února:
19.00 RŮŽE PRO ALGERNON
Divadelní spolek
Kašpar Praha
Čtvrtek 18. února:
14.00 SVAZ DŮCHODCŮ, místní
organizace Prostějov
Výroční schůze
Alfa
Disco

club Alfa

Pátek 19. února:
Hity 80‘ a 90‘ let
Sobota 20. února:
České hity
Apollo
13
Apollo
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Pátek 19. února:
20.00 SUNSHINE
Sobota 20. února:
20.00 NIRONIC hip hop NIGHT
Neděle 21. února:
19.00 QUATTRO FORMAGGI

Berani - 21.3.-20.4. Z víkendu budete mít přehršel dojmů, ze kterých se jen tak nevzpamatujete. Není tedy divu, že úvod týdne vás
zastihne v nedbalkách a tak prošvihnete hned několik důležitých
událostí.
Býci - 21.4.-21.5. Přijdete na úžasný nápad jak obohatit svoji peněženku. A ani vás to nebude stát moc námahy. Buďte ovšem ve střehu před nejbližšími rádoby kamarády, kteří budou prskat závistí.
Blíženci - 22.5.-21.6. Chytne vás úklidová mánie, takže hned několik lidí se vám bude klidit z cesty. Doma s vámi bude k nevydržení a
tak se nedivte, že i partner uteče před vidinou vysávání či mytí nádobí.
Raci - 22.6.-22.7. Nechceme vás strašit, ale přímo na ulici vám hrozí úraz. Proto se vyhýbejte zledovatělým místům. A víte co? Vezměte si dovolenou a v teple domova se uvelebte u televize. Vždyť je
olympiáda!
Lvi - 23.7.-23.8. Práce vás tento týden moc bavit nebude. Máte sice
náskok z minulého týdne, ten se ale může záhy rozplynout. Buďte se
rychle proberte nebo si před šéfem vymyslete pořádnou výmluvu.
Panny - 24.8.-23.9. S partnerem se ocitnete v menší krizi, která však
může být celkem lehce zažehnána. Stačí jen, abyste si více všímali
jeden druhého. V poslední době se totiž nějak sobě vyhýbáte.
Váhy - 24.9.-23.10. Pokud máte možnosti, neodmítejte pomoc
člověku, který vás o ni v nejbližších dnech požádá. Nebojte, nepůjde o peníze. Spíše se bude jednat o záležitost, která je vám blízká.
Štíři - 24.10.-22.11. Při alkoholovém večírku se strhne rvačka, při
které budete hrát hlavní úlohu. Důvodem rozepře bude člověk z vyšších politických kruhů. Pár dní se budete muset smířit s monoklem
na oku.
Střelci - 23.11.-21.12. Čeká vás šok v podobě zvýšení platu. Přestože je diskutabilní, zda si to zasloužíte, budete si moci dovolit více investovat. Konečně byste tak mohli koupit cukr, který nepřipomíná
šutr!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Koupíte si drahou věc, se kterou však
budou jen samé problémy. Brzy se vám pokazí a tak podstoupíte
maraton plný reklamací. Vaše frustrace se projeví na rodinném
souznění.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Dáváte si před sebe příliš velké cíle, které nejdou splnit. Dostáváte se tak do zbytečného presu a špatnou náladou
pak ovlivňujete spoustu lidí okolo sebe. Zůstaňte proto při zemi.
Ryby - 20.2.-20.3. Vaše sportovní výkony jsou fantastické, přesto
jste odbornou veřejnost zaujali spíše krásným oblečkem než tvrdými forhendy. Potřebujete trenéra, který by si vás vzal pořádně do
ruky!

15. února 2010
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Najdete nás na webové adrese:
www.vecernikpv.cz
ZÁJEMCI O PLOŠNOU INZERCI
VOLEJTE NA ČÍSLO 608 022 023
NEBO PIŠTE NA EMAIL
pvbila@seznam.cz

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

vecernik@pv.cz

Rozhovor

Sálová kopaná

K legendám patří i Změlík
„Jsem potěšen,
že si na mě
vzpomněli.“

RELAX opět vítězem

SPORTOVNÍ

M
E
N
U
S E D
M

triumfoval již
po třinácté.

Házenkáři Kostelce
na Hané si zvolili
nové vedení

Strana 24
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Volejbalová euforie v podání VK Modřanská
PROSTĚJOV - Zlatý hattrick dokonán. Již potřetí za
sebou se volejbalistky VK
Modřanská Prostějov staly
vítězkami Českého poháru. Svým pondělním triumfem nad VK Královopolská
Brno, jenž se zrodil v nečekaně dramatické pětisetové bitvě, tak hanácký klub
navázal na zisky z předchozích dvou let 2008 a 2009.
Tentokrát se však hráčky
na zisk trofeje neskutečně
nadřely a k výhře 3:2 doklopýtaly doslova s odřenýma
ušima. Již o tři dny později
byla Městská hala Sportcentrum-DDM
svědkem
vysoce kvalitního volejbalového prožitku. Prostějovanky předvedly zřejmě
vůbec nejlepší výkon své
novodobé historie a přestože na věhlasné Scavoli-

DENNÍ
...

I

BONMO T
„DO PRÁCE, DO PRÁCE!“
Kotel prostějovských Jestřábů tímto legendárním pokřikem „ocenil“ výkony hokejistů v předcházejících zápasech letošní sezony. Připravenou akci pak vyšperkoval
na led naházenými pracovními rukavicemi, jenž slouží
především dělníkům...

NUMER
RO
O

3

Šéfem je KUDLÁČEK

Prostějovský klub
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Večerníkovské

Volby

Na tolik dnů (od středy do soboty) se ocitnul
N
na čele basketbalové Mattoni NBL tým BK
n
Prostějov. Orli vystoupali na vrchol nejvyšP
šší soutěže především díky dvěma předehraným duelům. Po víkendovém kole se na
n
první příčku vrátil Nymburk.
p

ŠAMPION

PEŠEK

BASKETBAL
MATTONI
M
MA
T
NBL MUŽŮ - 30. KOLO
BK PROSTĚJOV
B
BC BASKETBALL BRNO
SSTŘEDA
STŘE
ST
T
17. 2. 2010 17:30 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM

BOX
EXTRALIGA ČR - 8. KOLO
EXT
B
C DTJ PROSTĚJOV
BC
BC OSTRAVA
NEDĚLE 21. 2. 2010 10:00 HODIN
sokolovna, Skálovo nám.

ni Pesaro nestačily (1:3),
zaplněné tribuny v počtu
necelých dvou tisícovek příznivců je vyprovázely bouřlivým potleskem. Jestliže
se dá v současnosti mluvit
o nějaké sportovní horečce,
pak je tu volejbal!
Podrobné zpravodajství najdete
na stranách 26 a 27.

VKMODŘANSKÁPROSTĚJOV,
vítězky Českého poháru 2009/2010.
Foto: Zdeněk Pěnička

Kraji kraluje znovu BERDYCH!
ŠUMPERK - Nejúspěšnější
sportovci olomouckého regionu přebrali svá ocenění za
vynikající výkony z minulé sezony při konání již 9.
ročníku ankety „Sportovec
Olomouckého kraje“ za rok
2009, kterou také letos pořádal
Olomoucký kraj ve spolupráci s marketingovou společností TK PLUS- Slavnostní
večer u příležitosti vyhlášení
výsledku se konal ve středu
10. února v Městském divadle
v Šumperku. A co nejpodstatnější z něj vzešlo? Radost do
Prostějova!
Nejlepším sportovcem
Olomouckého kraje za rok 2009
se totiž stal prostějovský tenista
Tomáš Berdych, mezi kolektivy se na vrchol prosmečovaly
prostějovské volejbalistky VK
Modřanská a prestižní Cenu
Olomouckého kraje obdržel

Jaroslav Navrátil, šéftrenér TK
Agrofert. Triumf Prostějovanů
dovršila bronzová příčka parašutisty Dukly Prostějov Libora
Jirouška v hlavní kategorii
a druhá místa trenéra volejbalistek Prostějova Miroslava Čady
i nadějného prostějovského
tenisty Jiřího Veselého z TK
Agrofert.
Pro Berdycha jde už o čtvrté
prvenství v anketě, když předtím
se radoval v letech 2005, 2006
a 2007. V roce 2008 ho na trůnu vystřídala veslařka Pavlína
Žižková. Čtyřiadvacetiletý
rodák z Valašského Meziříčí
Tomáš Berdych patří do stáje TK
Agrofert Prostějov a v minulém
roce dovedl společně s Radkem
Štěpánkem Česko do finále
Davis Cupu. Ve finále byli
čeští tenisté po devětadvaceti
letech. Berdych navíc v květnu
vyhrál turnaj ATP v Mnichově.

Při Berdychově nepřítomnosti
(tenista hrál na turnaji v San Jose
– pozn.red.) převzal cenu jeho
otec.

Reportáž ze šumperského večera
s ohlasy a kompletní výsledkovou listinou najdete na straně 12
dnešního vydání.
-pk-

KRALUJÍ DOMA I V KRAJI! Volejbalistky VK Modřanská si za loňský
mistrovský titul a opakovanou účast v Lize mistryň vysloužily primát
nejen nejlepšího týmu v Prostějově, ale od středy se mohou honosit
i oceněním „Nejlepší seniorské družstvo 2009“ v Olomouckém kraji!
Foto: Jiří Vojzola

Nového tenisového šéfa
ZVOLÍ V PROSTĚJOVĚ!

v roce 1998, kdy ve volPROSTĚJOV – Pozná český tenis
M.. Č
M
Černošek:
ernošek: T
TK
KA
Agrofert
grofert převzal
bách porazil svého předchůdce
nové vedení, nebo bude pokračoJana Kodeše. Právě s ním ani
vat Kaderkova hegemonie? O tom
p
odporuje IIvo
vo K
aderku
podporuje
Kaderku
s dalšími bývalými špičkovými
rozhodnou delegáti Českého
tenisového svazu na své volební valné sobotu v 10 hodin dopoledne, prezentace hráči nemá Kaderka právě nejlepší vztahy.
hromadě, která se uskuteční již tuto delegátů proběhne již o hodinu dříve, kdy Naposledy kvůli způsobu pozvání odmítsobotu 19. února 2010 a to v Prostějově! se tak tenisová smetánka začne do naše- li jet na daviscupové finále čeští vítězové
Tenisoví „bafuňáři“ se totiž sejdou na ho města sjíždět a pomalu vypukne velký poháru z roku 1980.
půdě Hotelu Tennis Club, kde proběh- volební souboj. Europoslanec Edvard Jak se k „duelu“ postaví prostějovský
nou nejen řádné volby prezidenta a celé- Kožušník oznámil svůj úmysl ucházet se tenisový klub? „Naše stanovisko je jasné.
ho výkonného výboru ČTS, ale bude o prezidentský post už na začátku roku, ofi- TK Agrofert podporuje současného preziprojednána i řada důležitých otázek, ciálně vše potvrdil v tiskovém prohlášení. denta Ivo Kaderku, pro něhož také budou
která ovlivní budoucnost českého teni- Do boje proti současnému šéfovi chce jít naši delegáti hlasovat. Myslíme si, že se za
su. Nejsledovanějším ale bude zcela jistě s heslem „Tenis potřebuje změnu“. „Cítím poslední roky udělal v českém tenisu pořádvolba nového šéfa, neboť stávajícímu podporu hlavně na úrovni klubů a fanouš- ný kus práce a bylo dobré v nastaveném
trendu pokračovat,“ prozradil Večerníku
prezidentovi se postavil protikandidát, ků,“ uvedl Kožušník.
jímž je současný předseda České asocia- Ivo Kaderka je prezidentem tenisového Miroslav Černošek, šéf prostějovského
ce plážového tenisu a také český europo- svazu už v třetím čtyřletém funkčním obdo- tenisu. Podle našich informací neusiluje
slanec Edvard Kožušník!
bí, do kterého byl zvolen prakticky jedno- o významnější post ve vedení ČTS nikdo
-pkPodle zprávy Ivo Kaderky vše vypukne tuto myslně v únoru 2006. Prezidentskou funkci z Prostějovanů.

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
NÍ
SOKOL KONICE
SOKOL URČICE
SOBOTA 20. 2. 2010 12:00 HODIN
Areál „Pod Kučerákem“ - umělá tráva

FOTBAL
1. LIGA MUŽŮ - 13. KOLO
TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
TJ NÁCHOD
NEDĚLE 21. 2. 2010 10:30 HODIN
Městská hala u ZŠ, Kostelec na Hané

HÁZENÁ

HÁZENÁ
2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA MORAVAJIH - 13. KOLO
TJ SOKOL II. PROSTĚJOV
TATRAN BOHUNICE
SOBOTA 20. 2. 2010 15:00 HODIN
hala ZŠ a RG, Studentská ul.

HOKEJJ
2. LIGA; SKUPINA VÝCHOD
- 39. kolo základní části
HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC ZUBR PŘEROV
NEDĚLE 21. 2. 2010 17:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS
Prostějov

EXTRALIGA ČR ŽEN - 24. KOLO
VK PROSTĚJOV
TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK
SOBOTA 20. 2. 2010 17:00 HODIN
Měst
Mě
s sk hala Sportcentrum DDM
st
Městská

VOLEJBAL
V
MATTONI NBL - předehrávané 38. KOLO
BK PROSTĚJOV
BK DĚČÍN
NEDĚLE 21. 2. 2010 17:00 HODIN
Měěst
stsk
s hala Sportcentrum DDM
Městská

BASKETBAL
B
A

ŠPROCHY
ze zákulisí
ŠAFÁŘOVÁ těsně
pod vrcholem
Tenistka TK Agrofert Prostějov
Lucie Šafářová ani napodruhé ve
finále turnaje v Paříži neuspěla,
když ve včerejším podvečerním
duelu podlehla nejvýše nasazené Rusce Jeleně Dementěvové
7:6, 1:6 a 4:6. Rozhodující utkání
o titul prohrála ve francouzské
metropoli i před třemi lety.
Šafářová přitom po celý týden
předváděla v pařížské hale Pierra
de Coubertina výborné výkony
a na její raketě zůstaly Italky
Schiavoneová i Penettaová (že
by předzvěst před semifinále
Fed Cupu – pozn.red.), či Izraelka
Peerová. Z osmého finále v kariéře
však odešla počtvrté naprázdno
BOSÁK zamířil do Itálie!
Exprostějovský enfant terrible
Orlů a naposledy opora slovenského prvoligového týmu BC
Prievidza Pavel Bosák zamířil
na lukrativní angažmá do italského celku AB Latina, což je
účastník druhé nejvyšší soutěže
aktuálně na posledním místě.
Ve svém prvním zápase za nového zaměstnavatele zaznamenal
sedmadvacetiletý křídelník 16
bodů, z toho 4 trojky a výrazně
tak pomohl k výhře nad Fileni
Jesi 75:68.
Tenisoví TRENÉŘI mají
BAREVNÉ NEHTY
České tenistky stejně jako
loni postoupily do semifinále
týmové soutěže, když v prvním
kole Světové skupiny porazily
v areálu brněnského výstaviště
Německo 3:2. A jelikož sázka
je sázka, mají trenéři barevné
nehty! Nehrající kapitán Petr
Pála totiž slíbil děvčatům ze
svého týmu, že pokud vyhrají,
nabarví si nehty na rukou! Více
zajímavostí z dění v Brně najdete na stránkách Czech Fed Cup
Team na Facebooku.

On
n - lline...
ine...
ANKETA „ZVOLTE SI HOSTA
DO ON-LINE ROZHOVORU“
UŽ ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE. STAL
SE JÍM MIROSLAV ČERNOŠEK,
BOSS MARKETINGOVÉ
SPOLEČNOSTI TK PLUS!
DĚKUJEME ZA VAŠE HLASY,
NYNÍ MŮŽETE POKLÁDAT
DOTAZY!

online chat
s Miroslavem
Černoškem
na základě vašeho hlasování bude
fanouškům na jejich dotazy on-line rozhovoru odpovídat Miroslav Černošek,
první muž marketingové společnosti
TK PLUS.
Zajímá Vás, jak je spokojen s chodem prostějovských klubů basketbalu, volejbalu, či tenisu? Co říká na své
projekty? A jaké má plány s olympismem? Nebo se chcete dozvědět, proč
nikdy nevstoupil do prostějovského
hokeje nebo fotbalu? Chcete znát
jeho sportovní sny?
Své dotazy můžete spolumajiteli TK
PLUS a Česká sportovní pokládat od
dnešního dne v rámci e-mailové adresy SPORT@
VECERNIKPV.CZ.
Od příštího týdne pak
bude zpřístupněn i web
Večerníku a v průběhu
hodiny, kdy Miroslav
Černošek navštíví naši redakci,
s ním budete
moct mluvit
i osobně!

15. února 2010
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EFEKT PLUS
spol. s.r.o.
Kapucínská 9,
Olomouc 772 00
nemovitosti@efekt-plus.cz
Tel. 585 242 171, mobil: 602 190 196
www.efekt-plus.cz

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

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

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
Nové cihl. nadstandard. byty ul. Palackého, PV!
Poslední byt 2+kk a 1+1 !!!
Cena: od 4000Kč/měs. + ink.
1+kk E. Husserla
6000Kč/měs. + inkaso
2+1 Puškinova ul.
4900Kč/měs. + inkaso
2+1 Puškinova ul.
4400Kč/měs. + inkaso
2+1 ul. Olomoucká
6000Kč/měs. + ink.
2+1 ul.Určická, PV, cihl. vl. vytápění
7000Kč/měs. vč. inkasa
2+1 ul. Kostelecká, PV 7500Kč/měs. vč. inkasa
2+1 E. Beneše, PV, zařízený, možno i nezařízený
7500Kč/měs. vč ink.
2+kk ul. Raisova, část. zařízený
8000Kč/měs. vč. inkasa
3+1 Puškinova ul.
6400Kč/měs. + inkaso

Pronájem bytu 3+1 ul. Mlýnská, PV
Pronájem bytu 87m2 v nově postaveném bytovém domě na
Mlýnské ulici - blízko centra, kuchyňská linka na míru, plovoucí podlahy, 3. patro, sklep. Cena 7500,-/měs. + inkaso

www.jhreality.cz
Pronájem bytu 2+kk, ul. Mlýnská, PV
Pronájem bytu 45m2 v nově postaveném bytovém domě
na Mlýnské ulici - blízko centra, kuchyňská linka na
míru, plovoucí podlahy, 2. patro, balkon, sklep.
Cena 6000,-/měs. + inkaso

NOVINKA!

www.asistent-reality.cz
NABÍDKA BYTŮ PROSTĚJOV:
1+KK, 1+1
1+KK Krasická, 36 m2
1+1 Krasická, 45 m2

1.100.000 Kč
1.150.000 Kč

2+KK, 2+1
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

1.351.220 Kč
1.060.000 Kč
1.060.000 Kč
1.100.000 Kč
1.110.000 Kč
1.245.000 Kč

3+KK, 3+1, 4+KK
KralicenaHané,okr.Prostějov
Dům k bydlení i podnikání s průjezdem. V přízemí
2+kk, v patře 2+1. Zast. plocha 457 m2, zahrada 437
m2.
Cena:Kč1.799.000,-

BYTY- PRODEJ

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

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

Pronájem bytu 2+1, blízko centra
Prostorný byt 2+1, cihlový, 75m2, po celkové rekonstrukci,
kompletně vybavený (kuchyňská linka, lednice, mikrovnná
trouba, pračka, TV + satelit, skříně, postele, sedačka...). Blízko
lesopark Hloučela. Možno využít sklep cca 10m2.
SLEVA! CENA: 7000,-/měsíčně + inkaso.
Vratná kauce 10000,-

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

3+1 Dobrovského, 72 m2
3+1 Sídl. Svobody, 75 m2
3+1 Dolní, 70 m2
3+1 Kostelecká, 75 m2
3+1 Partyzánská, 80 m2
3+1 Slovenská, 65 m2
3+1 Vojáčkovo nám., 83 m2
3+KK Podjezd, 68 m2
3+1 C. Boudy, 78 m2

1.000.000 Kč
K jednání
1.400.000 Kč
1.500.000 Kč
1.500.000 Kč
1.650.000 Kč
1.950.000 Kč
1.640.000 Kč
1.800.000 Kč

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ:
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,-

SLEVA!

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

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

Brodek u Konice RD 2+1, s garáží, samostatně stojící,
přízemní s možností rozšíření do podkroví, částečně
podsklepený, CP 118 m2, plyn v domě, smíšené zdivo,
započata rekonstrukce, zahrada 303m2.
SLEVA! CENA 290 000,-

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

Němčice nad Hanou RD 4+kk, samostatně stojící, patrový,
cihlový, po částečné rekonstrukci, dvorek, v centru obce, ihned
volný
SLEVA! CENA 640 000,BYTY - PRODEJ - VÝRAZNÁ SLEVA!
3+1 79,6m2 III. NP. NOVOSTAVBA

1.744.000,-Kč

Mostkovice,okr.Prostějov
Prodej rodinného sídla vel. 6+1 (obyt. plocha 240 m2),
dvojgaráž, terasa, zastřešený bazén, okrasná zahrada
sjezírkem,altánemaposezenímskrbem.
Zast.plocha821m2,zahrada567m2.
Cena:Kč8.850.000,-

RD PROSTĚJOV
Cihlový, rohový, 2.NP, 1.PP, velká
dvougaráž, zahrádka, nová okna !
 777 867 858
Cena v RK

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:Kč1.690.000,-

IHNED K BYDLENÍ!
Prodej RD 2+1 s průjezdem a zahrádkou
v Určicích. Koupelna s vanou, splach. WC.
Obecní voda, vytápění na tuhá paliva, plyn před
domem. Zast. plocha 316m2, zahrada 160m2.
Cena: 700.000 Kč

Mobil: 777 619 939

Byty pronájem

Prodej bytového domu o pěti byt. jednotkách
a nebyt. prostoru ke komerci v Prostějově.
Garáž pro dvě auta, zahrada.Cena: 7 200 000Kč

1+kk PV Drozdovice, 32m2,
4.500 Kč+en
1+kk PV Krasická, 48m2, v ceně gar.. stání,
6.500 Kč+en
2+kk PV Drozdovice, 69m2,
8.100 Kč+en
2+1 PV Šárka, zařízen,
7.000 Kč vč.en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla
7.000 Kč+en
3+kk PV Drozdovice, 90m2,
11.000 Kč+en
3+1 Vyškov, pronájem RD, zahrada. 6.000 Kč+en

Byty prodej
1+kk DV, PV E.Beneše
725tis Kč
2+1 OV, PV Brněnská, po rek.
1.240tis Kč
3+1 OV, PV Fanderlíkova
1.450tis Kč
3+1 OV, PV C. Boudy, cihla
1.560tis Kč
3+1 OV, PV Domamyslice, cihla, po rek.
1.790tis Kč
4+kk DV, PV Anglická,
1.130tis Kč

Zděná chata Seč
690tis Kč
Poz. Domamyslice, 1426m2.
1450 Kč/m2
Pronájem prodejny, PV Drozdovice 80m2.
10tis Kč
Pronájem NP, PV Daliborka 85m2.
6tis Kč
Pronájem prodejny, PV Dobrovského 140m2.
17tis Kč

Byty pronájem

Pronájem nebyt. prostor 200m2 v Prostějově.
Snížené přízemí, dva vchody, 2x WC, sprcha,
dlažba, variabilní prostor.Vhodné i na cukrárnu,
pekárnu atd. Cena: 14 000Kč/měs. + služby

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

A-City

POZEMKY
Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD ve
Vrahovicích.
Cena: 1060Kč/m2
Prodej st. pozemku na RD v Mostkovicích.
Veškeré ing. sítě. Výměra 693 m2.
Cena: 1600Kč/m2

BrodekuPv,okr.Prostějov
Prodejrodinnéhodomu5+1sgaráží,dílnou,plyn.ÚT.
Ihned k bydlení. Zast. plocha 288 m2, zahrada 517 m2
–pěkná,udržovaná.
Cena:Kč1.599.000,-

Prostějov-Vrahovice
Exkluzivní sídlo firmy – výrobní a skladovací prostory
s dvojgaráží a kancelářemi. Vhodné na autoopravnu,
pneuservis,distribučnífirmuapod.Stáříbudovdo7let.
Zast.plocha331m2,zpevněnáplocha330m2.
Cena:Kč4.950.000,-

2+1 PV Vrchlického, 100m2,
7.900 Kč vč. en
2+1 PV Sídl. svobody,
6.900 Kč+en
3+1 PV Svatoplukova 120m2,
10.000,- Kč vč. ink.

Byty prodej
1+kk OV, PV E.Beneše
689tis Kč
1+kk OV, PV Kotěrova
690tis Kč
1+1 OV, PV E.Beneše
750tis Kč
2+1 OV, PV Sídl. svobody
1.250tis Kč
2+1 DV, PV Zrzavého
950tis Kč
2+1 DV, PV Zrzavého po rekonstrukci
1.050tis Kč
2+1 DV, PV Špály, po rekonstrukci 1.100tis Kč
3+1 DV, Pěnčín
440tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše
1.190tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše
1.269tis Kč
3+1 OV, PV Sídl. Svobody, po rek. 1.350tis Kč
3+1 OV, PV Krapkova, po rekonstrukci,
1.450tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.390tis Kč
3+1 OV, PV Svatoplukova,
1.590tis Kč
RD Smržice, k rekonstrukci,
490tis Kč
RD Pěnčín, 2x3+1 s garáží,
800tis Kč
RD Kostelec na Hané, dispozice až 3+1,
890tis Kč
RD Čechy pod K., 3+kk po část. rek. 890tis Kč
RD Vrahovice 6+1, dvougenerační se zahrádkou,
1.990tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
1.390tis Kč
RD PV Melantrichova, 2 byty-3+1, k rek.
2.390tis Kč
RD PV Sokolská, 5+1 po rek.
3.600tis Kč
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč

Mobil: 776 29 44 98
Vyzděná výrobní hala v uzavřeném areálu.
Vytápěná, soc.zař., kanceláře. 600m2,
40tis Kč/měs
Poz. Kostelec n. H, 800 m2, IS
590tis Kč
Poz. Mostkovice 700 m2

www.cmreality.cz

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

RD PLUMLOV
Řadový dům, 2.NP, kolaudace 2009,
zahrada, nízké náklady.
 777 867 858
2.450.000 Kč

IHNED K BYDLENÍ!
BYT 2+1 NOVĚ PO REK. 64 m2
Krásný prostorný byt, vše v novém,
jihových, skvělá nabídka! (TIP!)
Tel: 733 158 566
Cena dohodou!

RD Němčice nad Hanou 3+1.
850tis Kč
RD Kladky, 2 jednotky: 3+1, 2+1, velký
pozemek
990tis Kč

Mobil: 775 246 321

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

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

Kancelář: Poděbradovo nám. 11-12
(budova Komerční banky) 2. patro
Nové byty Prostějov - Drozdovice, různé
výměry, dispozice 2+kk až 3+kk, vlastní dvůr,
parkování.

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

RD ČECHOVICE
Cihlový, řadový, kompl. rekonstr.,
zahrada, bazén, park. místo, pěkný !
 777 867 858
Cena v RK

Prostějov-Čechovice
Prodej nových rodinných domů 4+kk s parkovacím
stáním, včetně pozemku, obytná plocha 100 m2. Dveře
SAPELI, plovoucí podlahy, obklady, dlažba, kuchyňská
linka(vhodnotěKč70.000,-)–vševceně.Pozemekcelkem
170m2.IHNEDKBYDLENÍ! Cena:Kč2.990.000,-

Pozemek URČICE
(Náš TIP!)
Stavební pozemek 2 x 608 m2,
2
možno celý 1.216 m nebo půl.
Tel.: 733 158 566
399.000 Kč

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,Kotěrovaul.–OV,porek.,55m2,3.p.,cihla,lodžie
Kč1.199.000,2+1, ul. Pod Kosířem – 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
NOVÝ3+kksgaráží,Vrahovickául.–OV,balkon
Kč1.999.000,NOVÝPOSLEDNÍ4+kksgaráží,Vrahovickául.–OV,
Kč2.302.000,balkon

BYTY–PRONÁJEM:

1+kk,Waitovaul.–prostudentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/lůžko
1+1,sídl.Beneše
Kč5.000,-/měsícvč.inkasa
2+1,Kralicen/H
Kč2.000,-/měsíc+inkaso
nový2+1,nám.TGM Kč6.000,-/měsíc+inkaso
2+1,Vrchlickéhoul.
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
nový2+kksparkováním,Olomouc
Kč9.000,-/měsíc+inkaso
3+1,sídl.Svobody
Kč7.800,-/měsícvč.inkasa
3+1,Wolkerovaul.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso
RD3+1,ul.Dr.Uhra
Kč9.000,-/měsíc+inkaso

GARÁŽE:

PRODEJ–Pv,zaMechanikou
Kč99.000,PRONÁJEM–Pv,zaMechanikou Kč700,-/měsíc

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

PRONÁJEM BYTŮ PROSTĚJOV:
1+KK Lidická, 28 m2
5.900 Kč vč. ink
4.500 Kč + ink
1+1 Šlikova, 32 m2
1+1 Padl. Hrdinů 47 m2
4.500 Kč + ink
2
1+1 Žeranovská, 45 m 6.400 Kč vč. ink
2
1+1 Wolkerova, 55 m
7.000 Kč vč. ink
2+KK Vrahovická, 52 m2 6.000 Kč + ink
2
2+KK Ječmínkova, 56 m 6.000 Kč + ink
2+KK Lužická, 60 m2
7.000 Kč + ink
6.500 Kč vč. ink
2+1 Krokova, 63 m2
2+1 Sídl. Svobody, 56 m2 6.500 Kč vč. ink
2+1 Bulharská, 55 m2
7.300 Kč vč. ink
2+1 Slavíčka, 56 m2
6.500 Kč vč. ink
2
7.700 Kč + ink
2+1 Fanderlíkova, 70m
2+KK Daliborka, 80 m2
6.000 Kč + ink
2+1 Krasická, 75 m2
8.000 Kč vč. ink
2+1 Šlikova, 58 m2
8.500 Kč vč. ink
7.300 Kč + ink
3+KK Lužická, 63 m2
2
3+1 Dr. Horáka, 93m
7.000 Kč + ink
2
3+1 Brněnská, 87 m
10.000 Kč + ink

PRODÁVÁTE? S NÁMI ZDARMA:





Kupní smlouva
Depozitní úschova
Vklad na K.Ú.
Zpracování daň. přiznání

... snadno a rychle !

www.asistent-reality.cz

Sportovní ankety, rubriky

15. února 2010

Stallo se před....
14. 2. 2000
► PO RANDOVI SE VRÁTIL HORÁK
Kouči prostějovských fotbalistů SK LeRK Miloslavu Machálkovi
se skládal kádr jako mozaika. Po Tomáši Randovi se ze zimní
přípravy olomoucké Sigmy vrátil také obránce Martin Horák.
Prostějovští příznivci tehdy ani netušili, jaký hráč z Horáka nakonec bude a že bude válet řadu sezón v ruské nejvyšší soutěži!
►VOLEJBALISTKY PADLY S TECHNIKOU...
Ve druholigových soubojích s brněnskou Technikou uhrály
volejbalistky TJ OP Prostějov pouze jediný set, což vzhledem
k postavení obou celků nebylo zase až tak překvapivé. Zatímco
Technika druhé národní lize vládla, prostějovské „oděvářky“ se
pohybovaly kolem sedmého místa.
► JUDISTÉ DO EXTRALIGY
Družstvo mužů JK Prostějov se dočkalo postupu do české nejvyšší soutěže a v základní části extraligy se na jaře 2000 utkalo
s takovými kluby jako USK Praha, Sokol Hradec Králové, SK
KP Brno či SJ Litoměřice. Velmi dobře si vedl také dorostenecký
tým, který v první lize obsadil velice pěkné, byť „bramborové“
čtvrté místo.
► MATEČNÝ V REPREZENTACI
Jméno odchovance prostějovského hokeje Martina Matečného
se objevilo v nominaci českého reprezentačního výběru do 20
let! V té době hráč Vsetína zaujal trenéry juniorského nároďáku
Jaroslava Holíka a Radima Rulíka, kteří si jej pozvali do nově se
tvořícího týmu pro Turnaj pěti zemí ve Švédsku. Tým později
vyhrál mistrovství světa, Matečný u toho bohužel nebyl... -pk-

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY VE VANCOUVERU

očima Mirka Černoška a Petra Chytila
PROSTĚJOV (od externích
dopisovatelů Večerníku)
– Jak jsme informovali před týdnem, budete na
stránkách našeho týdeníku nacházet pravidelné
komentáře z kanadského
Vancouveru, kde o víkendu
začaly zimní olympijské hry
2010. Přestože nebude mít
prostějovský sport v Kanadě
ani jednoho vyslance,
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
totiž přímo v dějišti svého
„špeha“ mít bude. A nepůjde jen o lectak někoho, ale
přímo o dva členy doprovodu české výpravy! Dnes
naposledy vám první z nich
Miroslav Černošek píše ještě
z Prostějova, další příspěvek
už bude přímo z Vancouveru,
kam již zamířil Petr Chytil,
druhý zainteresovaný.
„Už nám to začalo! A začátek
byl smutný, protože smrt mladého člověka je vždycky smutná...
Raději pojďme k zahájení jedn-

„Vlajku nesl ´prostějovský´ Kladeňák!“

advacátých zimních olympijských her. Prostějov byl de facto
u toho, vždyť skoro „prostějovský“ Kladeňák Jaromír Jágr nesl
naši vlajku. Potěšilo mě to a asi
všechny hokejové příznivce,
protože ´Džegr´ je symbolem
českého hokeje a hokej je zase
nesledovanější a nejpopulárnější zimní sport v Česku.

FANOUŠCI zatím na Orly ZAPOMNĚLI...
PARDUBICE - Březnové
utkání hvězd Mattoni NBL,
ve kterém proti sobě nastoupí nejlepší čeští borci a výběr
zahraničních hráčů, se blíží.
Proto neváhejte, hlasujte
a vybírejte základní pětky
obou týmů! Hlasování o sestavách a trenérech obou týmů
probíhá už od 1. února na
webových stránkách akce
a to až do středy 3. března.
Tradiční All Star Game se
pak představí 14. března 2010
v pardubické ČEZ Aréně.
Po loňském úspěšném All-Star
Game v Praze bylo letošní pořadatelství této akce svěřeno do
rukou BK Pardubice. „My se
pochopitelně vynasnažíme, abychom na loňské Utkání hvězd
navázali a třeba posunuli laťku
zase o něco výš. Domníváme
se, že komfortní prostředí ČEZ
Arény je ideálním místem pro
pořádání podobné akce a věříme, že se všichni fanoušci i aktivní účastníci z řad hráčů a trenérů
mají na co těšit,“ uvedl René Peš,
PR manažer akce .

O sestavách obou týmů rozhodují jako každým rokem fanoušci
svým hlasováním na internetových stránkách www.
utkanihvezd.
cz. Novinkou je
hlasování i o trenérech obou
týmů a vybírat
můžete také
hráče do doprovodných soutěží! Celá
exhibice se uskuteční
v neděli 14. března od 15.30
hodin a stejně jako v předchozích letech i tentokráte
bude prestižní utkání doplněno právě o doprovodné
akce. Fanoušci se mohou těšit na
atraktivní soutěžení ve smečování a v tříbodové střelbě, ale také
na premiérové střetnutí hráčů do
23 let.
Ceny vstupenek se pohybují od
40 do 150 korun. Pro basketbalové fajnšmekry jsou připravena
i exkluzivní místa přímo u palubovky. Pro školy a basketbalové
oddíly jsou navíc připraveny
dotované vstupenky za 20 korun.
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A jak zatím vypadá aktuální
hlasování? Ke včerejšímu
ránu se prozatímní největší
důvěře mezi trenéry těší
Pavel Budínský
na jedné straně
a Muli Katzurin
na straně druhé, který tak
stále poráží

Petera Bálinta,
Bálinta kouč Orlů.
Orlů
V jednotlivých pětkách nedošlo během uplynulého týdne k žádným změnám a tak
zatím mezi oběma pětkami
bohužel nenajdeme ani jediného zástupce Orlů... Na české
soupisce by příležitost dostali
Slezák, Sokolovský, Pumprla,
Šteffel, Benda (Chán je mezi
pivoty třetí), na zahraniční Lee
(Lawrence je šestý), Muirhead,

Hampton, Walker, Šarovič. Pro
zajímavost uveďme, že v loňském roce hlasovalo celkem
2119 fanoušků, letos jich jen
během prvního týdne poslalo
své hlasy 2113. Takže, fanoušci BK Prostějov nenechejte
se pobízet, nebuďte nečinní
a koukejte postavení Orlů
rychle změnit! Na oficiálním
webu ASG lze volit rovněž
hráče,
kteří se zúčasth
nní divácky atraktivnních doprovodných
ssoutěží ve smečování
a v tříbodové střelbě,
ppřičemž vždy půjde
o 3 české a 3 zahraniční
n basketbalisty s tím,
že obhájci loňského prvenství
(Miloš a Satoranský, který však
již v domácí lize nepůsobí) mají účast zajištěnou. Fanoušci
mohou dát svůj hlas v anketě
vždy jednomu českému a jednomu zahraničnímu hráči, kteří jsou v nabídce. Mezi trojkaři
vedou Slezák (Prášil čtvrtý)
a McKay, smečařům vládnou
Pumprla s Muirheadem. -pk-

Jak tady všichni bydlíme?
Sportovci jsou ubytováni
a soustředěni v olympijské
vesnici a my „nesportovní“
část české delegace spíme
v Českém olympijském domě,
který můžete vidět na fotografii. Právě v něm se odehrávají
všechny společenské události,
zejména ty nejsledovanější

a nejžádanější jako například
´slavnostní díkůvzdání olympijským medailistům´. Účastní
se ho vedle medailistů, jejich
trenérů a manažerů i zástupci
vedení Českého olympijského výboru a reklamní partneři

CZECH TEAMU. Bývá to
velmi příjemné, emotivní, české!
No a k vlastním olympijským
disciplinám. Nezačalo to úplně vesele. Skokani na středním můstku byli po kvalifikaci
a prvním kole nečekaně neúspěšní, takže konečné dvanácté místo Koudelky a čtrnácté
místo Jandy bylo i pro mě
zklamáním. A Nikola Sudová
nepřekonala bariéru svého
zranění. A favoritka favoritek
Martina Sáblíková jela v noci
a vy jistě už víte jak… Já ve
chvíli, kdy píšu tento příspěvek ještě ne.
A ještě jedna poznámka.
I když co říct na počasí, když
Prostějov s nadmořskou výškou dvě stě metrů se stal horským střediskem a Whistler
s více jak tisíci metry je
k nelyžování……
Tak ahoj a příští pondělí
nashle
Mirek Černošek

Zajímavost
Z
ajímavost t
týdne
ýdne
Prostějov uspořádá Sportovní hry mládeže
PROSTĚJOV - Slavnostní večer u příležitosti vyhlášení ankety „Sportovec města Prostějova“ byl nejen tečkou za letopočtem 2009. Na počátku toho nového připomněl Michal Müller,
předseda Komise pro mládež a tělovýchovu, i významné sportovní události, které prostějovskou sportovní veřejnost potěší. Jednou z nejzajímavějších budou zcela jistě I. mezinárodní
Sportovní hry mládeže, které se uskuteční ve dnech 28. až 30. května 2010 v Prostějově.
„Pomalu končí volební období a máme ještě docela dost plánů. Na mezinárodní sportovní
hry mládeže přijedou mladí sportovci nejen ze zemí Vysegradské čtyřky Slovenska, Polska
a Maďarska, ale také z Dánska a jiných evropských zemí,“ uvedl při slavnostním vyhlášení
sportovní ankety Michal Müller.
Akci pořádá město Prostějov ve spolupráci s Gymnáziem Jiřího Wolkera a Základní a mateřskou
školou Palackého. „Dalšími partnery jsou Léon Foucaut Gymnasium a I. Mittelschule z německého města Hoyerswerda, Liceum Ogolnoksztalcace z polské Šródy, Péterfy Sándor Általános
Iskola z maďarské Nagykanisze, žáci ze slovenských Vysokých Tater a z dánské Skads Skola
z města Esbjerg,“ prozradila Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovské radnice.
„Sportovat se bude v disciplínách jako je atletika, plavání, chybět nebudou ani kolektivní sporty
jako fotbal, florbal, volejbal, basketbal. Účastníky, kterých mimochodem přijede přes dvě stovky,
rozdělíme do dvou věkových kategorií, a to žáci do čtrnácti let a studenti do osmnácti let. Všechny
soutěžní sportovní disciplíny proběhnou v sobotu devětadvacátého května, neděle třicátého pak
bude spíše volnější, aby se mohli účastníci z partnerských škol a měst setkat a navázat nová přátelství,“ popsal místostarosta města Prostějova Pavel Drmola. „Bude to také jakási první zkouška
jejich jazykových schopností. Účastníkům navíc nabídneme vyžití v aquaparku nebo na in-line
oválu v Kolářových sadech,“ dodal Drmola. Pořádání her finančně podpoří Vysegrádský fond,
maximální výše dotace je 14 700 eur (cca 383 tisíc korun).
„Z plánu letošních akcí to nebude všechno. Například v září se poměří žáci základních a středních
škol na atletickém oválu u Reálného gymnázia a ZŠ při závodech ´Prostějovské laťky´. Přál bych
si, aby město Prostějov zůstalo dál významným sportovním centrem a aby na jeho nebi zazářily
další hvězdy,“ vyslovil přání šéf Komise pro mládež a tělovýchovu Města Prostějov Michal Müller.
-pk, jp-

Ohlédnutí za letošním ročníkem ankety „Sportovec města Prostějova 2009“

POSLEDNÍ TEČKA
ORGANIZÁTORA
„Na samotný závěr bych rád
řekl, že dle mého názoru měl
letošní ročník nejvyšší úroveň
za celé čtyřleté období, které
naše komise v současném
složení organizovala. Myslím,
že vskutku se podařil i samotný večer, který měl úspěch
díky stmelenému kolektivu,
jenž anketu připravil. Bylo
to jednoznačné vyvrcholení
čtyřletého snažení vypilovat
slavnostní akt k dokonalosti.
Velice důležitým faktorem
byla osobní účast všech oceněných, bez nichž nemají
podobné akce ten patřičný
lesk. Ceny navíc předávaly nejen
politické špičky Prostějova, ale
také sportovní legendy, kterých je
v Síni slávy docela služný počet.
Obzvlášť mě těší účast olympijského vítěze z Barcelony 1992
Roberta Změlíka. To byla třešnička na dortu celého slavnostního
večera. Cítím opravdu silný pocit
hrdosti na prostějovský sport.
Dojetí jsem pak cítil při promítání
vzpomínkového videa na nedávno zesnulého Josefa Pavlatu.
Jsem také rád, že vyhlášení mělo
velký ohlas u hostů, zástupců
Olomouckého kraje a hlavně,
což mě velmi těší i od zúčastněných sportovců. Právě pro
ně jsou podobné večery organizovány. Chtěl bych proto
moc poděkovat celému týmu
lidí, kteří se o anketu starali a do
posledního puntíku všechno
klaplo. V první řadě partnerům,
bez nichž by se celá akce nemohla uskutečnit, ať už to jsou TK
PLUS, pánské obleky Koutný,

Starorežná, Hellas Tour, Taxi
Vratislav Hromek, Sky Balloons
Viléma Otrase, Hellia Sport či
samotné město Prostějov. Dále
pak členům Komise pro mládež a tělovýchovu, zvláště pak
Zbyňkovi Netopilovi a Jardovi
Koribskému, tajemnici komise
Veronice Hýblové, vedoucí kanceláře starosty dr. Tatarkovičové
a dalším pracovnicím z kanceláře starosty Janě Gáborové
a dr. Dvořákové a Michalovi
Slavíkovi, který byl spoluautorem scénáře a moderátorem. Za mediální prezentaci
pak patří velké poděkování
médiím včetně Prostějovského
Večerníku. Těm všem chci
ještě jednou poděkovat za to,
že slavnostní večer proběhl
na skvělé úrovni a s patřičnou
noblesou.“
Michal MÜLLER,
předseda Komise pro mládež
a tělovýchovu při
Radě města Prostějova:

Do Síně slávy prostějovského sportu vstoupil i Robert Změlík „Chci do Helsinek i Singapuru,“
„Jsem potěšen, že si na mne vzpomněli. Zaskočilo mě to...“ staví si před sebe velké cíle
PROSTĚJOV - Společnost zasloužilé sportovce. Ale je to
zasloužilých sportovců v Síni příjemné, že na mě lidé nezapotalentovaný plavec ONDŘEJ PALATKA
slávy prostějovského spor- mněli a stejně příjemné je být
tu rozšířil v pátek vedle fot- mezi prostějovskou sportovní
balové legendy Vlastimila elitou. Jsem opravdu skutečně
Zemana a atletického nad- potěšen, že si na mne vzpomněli.
šence Milana Čečmana také Jen nevím, zda je to brzo vzhledalší atlet Robert Změlík dem k mému věku, nebo pozdě
(narozen 18. dubna 1969), kte- vzhledem ke svým výkonům...
rý se stal současně i čestným (smích)“
občanem města Prostějova! ¤ Mluvíte hodně o mládeži,
Bývalý desetibojař, olympij- vidíte v tomto směru svou příský vítěz z Barcelony (1992) ležitost?
a halový mistr světa z Paříže „Myslím, že pro mládež se nedě(1997) byl z ocenění evidentně lá dost. Chybí trenéři, rodiče se
potěšen a zaskočen současně. o volný čas svých dětí nezajímají,
„Nevím, zda je to brzo vzhle- ke sportu je nevedou. Chtěl bych,
dem k mému věku, nebo poz- aby děti zase uměly kotrmelec,
dě vzhledem ke svým výko- stojku nebo svíčku. To vše bylo
nům..,“ uvedl v interview pro pro nás díky sokolu a školní aktiVečerník Robert Změlík, který vitě při plnění „Odznaku zdatmusel po nesčetných zdra- nosti“ samozřejmostí, dnes už to
votních problémech ukončit řada dětí nedokáže.“
PATŘÍ K LEGENDÁM. Rodák
závodní dráhu již v osmadva- ¤ Jaké vidíte východisko z této z Ivaně Robert Změlík byl z uvedení
ceti letech. Vše se přihodilo situace?
do Síně slávy prostějovského sportu
v létě roku 1997 na mistrovství „Jednak by se měla změnit evidentně dojatý a děkoval na všechny
světa v Aténách, kde upadl koncepce výchovy ve školách. strany... Foto: Zdeněk Pěnička
na sedmé překážce a musel Učitelé by měli vytvářet pro
odstoupit ze závodu, způsobily žáčky sportovní prostředí, hle- nesrovnatelně lepší podmínky,
tehdy zdravotní potíže před- dat talenty. Děti hodně ovlivňují než jsme měli za našeho mládí.
časný konec jeho závodní kari- počítače a hmotné statky. A to Je víc kvalitních sportovišť, přeéry. Rodák z Ivaně se sice dal je chyba. Dnes jsou pro sport sto je méně sportujících.“
¤ Jakou máte předstana podnikatelskou dráhu,
vu o zapojení mládeže?
ale k atletice jej to táhne
„Chtěl bych podpořit
dál. Nejdříve vypomáhal
přehled největších úspěchů
sportující mládež a znoProstějovu ve druhé lize
Roberta Změlíka
vu prosadit do škol plnědružstev, loni se stal oficiní dřívějšího ´odznaku
álním poradcem Romana 1988: MSJ, Kanada,
2. místo
zdatnosti´. Samozřejmě
Šebrle.
1990: ME, Split (Bulharsko),
4. místo
v nějaké jiné formě a pod
1991: MS, Tokio (Japonsko),
4. místo
novým názvem. Ale prin¤ Jak jste přijal ocenění 1992: OH, Barcelona (Španělsko), 1. místo
cip by měl zůstat podoba poctu?
1992: Nejlepší sportovec ČSFR,
1. místo
ný: přivést děti ke sportu,
„Abych pravdu řekl, zasko- 1995: MS, Göteborg (Švédsko), 14. místo
k pohybu pro radost,
čilo mě to. Bylo to pro 1996: OH, Atlanta (USA),
7. místo
nejen pro vrcholové
mě překvapení, nečekal 1997: HMS, Paříž (Francie),
1. místo
výsledky.“
-jp, pkjsem tak brzký vstup mezi

PROSTĚJOV - Sedmnáctiletý
Ondřej Palatka závodí od
počátku loňského roku za
Plavecký oddíl Prostějov, kde
je jeho trenérem Petr Adamec.
V anketě „Sportovec města
Prostějova 2009“, jehož vyhlášení jsme mohli sledovat předminulý pátek v Hotelu Tennis
Club, získal Palatka nejvíce
hlasů v kategorii Talent roku,
kterou tak opanoval. A oprávněně, vždyť v loňském roce
získal v disciplíně znak třikrát
zlato na mistrovství republiky dorostu a skončil stříbrný
na tuzemském šampionátu
dospělých. Poté, co si převzal
prestižní ocenění, poskytl
Večerníku exkluzivní rozhovor.
¤ Jak dlouho plavete?
„Už jedenáct let. Teď jsem se
zaměřil na znak, předtím jsem
dost plaval motýlka.“
¤ Jaké máte sportovní cíle pro

letošní rok?
„Jednak bych rád splnil limit
na evropský šampionát, který bude letos v polovině roku
v Helsinkách a pak bych
také chtěl získat nominaci
na Olympijské hry mládeže
v Singapuru. Ty se budou konat
letos koncem léta.“
¤ A osobní plány?
„Studuji na gymnáziu Jiřího
Wolkera, kde chodím do sportovní třídy. Příští rok budu maturovat a pak bych rád na vysokou
školu. Nemám ale zatím jasno
v tom, co bych chtěl dál studovat.“
¤ Co další koníčky, zájmy?
„No, vzhledem k tomu, že
v sezóně jsem každý víkend na
závodech, moc volného času
mi nezbývá. To pak většinou
relaxuji - spím, poslouchám
hudbu. Občas v létě zajdu i do
aquaparku, ale to si spíš užívám
na vodních atrakcích jako jsou
tobogány a skluzavky.“ -jp, pk-

partneři ankety
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REALITNÍ KANCELÁŘ

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

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

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

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

Prodej RD 3+1 se zahradou Vícov, ZP
222 m2, zahr. 367 m2. WAF, el., plyn, voda
SLEVA! Cena 880.000 Kč

RD – PRODEJ

BYTY PRODEJ
OV 1+1, PV - Tovačovského, 36 m2,
2.p., cihla, po rek. Cena: 1.000.000 Kč
OV 2+1 Prostějov - Svatoplukova,
Sleva! 950.000 Kč
49 m2, příz.
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
Prodej DB 3+1 Němčice n.Hanou,
75 m2, balkon, zvýš. přízemí.
BYTY PRONÁJEM
Pronájem 3+1 PV - Palečkova
na 9.000 Kč/měs.+3.000 Kč energie
Pronájem 3+1 s verandou a zahrádkou, PV Palečkova,145m2,příz,nový,JENNEKUŘÁCI!!!
8.500 Kč/měs.+3.000 Kč energie
Pronájem 1+1 PV-Okružní, 25 m2, 3.p./3
5.200 Kč/měs.
Pronájem1+1PV-Vrahovická, 6.700Kč/měs.
Pronájem zaříz. bytu 3+1 E.Beneše, 3.p.,
lodžie
9.500 Kč/měs.
Pronájem bytu 1+1 PV - Wolkerova, 36 m2,
1.p. bez výtahu
6 000 Kč/měs.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Pronájem kanceláře 19m2, centrum. 2890 Kč
Pronájem kanceláře 30m2, centrum. 4600 Kč
Pronájemobch.prostor,centrum,přízemí,232
Cena v RK
m2.
Pronájem obchodu s výlohou a bytem 1+1 v
centru PV, 38 + 36 m2, příz.
25.000 Kč/měs. vč. energií
NOVINKA! Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a podkr. bytem v prům. části PV, ZP
celkem 1765 m2, nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
NOVINKA! Prodej patrové, zděné, výr., kanc.
a sklad. budovy v prům. části PV, ZPcelkem 499
3.300.000 Kč
m2, nákl. výtah 2000 kg.
NOVINKA !!!Prodej zavedené pivnice v centru nám. T. G. M., 140 m2, momentálně pronajato.
Cena: 2.490.000,Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního
domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou,
vitotékouadvěmaobchodyvhistorickémcentru
Prostějova.
Cena v RK.
Prodej/pronájem prům. budov 252 m2, 390
m2, 413 m2, 544 m2, 594 m2, 1050 m2, 1155 m2
v prům. části PV
Cena dohodou
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul.
15000 Kč/měs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice
3.000.000 Kč
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!
POZEMKY PRODEJ
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
550 Kč/m2
Kostelec na Hané část st.poz.4032 m2
320 Kč/m2 NÁŠ TIP
350.000 Kč
Vřesovice parcela 744 m2
550 Kč/m2
Alojzov parcela 1200 m2
Hluchov 695 m2
200.000 Kč
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláři
GARÁŽE
Prodej nadstandartní garáže 30 m2,
el.220/380V, EZS, další zabezp., odvětrávání,
PV-ul. Pod Kosířem
240.000 Kč

www.realitycz.net

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

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

tel.:
mobil:

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

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

RD 4+1 Kralice na Hané
Řadový, dvoupodlažní, částečně podsklepený, pozemek 497m2,
zahrada 482m2, garáž, el. 220/380V, voda vlastní studna, ÚT na
tuhá paliva a plynovým kotlem.
Cena 1.790.000 Kč
RD 2+1 a 1+1 –TVOROVICE, okr. PV
Řadový, 2+1 a 1+1, široký průjezd na dvůr. Byt 2+1 ihned
obyvatelný. Vhodný k rekonstrukci a rozšíření do podkroví.
Pozemek 2259 m2.
Cena: 740.000 Kč
Rodinnýdům3+1Plumlov,-Dvoupodlažní,částečněpodsklepený,prosklenáverandasvýhledemnarybníkapřístupemnazahradu
423m2.Vodaobecní,el.220/380V,ÚTnatuhápaliva+el.kotel,plyn
udomu. Ihnedknastěhování.
Cena: 1.350.000 Kč
Rodinný dům 5+1 Kobylničky, - dvou bytových jednotkách
3+1 a 2+1 po většinové rekonstrukci, plastová okna, kotel,
plovoucí podlahy, vnitřní omítky, 2 nové kuch.linky. K domu
přilehlý dvorek s kůlnou navazuje na pozemek zahrady. Celková
výměra pozemků 683 m2.
Cena: 1.650.000 Kč

Rodinný dům 6+kk Klenovice, - samostatně stojící novostavba
s garáží, terasou v klidné části obce, plyn ÚT + teplovzdušné
vytápění z krbu do všech místností zast.pl 132 m2, zahrada 595
m2.
Bližší informace v RK
RestauraceVyškov,-sezahradnímposezenímaluxusnímbytem
2+1 s privátním bazénem, kapacita 35 míst uvnitř, v zahradě 80 +
výčep, udírna, gril. Prodej včetně vnitřního vybavení restaurace a
bytu.Velmi dobrý stav.
Cena: 5.000.000 Kč

BYTY – PRODEJ

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

Michael Vejmola

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

BYT3+1, Prostějov, Svatoplukova - DV, 110m2 + 2 balkony,
4.NP, cihlový, sklep, podlahy - plovoucí a keramická dlažba v
koupelně a na wc.VytápěníWAF.
Cena 1.390.000 Kč
BYT2+kk, Prostějov, Krasická ul. - OV, 60,5 m2 + 2 balkony,
sklep, novostavba, plastová okna, podlahy - plovoucí a keramická
dlažba v koupelně a na wc. Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči.
Cena 2.100.000 Kč
Byt 3+1, Mozartova, Prostějov - OV, 72 m2 v 8.NP
panelového domu, po celkové rekonstrukci bytu i domu.
Zděné jádro, kuchyňská linka na míru. Klidná lokalita blízko
centra.
Cena: 1.690.000 Kč
Byt 5+1 Prostějov, Vápenice - v OV, 162 m2, v 1.NPcihlového
domu v centru města. Prostorná kuchyně s rohovou kuch.linkou
s vestavěnými spotřebiči-(myčka, sporák, lednice), 2 x koupelna
s wc, plovoucí podlahy, v obývacím pokoji krb. Vytápění řešeno
samostatným plynovým kotlem.
Cena 3.650.000 Kč
Prodej bytu 2+1, Prostějov, V. Špály - DB, 67 m2, v 6.NP
panel, (zateplení, plastová okna). Neprůchozí pokoje, velká
komora a lodžie. Byt je v původním stavu. Cena: 950.000,- Kč
Byt 3+1 Prostějov, J.Zrzavého, - DB, 75 m2 v 6.NP
panelového domu, plastová okna, nové podlahy, nová koupelna
se sanitou, zděné jádro, vestavěné skříně, internet Wifi, kabelová
televize, lodžie, nový výtah, zateplení, velký sklep 9m2, možnost
pronájmu či dokoupení garáže do 200 m od domu, prodej možný
s vybavením.
Cena: 1.490.000 Kč
Byt 1+1 Prostějov, V.Outraty, - DB v 1.NP 32 m2
Cena: 750.000 Kč

Byt 2+1 Ant. Slavíčka, PV Tel.: 777 231 606
Družstevní byt, panel, dům i byt po kompletní
rekonstrukci, 2. patro, šatna. Cena : 1.050.000 Kč

RD VÝŠOVICE
Tel.: 777 851 606
Cena : 700.000,- Kč
7 km od PV, 2+1, započatá rekonstrukce podkroví, nová střecha, zateplení. Celková plocha
pozemku 300 m2.

Byt 2+1 Vodní, PV
Tel.: 777 231 606
Družstevní cihlový byt, 60 m2, v centru města,
původní udržovaný stav. Francouzské okno na
jih do zahrady.
Cena : 950.000,- Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

Pá: 9.00 - 12.00

Byty prodej Prostějov:
2+1 Belgická, panel, 7. patro, 50m2, výtah, vana,
plovoucí podlahy, v domě vlastní kotelna, orientace
východní, ihned volné.
Cena:890.000,-Kč
3+1 Okružní, družstevní, cihlový, 68 m2, 1.patro,
balkon, sklep, plastová okna, samostatné plynové
topení, orientace východ-západ, nízké měsíční náklady, kolem domu ohraničený pozemek, krásné
klidné místo.
Cena 1.390.000,-Kč
2+1 Čelechovice na Hané, okr. Prostějov, družstevní, 1.patro, cihla, 53 m2, nová kuch. linka,
plastová okna, samostatné plynové topení a ohřev
vody, sklep, k bytu přináleží garáž a zahrádka, možnost okamžitého převodu do osobního vlastnictví.
Cena: 890.000,-Kč
Domy prodej:
RD 5+1 Ohrozim, řadová, patrová zemědělská
usedlost ve středu obce, pozemek cca 1000 m2,
průjezd, hospod. přístavby, uzavřený dvůr a zahrada, el. 220/380V, studna, žumpa, plyn, topení plynové ústřední + WAF, nutná rekonstrukce, ihned
volné.
Cena: 990.000,-Kč
RD 4+1 Mostkovice, okr. Prostějov, samostatně
stojící patrový s podkrovím, cihlové zdivo, nepodsklepený, sedlová střecha, orientace na jižní stranu.
Dům prošel celkovou vnitřní rekonstrukcí: okna
a dveře (EURO), vnitřní rozvody (lelktřina, voda,
odpady), omítky, podlahy (plovoucí, dlažba), topení-el. přímotopy, kuchyňská linka s vestavbami
(le. sporák, myčka, pračka), koupelna (vana), WC,
krbová kamna, střecha-nové kravy a latění. K domu přináleží dvorní trakt s přístavbami a zahrada
umístěná přes cestu cca 50m. Klidné místo uprostřed obce.
Cena: 2.150.000,-Kč
RD Bedihošť (hrubá stavba), řadový, koncový, ze 2/3 podsklepený, zast.pl. 319m2, zahrada
194m2, sedlová střecha. Přízemí: prostor pro nebytovou činnost (dvě 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 před domem. Střed obce,
ihned volné.
Cena:2.180.000,-Kč
Rekreační objekty
Prodej chaty 1+1 Bělecký mlýn-Bílovice, přízemní dřevěná s kameným základem, zast. plocha
68m2, vytápění na tuhá paliva, el. 220/380V, voda-nová vrtaná studna (19m), suché WC, oplocený krajový pozemek čtvercového tvaru o výměře
2271m2 (možnost rozdělení na 3 samostatné
parcely), vzrostlé stromy a keře, orientace jižní.
Cena:400.000,-Kč
Ostatní:
Prodej pozemku Ohrozim, cca 935 m2
(55x17m), zahrada s velkou stodolou (dobrý stav
- vhodné na dílnu, sklad) v centru obce, sítě u pozemku, možnost okamžité výstavby RD.
Cena: 490.000,-Kč

Byt 3+1 Šárka, PV
Tel.: 777 851 606
Družstevní vlastnictví, III. patro, 76 m2, byt po
kompletní rekonstrukci Cena : 1.398.000 Kč

Pozemek Vřesovice
Tel.: 777 231 606
Rovinatý terén, obdélníkový tvar o výměře 900
m2, veškeré inženýrské sítě na pozemku. Dálnice
Brno - Olomouc 2 km.
Cena : 430 Kč/m2

POSKYTUJEME KRÁTKODOBÉ
PŮJČKY OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI. PENÍZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

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

www.kk-reality.com
◘Prodej pozemku, Držovice 3389m2,
možno rozdělit Cena k jednání 580Kč/m2

BYTY – PRONÁJEM
Byt 3+1 Prostějov, Zrzavého, - DB, 75 m2, v 6.NP
revitalizovaného panelového domu, částečně zařízený, klidná
lokalita, ihned k nastěhování..
Cena: 7500,-Kč + ink.
Pronájem bytu 2+kk Prostějov, Krasická - 60 m2, v 4.NP
novostavba. Nezařízený, ihned k nastěhování.
Cena: 6.000 Kč bez inkasa
Pronájem bytu 3+1 Prostějov, E. Beneše - 64 m2, v 1.NP,
panel, lodžie. Nezařízený, ihned k nastěhování.
Cena: 6.000 Kč bez inkasa

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Bytový dům, Prostějov, Tylova ul. - rohový, dvoupodlažní,
částečně podsklepený, pozemek 189m2, napojený na veškeré
inženýrské sítě. 1.NP 4 samostatné pokoje (sloužící jako ubytovna),
2.NPBJ 1+1 a 3+1.
Cena: info v RK

Komerčnídům,Prostějov-řadový,podsklepený,dvoupodlažní
komerční dům s nebytovými prostory téměř v centru města. 1.NP
2 obchodní prostory (cca 250 a 60 m2), 2.NPkancelářské prostory
(cca 200 m2) a cca 150 m2 volných kancelářských prostor
v podkroví. Plocha pozemku 2200 m2.
Cena: info v RK

NEBYTOVÉ PROSTORY

Garáž Prostějov, J.Lady - zděná, řadová garáž, 18 m2, v blízkosti
nemocnice a sídliště Zrzavého.
Cena 240.000 Kč
Prostějov, Olomoucká - 3. NP, 706,3 m2 vhodné jako
skladovací prostory nebo prostory pro lehkou výrobu.
Kompletním sociálním zázemí (šatny, umývárna, wc), nákladní
výtah.
Cena: 400,- Kč/m2/rok

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

POZEMKY
Pozemek, Prostějov, soubor pozemků k možné zástavbě o výměře
5.139m2téměřvcentruProstějova.
Cena:infovRK
Křenůvky–Myslejovice soubor pozemků k zem. využití cca 80 000
m2.
Cena19Kč/m2

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

Chcete prodat RD nebo byt? Díky naší široké databázi
klientů Vám nabízíme rychlé zprostředkování prodeje.

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

Byt 2+1 Okružní, PV
Tel.: 777 851 606
Osobní vlastnictví, V.patro s výtahem, šatna, 64 m2,
byt v původním stavu, dům po revitalizaci.
Cena : 998.000 Kč

RD Husovo, Prostějov
Tel.: 777 231 606
Řadový dům 4+1, vytápění plynové, obecní voda,
možnost vybudovat podkroví, dvorek, zahrádka.
Cena : 1.600.000 Kč

RD Přemyslovice
Tel.: 777 851 606
CP pozemku 365 m2, disp. 4+1, veškeré sítě.
Určeno k rekonstrukci. Cena : 550.000 Kč
BYTY PRONÁJEM:
1+1, n/c, centrum
1+1, n/c, Šlikova, PV
1+1, z/p, Tylova, PV
1+1, n/p, Dolní, 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
RD Jezdecká, PV
RD Bezručovo, PV

5.500 Kč + ink.
5.700,- Kč vč.ink.
5.900,- Kč vč.ink.
6.000 Kč vč.ink.
6.800 Kč vč.ink.
7.000,- Kč vč.ink.
7.500 Kč vč.ink.
6.000 Kč + ink.
8.000 Kč +ink.
6.000,- Kč +ink.

◘ Prodej novostavby RD 5+kk ve
Vrahovicích. Nyní hotová hrubá stavba.
Dokončení možno dle přání klienta.
Zastavěná plocha 100m2.Obytná plocha
cca 130m2, zahrada 150m2.Vjezd zezadu.
Cena dokončené stavby 2 899 000Kč
◘ Prodej bytu 2+1 v cihlovém domě na
Svatoplukové ulici,3.p,koupelna po rek.
58m2.
Cena k jednání 890 000Kč
◘ Prodej podkrovního bytu 2+kk,
novostavba, 56m2, 2. patro. Možno
dokoupit park. stání. Velmi nízké měsíční
náklady cca 1200Kč vč. ink..
Nová cena 1 295 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1, 72m2, dům po kompl.
rek., byt původní.
Cena 1 110 000Kč
◘ Prodej bytu 1+kk, po kompl.
rekonstrukci, OV, lodžie, 30m2
Cena 680 000Kč
◘ Prodej cihlového bytu 3+1, OV, C.
Boudy,78m2, lodžie. Cena 1 850 000Kč
◘ Prodej DB 1+1 v cihlovém domě, 40m2,
Studentská.
Cena 700 000Kč.
◘ Prodej cihlového bytu 3+1 v OV, 2.
patro, balkon, pěkný byt
Nová cena 1 350 000 Kč
◘ Prodej cihlového bytu 2+1 v OV, 2.
patro, 54 m2, velký, pěkný.
Cena 1 120 000Kč

BYTY PRONÁJEM:
3+1, ov/p, Dolní, PV

1.250.000 Kč

POZEMKY:
2

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

2

580,- Kč/m
1.000,- Kč/m2
280,-Kč/m2
1.100,- Kč/m2

NEBYTOVÉ PROSTORY:
Kanceláře Vodní
3.000 Kč/měs.+ink.
Garáž Držovice
104.000,- Kč
Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

PRODÁME VÁŠ BYT, RODINNÝ DŮM či CHALUPU

OLOMOUC, PŘEROV, PROSTĚJOV

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

◘ Prodej bytu 2+1, zvýšené přízemí,
rohová, zasklená lodžie,dům po celkové
rekonstrukci pěkné,klidné místo.
Cena 990 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1, 1.patro, lodžie, pěkný
velký byt.
Cena 1 345 000Kč
◘Pronájem 2+1 s terasou v RD
7700Kč+ink
◘Pronájem 1+kk ,balkon 6000 vč. Ink.
◘Pronájem 2+1, Krokova
7200vč.ink
◘Pronájem 3+1, Anglická 10000vč.ink.
◘Pronájem 2+1, Šlikova
7700vč.ink.
◘Pronájem 1+kk Krasická 6000vč.ink.
◘Pronájem 1+1, Žeranovská 5900vč.ink
◘Pronájem 1+kk Lidická
5900vč.ink
◘Pronájem 1+1 Mostkovice
5000+ink

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

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

Aktuální nabídka:

RD 3+1 Držovice
Prodej přízemního řadového rodinného
domu v obci Držovice, okr.Prostějov s
bytovou jednotkou 3+1 s možností rozšíření do podkroví, napojeno na obecní IS,
pozemek 1180 m2, vjezd na pozemek.
Cena: 1.290.000,-Kč

RD 3+1 Čehovice
Prodej přízemního rohového rodinného
domu v obci Čehovice, okr.Prostějov
s bytovou jednotkou 3+1, napojeno na
obecní IS, pozemek 242 m2, vjezd na
pozemek.
Cena: 495.000,-Kč
RD 2+1 Určice
Prodej rodinného domu 2+1 v obci
Určice, přízemní, nepodsklepený dům,
topení lokální na plyn,ohřev vody el.bojler, koupelna, WC, obecní IS, možnost
rozšíření do podkroví, malý dvůr, volný
po dohodě.
Cena: 445.000,-Kč

RD 4+1 Brodek u Prostějova - Sněhotice
Prodej samostatně stojící třípodlažní novostavby RD s bytovou jednotkou 4+1, obecní
IS,pozemek600m2,zahrada,vjezdnapozemek, garáž, nutné drobné dokončení stavby,
ihnedvolný.
Novácena:990.000,-Kč
Chalupa – Zdětín
prodej chalupy v obci Zdětín o velikosti
2+1 bez příslušenství, možnost rozšíření,
pěkný dvůr s vjezdem, okraj obce, klidná
část, ihned volné. Cena: 250.000,-Kč
Nájemní dům – Prostějov
Prodej nájemního domu v centru
Prostějova, jedná se o čtyřpodlažní rohovou budovu, 1+2 NP nebytové prostory cca 220m2, 3+4 NP - 6 bytových
jednotek (2x 1+1, 2x 2+1, 2x 3+1),
po prodeji volné 3 byt.jednotky, další do
dvou let, nebytové prostory volné ihned.
Cena dohodou v RK
Nájemní dům v Prostějově
Prodej nájemního domu v centru
Prostějova s 5 bytovými jednotkami
1x 1+1, 1x 2+1, 3x 3+1, městské inženýrské sítě, na některých bytech nutné
menší opravy, po prodeji vše volné.
Cena: 4.150.000,-Kč
RD 5+1 Němčice nad Hanou
Prodej rodinného domu 5+1 v Němčicích
nad Hanou, okr. Prostějov. Nemovitost je
po celkové rekonstrukci s možností rozšíření do podkroví. Obecní IS, volný po dohodě. SLEVA- nová cena: 690.000,-Kč
RD 4+1 Otaslavice
prodej dvoupodlažního rodinného domu
s bytovou jednotkou 4+1 (160m2) po částečné rekonstrukci, topení lokální na plyn,
obecní inženýrské sítě, menší dvůr, ihned k
bydlení, část kupní ceny možno uhradit ve
splátkách. bližší informace v RK.
SLEVA- nová cena: 690.000,-Kč
RD 2+1 – Čelčice
krajní řadový menší RD s bytovou jednotkou 2+1 ve středu obce s možností
rozšíření do podkroví. Vjezd do domu a
na pozemek, malý dvorní trakt. Obecní
IS, nutná celková rekonstrukce domu.
SLEVA - Nová cena: 199.000,-Kč

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

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

Rodinné domy:
RDBrodekuPV,Prodejčást.
podsklepeného, řadového
rod. domu o dvou podlažích
o vel. 4+1 s dvorkem a terasou. Možno využít i jako dvougenerační 1+1, 2+1.
VytápěníjeústřednínaTPazemníplyn,obecnívodovod,kanalizace.
Cena:1.190.000Kč
Prostějov-prodejřad.koncov.
jednopodlaž. domu, ul.
Tovačovského, 2+1 s možností rozšíření do podkroví.
Po částeč. rekonstr. a modernizaci, nová koupelna,
veškeré rozvody, podlahy. Vytápění je lokální na
zemníplyn,veškeréIS.Zadomemsenacházíterasa
amalázahrádka.
SLEVA!1.650.000Kč
Prostějovičky - prodej řad. nepodsklep. RD o 2 NPpo rekonstrukci o velikosti 5+1 s
garáží. El. 220/380 V, ústř.
plyn. vytápění, kanalizace do septiku, studna na pozemku. Za domem je menší zahrádka. Celková výměra pozemku je 267 m2. Součástí prodeje je i orná
půda527m2.
SLEVA!cenakjednánívRK
Prostějov-prodejrohovéhoRD,v
1.NPjesídlofirmyaprostorná
garáž,vobytnémpodkroví-byt
3+kk,vširšímcentruměstapo
celkovérekonstr.VeškeréIS,vytáp.nazem.plyn,plast.okna,
podlahyzkeramickédlažbyaplovoucí,třebadokončitfasádu.Vhodnéktrval.bydleníikomerčnímúčelům(sídlo
firmy,kanceláře,ordinace,prodejna,...).Celkovávýměra
pozemku178m2.
Cena:kjednánívRK
PV-Boženy Němcové, prodej
RD4+1,2.NP,řadový,nepodsklepenýsdvorkem.Vdomě
probíhá celková rekonstrukce,
novéveškerésítě,podlahy,omítky,okna,možnostrozšířeníobytnéplochyopodkroví.Chybídokončitobklady
apodlahovékrytiny.Výměrapozemkuje122m2.
CenakjednánívRK.
Studenec-prodejřad.jednopodlaž.RD3+1smožnostírozšířenídopodkroví.Důmjevhodný ihned k bydlení. Vytápění
ústřednínazemníplyn,el.220/380V,vodazvlastnístudny,
vodovod před domem, kanalizace do žumpy. Za domem je hospodář. přístavek (garáž) a kolny, následuje
zahradasvjezdemnapozemek.Zastavěnápl.369m2,
zahrada155m2.
NOVÁCENA! 570.000,-Kč
RDSkalka-prodejnovostavby
řadového rodinného domu,
jednopodlažního, se sedlovou
střechousvestavbouvpodkroví.Jednáseonedokončenýdůmovelikosti4+kk,chybí
dokončit obklady v koupelnách, podlahy v pokojích,
dveřesobložkou,schodiště,fasáda.El.220/380V,plyn,
obecnívodovod.Celkovávýměrapozemkuje269m2.
CENAkjednánívRK
Byty - prodej
Prostějov Vrahovice - Prodej
novéhozděnénéhopodkrovníhobytu2+kkvbytovémdomě
se4bytyovel.56m2.Bytový
důmjepogenerálnírekonstrukci,vbytěstřešníokna,kuch
linka se sklokeramickou deskou, vytápění el. přímotopy,
internet.Možnostkoupěparkovacíhomístavedvoře.
CENAvRK
Prostějov,Sídl.svobody-prodej
bytuOV,2+1,přízemí,výměra
55m2.Bytovýdůmjeporevitalizaci - zatepl. fasáda, plast.
okna,novéstupačky.Bytjevpůvodnímstavubezlodžie,
pokojesituoványnazápad. SLEVA!kjednánívRK
NabízímeDB3+kksezasklenou lodžií poblíž centra
města. Byt se nachází ve
4.p./4.p. v cihlovém domě
bez výtahu. Pěkný byt o CP 81 m2, balkon 10 m2.
Nová kuchy. linka, plastová okna, parkety a dlažby,
koupelnaporekonstrukci,vlastníohřevTUV.
Cena:1640000,-Kč
Prostějov-Palackého ul. - prodej zděného bytu
2+1 v osobním vlastnictví o výměře 66 m2, 4.
patro bez výtahu, původní stav, pokoje jsou situovány na V a Z, vlastní ohřev TUV na zemní
plyn, v pokojích parkety, na chodbě a v kuchyni
PVC. Za domem se nachází parkoviště.
CENA: 1 045.000,-Kč
Prostějov - Švýcarská ul. - prodej moderního panelovéhobytu3+1vosobnímvlastnictvíovýměře
70 m2, 8. patro, byt je po kompletní rekonstrukci nové zděné jádro, plastová okna, nová kuchyňská
linka včetně spotřebičů, dlažby, plovoucí podlahy,
pokojejsousituoványnaVaZ.
CENAvRK
Nebytové prostory
Pronájem nebyt. prostor na ulici
Dolní o podl. ploše 50,80 m2.
Nebyt.prostorsestávázmístnostio
výměře39m2azázemíovýměře11,80m2.Nutnodokončit
interiératopodlahy,podhledstropuasoc.zařízení.Možnost
parkovánípředobjektem.Vhodnéprozřízeníkanceláře,obchodu,kadeřnictvíap.
Cena:8.000,-Kč/měsíc
Prostějov - pronájem nebyt. prostoru (kanceláře) v podnik. objektu v centru města, naproti OD
Prior. Kancelář se nachází ve II.
patře,výměra47 m2,kuchyňskýkout+WC.Elektroměr
je společný (přepočet). Možnost pronájmu parkovacího
Cena:6.750,-Kč/měs.+ink.
místavedvoře.
Prodej stavebního pozemku v Prostějově
- Vrahovicích na ulici Marie Majerové o výměře 1374 m2. V dané lokalitě probíhá výstavba nových rodinných domů, veškeré inženýrské
sítě se nachází na hranici pozemku. Možnost využití i pro dvojdomek. CENA: 1 380.000,-Kč
Garáže - prodej:
Prodej samost. stoj. trojgaráže na vlast. pozemku, výměra 156 m2,
oplocený, v obci
Držovice. Veškeré IS se nachází před pozemkem. Objekt je možno využít pro garážování,
skladování a po úpravách i pro drobnou výrobu
(dílna ap.).
Cena: 500.000,- Kč

Reality, sport

15. února 2010

19

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

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
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,- Kč
- byt v OV 2+1 v západní části Prostějova
BYTY:
3+1Krasická,OV/cihla,3.p,98m2,2xgarážovéstání.
2200000,-Kč
Byt 3+1 Moravská s lodžií, OV/cihla, 2.p., 75 m2,
lodžie.
1 400 000,- Kč
Byt 3+1, Šárka, DB/panel, 68 m2, 4. patro,
byt je bez větších úprav v zachovalém stavu,
plast. okna.
1 100 000,- Kč
Byt 1+1 Kotěrova, OV/cihla, 1.p, 30 m2, po
rekonstrukci
870 000,-Kč
BYTYPRONÁJEM:
Pronájem bytu 3+1 Čelechovice n./H.,
v přízemí RD 90 m2, část. zařízený, balkon,
plast. okna, možnost využití zahrádky a grilu
za domem, parkování.Sleva! 7 000,-Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1 Šárka, 68 m2, 4.p., klidná
lokalita.
7 500,-Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1 E. Beneše, 75 m2, lodžie
8 500,-Kč/měs.
RODINNÉ DOMY:

KOPlumlovská,zavedenýbarsezahrádkou,ÚT/plyn,2x
park.místo
2150000,-Kč

BYTY

Volejte: 739 322 895
1+kk E. Beneše lodžie
689.000Kč
1+1 Šárka dům po revit.
650.000Kč
1+1 Krapkova OV cihla
Sleva 739.000Kč
1+1 Beneše 38m2+lodžie
730.000Kč
Nový 2+kk Krasická 45m2
1.279.000Kč
Nový 2+kk Studentská 68m2
1.289.000Kč
2+1 Joštovo nám. cihl. 55m2
740.000Kč
2+1 Svatoplukova cihla 58m2
890.000Kč
2+kkOlomoucká OV cihla 61m2 po celk. rek
cena k jednání 1.239.000Kč
2+1 Dolní OV po rek
k jednání 1.890.000Kč
3+1Dobrovského 75m2 dům po revit. 1.050.000Kč
3+1 Tylova OV, cihla 80m2
1.370.000Kč
3,5+1 S. Svobody 82 m2 k jednání 1.549.000Kč

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

590.000Kč
670.000Kč
780.000Kč
1.150.000Kč

DOMY

Volejte: 723 335 940
RD Ondratice
350.000Kč
RD Otaslavice
580.000Kč
RD 3+1 Kostelec n. H.
690.000Kč
RD Čunín garáž zahrada
690.000Kč
RD 3+1 Vřesovice zahrada1000m2 690.000Kč
RD 3+1 Hačky po rek., zahrada
890.000Kč
RD5+1 Polkovice garáž zahrada
950.000Kč
RD 4+1 Ptení pl.okna zahrada garáž 950.000Kč
RD 4+1 Doloplazy garáž zahrada 1.250.000Kč
RD Brodek u Pv zahrada garáž
1.490.000Kč
RD3+kk Kostelec po celk.rek.
1.550.000Kč
RD 2+1 Prostějov po rek.interiéru 1.650.000Kč

Volejte: 732 285 189
RD 5+1 Vrahovice se zahradou, poz. 1096
m2, obytná plocha 120 m2, kanalizace, plyn, el.
22O/380V, průjezd k parkování. Po rekonstrukci, ihned k bydlení SLEVA! 2 840 000,- Kč
RD 6+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992,
nadstandardní rekonstrukce 2006, vzrostlázahradasbazénem,garáž,3xpark.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, zemědělská
usedlost, poz.2000 m2, hospodářské budovy
1 990 000,- Kč
RD 4+1 Domamyslice, poz. 213 m2,topení plyn, k rekonstrukci, klidná lokalita.
1 300 000,- Kč
POZEMKY
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2, el., voda,
plyn u pozemku, studna. Oploceno, možnost
ihned stavět.
590 000,- Kč
Stavební pozemek Plumlovská, Prostějov.
648 m2, el., studna, plyn u pozemku, součástí
prodeje chata a garáž. K bydlení i ke komerč.
využití.
Cena k jednání 1 650 000,- Kč

RD 3+1 Služín zahrada
Cena dohodou
RD 2+1 Čelčice po celk rek.
1.299.000Kč
RD 4+1 Kostelec dvůr zahrada
1.600.000Kč
RD Kostelec 2 byty 4+1 2+0 dvojgaráž Cena dohodou
Chalupa 2+1 Lešany
850.000Kč
RD 2+1Olomoucká po celk. rek. 2.299.000Kč
PR O N Á J MY

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

Volejte: 739 322 895
1+kk Olomoucká 22m2
3.300Kč + 500ink
1+kk Lidická po rekonstrukci 5.500Kč vč. ink
1+1 Žeranovská 45m2 po rek.
4.800Kč+ink
1+1C.Boudy cihl. 40m2
5.500Kč vč.ink
1+1 Šlikova nový podkrovní byt 4.800Kč +ink
1+1 Beneše 36m2+lodžie, sklep 5.800Kč vč.ink
1+1 Šárka
5.500Kč vč.ink
1+1 Svatoplukova po rek. 40m2 6.500Kč vč. ink
2+kkVrahovická novostavba 56m2 5.800Kč+ink
2+1Zrzavého 60m2 po rek.
6.500Kč+el
2+1 Moravská cihla 69m2
7.000Kč vč.ink
2+1 Krokova 58m2 lodžie
6.800Kč vč.ink
2+1S.Svobody 58m2+lodžie
6.800Kč vč.ink
2+1 Pecky cihl. po celk. rek.
7.000Kč vč.ink
2+1Fanderlíkova v RD po rek. 7.700Kč +1.200Kč en
2+1Šlikova, 60m2+2xbalokon 8.500Kč vč.ink
3+1 Šmerala po rek.
5.000Kč + 3.500ink

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM
PLATBA V HOTOVOSTI

Prodej RD 2+kk, Plumlov, s dvorkem a garáží, po částečné rekonstrukci, možnost přístavby
do dvorní části, plocha parcely 173 m2, nová
střecha včetně krovů, plastová okna, nová kuchyně, koupelna, el. bojler, wc, el. 220/380 V,
voda obecní, plyn před domem, vytápění krbem.
Cena: 945.000,- Kč
Prodej řadového RD 2+1 v Držovicích, po
rek., s možností rozšíření. Cena: 2.300.000,-Kč
Prodej RD 2+1, Čelcčice, po rekonstrukci, velmi
dobrý stav
Cena: 1.340.000,- KčByt
1+kk, OV, 32 m2, panel, PV – M. Pujmanové
Cena: 570.000,- Kč
Byt 1+kk, OV, 32 m2, panel, PV – E. Beneše
Cena: 730.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 56 m2, cihla, PV– J. B. Pecky
Cena: 960.000,- Kč
Byt 3+1,Dr,75 m2, panel, PV–Anglická
Cena: 1.340.000,- Kč
Byt3+1,OV,73m2,panel,PV–E.Beneše
Cena:1.340.000,-Kč
Byt 3+1,OV,70 m2, panel, PV–E. Beneše, po rekonstrukci
Cena: 1.460.000,- Kč
Byt 3+1,OV,105 m2, cihla, PV–Nerudova, po
rekonstrukci
Cena: 1.935.000,- Kč
Pronájem bytu 3+1,75m2, PV-Anglická
8.000,-Kč včetně inkasa

Volejte: 732 285 189
1+1 Dolní po rek.
5.900Kč vč. ink
2+1Jihoslovanská po rek. 75m2 7.000Kč vč. ink
3+1Olomocká luxusní
10.000 vč. ink

Volejte: 723 335 940
2+1Ječmínkova 54m2 nový podkr.6.000Kč+ink
Nový RD 4+1 u Konice zaříz.
9.000Kč +ink

www.realitypolzer.cz

Zájemci o plošnou

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

inzerci volejte
číslo 608 022 023

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

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

Prodej RD 5+1 v Kostelci n. H., řadový, poschoďový,
podsklepený, veškeré IS, topení ÚT plynové, 2x soc.
zařízení, menší zahrada.
Cena 2.190 tis. Kč

RODINNÉ DOMY, CHATY

Tel.: 606 922 838

* RD 6+1 v Mostkovicích, dvougenerační, cihlový,
perfektnístav.Vpřízemíjevelkýobývacípokojskrbem
a se vstupem na terasu a okrasnou zahradu s bazénem,
kuchyň,sprch.kout,WCapracovna.Vpatřejsou3pokoje,balkon,terasa,koupelnasrohovouvanou,WC.V
podkroví je prostorný ateliér. Celý dům je podsklepen,
prádelna, garáž pro 2 vozy. Zastavěná plocha 149m2,
zahrada 527m2. Klidná lokalita na okraji obce u lesa.
Cena5.950.000Kč.
* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní
rekonstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2,
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje, kuchyň, chodba s koupelnou a WC. V podkroví jsou
3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž, kotelna
a sklad uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost 20km od
Prostějova. Čistý vzduch, klid a krásná příroda.
Cena1.595.000Kč–VÝHODNÁCENA!!
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové rekonstrukci, veškeré IS, zastavěná plocha 341m2, rozsáhlá zahrada o výměře 2479m2. LUKRATIVNÍ
LOKALITA !! Cena k jednání 3.700.000Kč.

Dřevnovice RD 2+1 a 2+0, po rekonstrukci, plast.
Okna, voda obecní, topení ÚT na tuhá paliva, garáž,
zahrádka.
Cena 1.325 tis. Kč.

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

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

Tel.:728 166 255
BYTY

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

* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře
366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi pěkným výhledem na Plumlov.
Cena 160.000Kč.
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově o
celkové výměře 1.438m2, která obsahuje i třetinový podíl na příjezdové komunikaci. Sítě u
pozemku. Poslední volná parcela v dané lokalitě.
Cena 700Kč za 1m2.

www.reality-domino.cz

Prodej RD 1+1 v Přemyslovicích, vhodný i jako
chalupa, samostatně stojící, pozemek 443 m2, stodola,
vjezd na zahradu.
Cena k jednání 295 tis. Kč
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,
Alojzov a Mostkovice.
1987 - Byt 2+1, OV, panel, Kostelec
Cena 1.190 tis. Kč
1994 - Byt 1+1, OV, panel, PV-Vrahovice Cena 720 tis. Kč
1944 - Byt 1+kk, Dr., cihla, PV – Studentská Cena 750 tis. Kč
1926 - Byt 1+1, OV, cihla, PV – Resslova Cena 790 tis. Kč
1704 - Byt 1+1, OV, panel, PV-E. Beneše Cena 799 tis. Kč
1914 - Byt 1+1, Dr., panel, PV – E. Beneše Cena 800 tis. Kč
1988 - Byt 2+1, OV, cihla, PV-Studentská Cena 1.099 tis. Kč
1518 - Byt 2+1, OV, panel, PV-Dolní
Cena 950 tis. Kč
1907 - Byt 2+1, OV, cihla, PV-Horáka Cena 1.030 tis. Kč
1991 - Byt 2+1, Dr, panel, PV-Sídl. Svob. Cena 1.230 tis. Kč
1959 - Byt 2+1, OV, panel, PV-Okružní Cena 1.250 tis. Kč
1885 - Byt 2+1, Dr., panel, PV-E. Beneše Cena 1.250 tis. Kč
1790 - Byt 3+1, Dr., panel, Němčice
Cena 990 tis. Kč
2002 - Byt 3+1, Dr., cihla, PV-Svatoplukova Cena 1.470 tis. Kč
2019 - Byt 3+1, OV, panel, PV-Svobody Cena 1.595 tis. Kč
2012 - Byt 3+1, OV, panel, PV-Šárka
Cena 1.495 tis. Kč
1931 - Byt 3+1, OV, panel, PV-Šárka
Cena 1.710 tis. Kč
1898 - Byt 4+1, Dr., panel, PV-Anglická Cena 1.190 tis.Kč

DALŠÍ NABÍDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT ČI DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDI
NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAŘÍDÍME

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY :
RD 5+1 Přerov III-Lověšice
2.400.000,-Kč
RD 6+1, PV-Držovice 3.600.000,-Kč
RD 5+1, Plumlov
2.450.000,-Kč
RD 2+1, Čelčice
1.340.000,-Kč
RD 1+1, Otaslavice
550.000,-Kč
RD 6+2, Nezamyslice 1.190.000,-Kč
RD 5+1, Kobeřice
290.000,-Kč
RD 2+1, Buková u Protivanova
230.000,-Kč
RD 5+1, Mořice u Nezamyslic
1.250.000,-Kč
RD 5+1, Mořice u Nezamyslic
1.400.000,-Kč
RD 2+1, PV – Držovice 2.300.000,-Kč
RD 1+1, Nezamyslice
260.000,-Kč
RD 6+2, Vícov okr PV 2.350.000,-Kč.
RD 6+2 (2x3+1) PV –Domamyslice
4.200.000,-Kč
RD 6+1, PV-Domamyslice
3.950.000,-Kč
RD 3+1, Brodek u Konice 780.000,-Kč
RD 2+1, Brodek u Konice 380.000,-Kč
RD 2+0, Prostějov
600.000,-Kč
RD 2+1, Ohrozim
750.000,-Kč
RD 2+1, Raková u Konice 495.000,-Kč
RD 3+1, zahrada, Vřesovice
690.000,-Kč
BYTY :
Byt 3+k ul.Podjezd PV –po rekonstrukci
1.640.000,-Kč
Byt 2+1 ul. Dolní PV – po rekonstrukci
1.150.000,-Kč
Byt 4+1 ul. Zikova Olomouc
1.850.000,-Kč
Byt 2+1, PV-ul.Dolní
940.000,-Kč
POZEMKY na RD :
Pozemek na RD – PV-Vrahovice
926m2= 982.000,-Kč
Pozemek na RD – Kelčice
1340m2=650.000,-Kč
Pozemek na RD – Vřesovice
917m2= 340.000,-Kč

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

FC RELAX PROSTĎJOV
Vás srdeþnČ zve na

F O T B A L O V Ý

P L E S

konaný v pátek 26. února 2010 od 20.00 hodin
v kulturním domČ v Žárovicích.
K tanci a poslechu hraje TAMDEM Protivanov.
Bohatá tombola, obþerstvení zajištČno.
Vstupné: 100,- Kþ.
PĜedprodej:Klubové zaĜízení Plumlov,
telefon 582 393 224
vstupenky bude možno zakoupit i pĜímo na místČ.

Svoz z ProstČjova: Hlavní nádraží
zastávka LáznČ - Hliníky
zastávka Haná
kĜižovatka ýechovice
Mostkovice – pod kopcem
zastávka Plumlov

19.00
19.10
19.15
19.20
19.25
19.30
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Hledám chatu na Běleckém mlýně.
Platím v hotovosti. 774 851 606.

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.

Pronajmu byt 1 + 1, 5 km od PV, 40
m2, zahrada, internet, 3.800 Kč + ink.
, + nebyt . prostory (cukrárna, sklad,
kanc.). Cena 4.800 Kč + ink. Tel.: 777
11 89 11.

Prodám cihlový DB 3 + 1, zvýšené
přízemí, Okružní ul. Tel.: 724 31 66
33.

Hledám menší domek se zahrádkou,
kdekoliv na Prostějovsku. Nejlépe
Kralice, Výšovice, Brodek u PV,
Otaslavice, Kostelec. Není však podmínkou. Spěchám. 777 851 606.
Koupím byt 3 + 1 u Nové nemocnice
nebo poblíž. Podmínkou výtah.
Máme hotové peníze. 775 125 779.
Hledám ke koupi 1 + 1, osobní vlastnictví. Sídliště Hloučela nebo Sídliště
Svobody. Platím hotově. 777 231 606.
Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.

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 Při rychlém
jednání sleva.. Tel.: 606 788 386.
Prodám byt OV 3 + 1 v PV, v perfektním stavu, po rekonstrukci, cena dohodou. Tel.: 724 337 984.

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.

Pronajmu dvojgaráž (i možnost
sklad), Kralice na Hané. Cena dohodou. Tel.: 777 57 12 19.
Pronajmu garáž v centru města. Cena
dohodou. Tel.: 777 57 12 19.
Prodám stavební pozemek –
Krumsín, 1.540 m2, cena dohodou.
Tel.: 777 776 781.
Prodám byt 1 + 1, OV, E.Beneše. Tel.:
737 772 130.
Pronajmu garsonku na Olomoucké,
22 m2. Tel.: 777 572 247.

Pronajmu 120 m2 nebytových prostor v centru města PV. Bývalý obchod nábytku. Volné ihned. Tel.: 603
818 856.

Prodám novostavbu řadového RD v
Plumlově, 5 + 1, garáž, okr. zahrada,
bazén. Dům je v bezvadném stavu,
bez dalších investic. RK nevolat. Tel.:
720 204 000.

Prodám byt 3 + 1 v PV, cena 1.120.000
Kč. Tel.: 724 337 984.

Pronajmu velmi pěkné prostory, cca
50m2, vhodné ke zřízení obchodu,
příp. kanceláře. Volné od 1.3.2010 v
objektu Drozdovice 22, PV. cena
6.000 Kč/měs. + energie. Tel.: 728
978 973 p. Černý.

Pronajmu velký cihlový byt 1 + 1 v PV,
51 m2, 4.500 Kč/měs. Tel.: 724 337
984.

Prodám byt 1 + 1 cihl. po rek., 40 m2,
860.000 Kč. RK nevolat. Tel.: 732
466 293.

Pronajmu cihlový byt 3 + kk v PV, cena 5.500 Kč/měs. Solidní zájemce.
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.
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 3 + 1 po kompletní rekonstrukci, 8.000 Kč/měs. + ink. Tel.: 602
265 646.

Pronajmu 2 + 1, 65 m2, v centru města, vlastní pl. topení. 5.500 Kč + ink.
Tel.: 582 343 711.
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.
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.
Prodám garáž za Leteckou ul.
115.000 Kč. Tel.: 602 265 646.
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.
Podm. nekuřáci. Tel.: 608 71 80 71.
Prodám zrekonstruovaný byt 2 + 1 v
OV. Tel.: 721 853 403.
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 cihlový RD Otaslavice 4+1
po rekonstrukci se zahrádkou, cena
1,79 mil. Tel. 777 181 816.

RD Vitčice, okr. Prostějov 3 + kk, zast.
pl. 79m2, zahr. 241m2, zahr. 570m2,
UT na tuhá paliva, WC - koupelna po
rekonstrukci. Cena: 445.000 Kč. Tel.:
608 601 719.
Pronajmu dlouhodobě zděný jednopokojový byt, Žeranovská ul. 21.
Volný ihned. Tel.: 608 88 76 33.
Pronajmu byt 1 + 1 a 2 + 1, v PV. Tel.:
773 220 760.
Pronájem cihl. bytu 2 + 1, 55m2 na ul.
Bulharská, ihned volný. Cena včetně
inkasa: 7.000 Kč. Tel.: 602 451 816.
Pronajmu 1 + 1 v PV, zařízený, s plynovým vytápěním, vhodný pro jednu
osobu. Cena dohodou. Tel.: 604 850
909, 728 764 326.
Pronájem bytu 2 + 1 v blízkosti centra, volný od 1.3.2010, 7.500 Kč/měs.
Tel.: 604 821 312.
Pronajmu nebytové prostory vhodné
na bar, kavárnu, obchod, cca 600 m2,
v centru PV. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.
Pronajmu nebytové prostory 90 a 150
m2, na hlavní ulici v PV. Cena dohodou. Tel.: 724 337 984.
Pronajmeme garáže v Držovicích, nájem 1050 Kč/měs. Tel.: 608 811 174
Pronajmu volný byt 2 + 1 s alkovnou
na Sídlišti svobody. Cena včetně inkasa 6800 Kč. Tel 605 70 41 58.
Pronajmu byt 1 + 1, E. Beneše. Tel.:
736 631 702.
Prodám byt 2 + 1 OV, panel, původní
stav, pěkná lokalita. RK nevolat! Tel.:
723 563 169.
Prodám byt 3+1, 6. poschodí, sídl. E.
Beneše, dům zateplen, nové okna,
levný nájem. Volné ihned. Tel.: 774
273 310.
Pronajmu pěkný byt 3 + 1, Šmeralova
ul., 5tis. Kč + ink. Tel.: 737 508 611.
Prodám pozemek 400 m2. Obec
Dubany, Tel.: 777 290 319.

Přijmeme muže i ženy na pozici poradců ve wellness centru. Pružná pracovní doba, nadstandardní příjmy,
zaučíme. Volejte po 19.00 hod. Tel.:
724 30 60 29.
Výdělky 2-7 tis. Kč denně. Nutný PC
+ internet. Nejde o poj., půjčky,
MLM. Tel.: 603 845 583.
Přijmeme nehtařku na výpomoc do
zavedeného salonu. Tel.: 774 81 05
09.

Prodám VW Sharan 4 motion, r.v.
02, Cena dohodou. Tel.: 777 571
219.

Přijmu automechanika s praxí na provozovnu v PV. Nástup možný ihned.
Tel.: 608 824 136.

Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo
2 + 1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
Prodám byt 1 + 1, OV, Kostelecká,
PV. v revital. panelovém domě(zateplení, fasáda, plast. okna, lodžie, stoupačky, střecha). Cena 750.000 Kč.
Tel.: 607 802 970.
Prodej panelového bytu 3 + 1 OV, ul.
Italská, po částečné rekonstrukci, výměra 62m2, 2NP. s výtahem.
Neprůchozí pokoje, prostorný byt s
balkonem. Cena 1.290.000 Kč. Tel:
603 598 193.
Prodej novostavby ve Vrahovicích 5 +
kk. Cena v RK. Tel.: 604 821 312.
Pronajmu byt 2 + 1, Krokova ul., PV,
6.800 Kč vč. ink. Tel.: 776 792 531.
Prodám cihlový 3 + kk, OV, po GO, v
centru parkování, nízké náklady, vl.
topení. Cena dohodou. RK nevolat.
Tel.: 775 290 745.
Pronajmu byt 3 + 1 v centru města.
Tel.: 606 352 444.

Pronajmu zařízený 2 + 1 na V.Špály,
volný ihned. Cena 8.000 Kč vč. ink.
Tel.: 777 163 747.

práci
nabízí
Jistý výdělek – na věku nezáleží.
Česká a.s., nic neplatíte. Tel.: 775 972
354.
www.domajob.cz Z domova!!

Koupím byt 2 – 3 + 1 kdekoliv v
Prostějově. Děkuji za nabídky. Tel.:
731 188 624.
Koupím RD na chalupu do 20-ti
km od PV. I k rekonstrukci. Tel.:
739 356 746.
Pronajmu byt 2 + 1 v PV, volný od
1.3.2010. Bez psích mazlíčků. Tel.:
607 798 040.
Pronajmu byt 2 + 1v Prostějově, ul.
Šlikova. Byt je v cihlovém domě blízko centra. Nájem 6.800- Kč. Ihned
volný. Mob.: 776 470 740.
Prodám RD 2 + 1 v Lešanech u
Prostějova. Topení plynovým kotlem,
voda z vlastní studny. Možnost vybudování podkroví. Zahrada 237m2
(40m od RD). Tel.: 582 373 375,
mob.: 776 470 740.
Prodám RD 5 + 1 v Hulíně, dvůr, krb,
pergola, zahrada, v klidné lokalitě.
Cena dohodou. Tel.: 777 62 54 24.
OL za PV. Vyměním velký 3 + 1, 98
m2, cihla, v 8.p., s výtahem v OL za 2
+ 1, zachovalý, nejlépe cihla v PV.
Tel.: 607 828 267.

práci
hledá
Žena středních let hledá práci – zkušenosti v oboru servírka. Lze však i jiný obor. Manuální práce, úklidové….
Spolehlivost, časová flexibilita. Tel.:
604 48 29 95.

finance

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

PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz

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

Rychlá půjčka pro všechny bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
733 321 344.

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 571 620 763, 10 - 14 h.
www.studio365.eu
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.
PŘIJMU LEKTORKU PLAVÁNÍ PRO DĚTI. TEL.: 602 617 804.
Sháníte práci? Zavolejte 723 705 653.
Menší s.r.o. hledá externí účetní/ho.
Zkušenosti z autodopravy vítány.
Pro více info volejte 733 796 631 nebo los.stanek@seznam.cz
Přijmeme 3-5 lidí do kanceláře na vypisování žádostí. Výplata denně!
Tel:774 664 892.
Nabídka práce. Tel.: 725 853 631
Nabízíme práci, solidní výdělky. Tel.:
736 212 320.
Přijmu brigádnici na anketní průzkum v PV, cca 4 hod. týdně.
Podrobné info na tel.: 773 206 388.

Prodám RD 2 + kk v Přemyslovicích,
Kontakt: 774 84 86 88. RK nevolat!

Půjčka ze soukromých zdrojů i na
směnku! I pro nezaměstnané, ženy
na MD i důchodce. 775 916 011.

auto-moto

Pronajmu pěkný cihl. byt 2+1 s balkonem v Pv.602775607

Pronajmu
2
kanceláře
v
Mostkovicích, celkem 71 m2, cena
3.500 Kč + ink/měs. Tel.: 603 273
172.

Zázrak i pro bezdomovce, snadno,
rychle, bez registru a poplatku 604
800 212.

Výdělek od 10tis. Kč týdně. Nutný
PC + internet. Tel.: 603 300574.

Pronajmu na Svatoplukově ulici v
Prostějově dvě vzájemně propojené
kanceláře ve II. patře, přístupné z
chodby, včetně sociálního zařízení,
internetu, celkem 41 m2. Tel.: 777 640
618.

Pronajmu byt 3 + kk, bývalá Mera, 86
m2, cena 8.500 Kč + ink/měs. Tel.:
603 273 172.

Půjčka SMS zašlete: jméno, příjmení, rod. č., tel. č., okres, výdělek,
částku úvěru na č. 777 900 194 i pro
nezaměstnané.

Pronajmu 2 + 1, tel.: 723 565 897.

Potřebujete opravdu si vydělat?
Zavolejte 733 515 504.

Pronajmu dvojgaráž – dílnu, voda, el.,
230/400V Prostějov – Držovice,
2.400 Kč/měs. Tel.: 774 690 875.

Půjčky, úvěry. Jako bonus kreditní
karta zdarma do výše 500 000 Kč.
Ne SMS! Nejsme linka 900!!! Tel.:
604 59 11 86, Šternberk.

Přijmeme pedikérku. Tel.: 777 19 67
67.

Pronajmu byt 2 + 1 v ul. A.Slavíčka, 6.
patro. Volný ihned. 739 902 941.
7.500 Kč vč. inkasa.

Pronajmu dlouhodobě byt 2 + 1 v přízemí v České ulici v Prostějově, rekonstruovaný, zařízená ložnice a kuchyň. Tel.: 777 640 618.

finance

Pronajmu garáž na Brněnské ul. Tel.:
603 320 881.

Pronajmu podkrovní garsonku na
Svatoplukově ulici v Prostějově. Tel.:
777 640 618.

Pronajmu byt 2 + 1 v 1. patře panelového domu na Okružní ulici v
Prostějově. Cena 6.500 Kč vč. inkasa.
Tel.: 728 890 522 nebo 607 799 761.

Pronajmu kancelář – obchůdek v PV,
35 m2, výlohy, parkování, 3.500
Kč/měs. Tel.: 724 337 984.

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

Prodáme cihlový byt 3 + 1 v
Prostějově, ul. Pod Kosířem, po celkové rekonstrukci. K bytu patří velký
dvůr, kde je možno parkovat + venkovní posezení. Cena: 1 579 000 Kč.
Tel.: 774 414 525, www.krasabydleni.cz

Prodej podkrovního bytu v blízkosti
centra 3 + 1, 137 m2, Tel.: 604 821
312.

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

Prodám nebo pronajmu byt 1 + kk na
E.Beneše. Tel.: 608 508 302.

Přenechám bar v centru města PV.
Tel.: 724 582 696.

Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 456.

práci
nabízí

20

práce z domuwww.cinnostdoma.cz/mech
Čs. fa přijme do nových poboček v regionu spolupracovníky-ce, požadujeme spolehlivost, samostatnost, čistý
TR. Nabízíme zaškolení, výdělky 2250 000 Kč.měs. Nehledáme dealery a
pojišťovací poradce. Tel. 605 254
556.
Hledáme šikovné nehtové designerky na ŽLv Prostějově. Nájem 3500,volejte na mobil - 603 426 075.
Hledáte přivýdělek? Výhodné podmínky, vhodné i pro studenty. Volejte
po 14.00 hod. tel.: 604 332 164.
Nadstandardní příjmy. Ne MLM, dealer, podomní prodej, úvěry, práce
pro českou firmu. Jen vážní zájemci.
Nutný pohovor. Tel.: 721 548 304.
Prima kšeft. Tel.: 732 420 339.
Hledáte práci? Nejde o půjčky ani dealerství. Volejte na: 720 183 355.
Výběrové řízení na 3 pracovní pozice. Rozšiřujeme náš obchodní tým v
oblasti kosmetiky. Požadavky: příjemné vystupování, komunikativní
schopnosti při práci s lidmi. Výplata
každé 3 týdny. Neomezena možnost
výdělku. Nástup možný ihned. Info a
pohovory: tel.: 736 488 883.

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.
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.
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.
PŮJČKY I PRO ZADLUŽ.
KLIENTY, VČ. EXEKUCÍ.
T.: 606 279 356.
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.
Úvěr od 50 – 250 tis.
Neřešíme registry (u AH)
Akce 70.000 Kč od 1.700 Kč/měs.
Řešení exekucí na nemovitosti
Realizace osobního bankrotu
Zkrotíme Vaše dluhy
Zvládneme Vaše exekuce:!
Pobočka PV, T.G.M 18,
606 790 687, Olomouc,
Pasteurova 10, 606 790 689.
Máte finanční potíže? Nabízíme řešení! Rychlá půjčka, stačí OP. Volejte
728 417 525.
Všechny typy úvěrů, hypoték, leasingů a kreditních karet až do 500 000
Kč, Expres služba i pro problematické
klienty. Tel: 774 664 892.

DOVOZ AUT NA PŘÁNÍ
Jeďte se mnou do Německa,
vyřídím veškeré formality
a v ČR kompletní přihlášení.
Tel.: 603 38 38 95
Koupím Škoda Felicia, jakýkoliv
stav, uvítám prvního majitele. Tel.:
603 710 012.
Koupím VW Passat Variant 1,9TDI,
r.v.2006 nebo Škodu Octavia
II.1,9TDI, tm.šedá metal. nebo bila.
Nabídněte, spěchá. 607 774 469.

15. února 2010

služby
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vzpomínáme

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

Nezemřela.
Spí, má-li sen, je krásný,
zdá se jí o těch, které milovala
a kteří milovali ji.

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.

Navěky žije ten,
koho nosíme ve svém srdci….

VÝPRODEJ
MODELŮ 2009
NOVÉ MODELY
2010
JIŽ V PRODEJI

Stavební firma STYKR s.r.o. –
kompletní realizace staveb a bytů.
Tel.: 605 86 41 40.
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 20. února 2010
si připomeneme 2. výročí úmrtí
paní Jany ALEXYOVÉ.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel, děti a tatínek..

ŽIJ ZDRAVĚ www.hubnete.cz/maba
www.azhubni.cz Navždy!!

Dne 17.2.2010
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
paní Jany HÉLOVÉ
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 13. února 2010
jsme vzpomenuli nedožitých
80. narozenin
pana Ladislava LOŠŤÁKA,
instalatéra z Určic.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn s rodinou.

Na krátké cesty jsme chodili
spolu, na dlouhou
jsi odešel sám.

Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo
e-mail: dacel@seznam.cz.
Stěhování, vyklízení. T. 775 132 134.
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny stol.
práce vč. oprav).
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.
zdravé hubnutíwww.hubnete.cz/mech
Poskytneme drobné práce v domácnosti, hlídání dětí, nákupy, doprava
osob i zboží. Tel.: 722 224 219, 720
231 991.
Vodo-topo.plyn + veškeré instalatérské práce. Tel.: 608 747 788.

koupím
Svářečky do dílenského provozu. T.:
777 632 583.
Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.
Koupím starý nábytek, obrazy, hodiny, lustry, kamna, koberce, zbraně,
rádia, hračky, porcelán, sklo, šperky,
mince, pohlednice a další. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.

seznámení

Doučím matematiku. Tel.: 721 307
759.

Rozv 53/165 hledá touto cestou muže
přiměřeného věku, vyš. postavy k
váženému seznámení, nejlépe abs., nekuř., dom. kutil. Zn.: Existuješ?“

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

190/82/27 SŠ sportovně založený, svobodný, bez závazku s vlastním domem
na vesnici, hledá štíhlou nekuřačku do
25 let bez závazku, z okr. PV. SMS na
tel.: 775 280 967.

Stolařství Filouš vyrábíme: kuchyně,
vestavné skříně, schody, posuvné
dveře. Provádíme opravy starožitného nábytku. Tel.: 605 90 50 87.

Hledám paní menší postavy, nekuřák
45 – 54 roků, rozvedený, střední postavy z PV. Zn.: Jen vážně.

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

Hledám maminku z PV (Krapkova ul.
a okolí), která je doma s dítětem a měla
by zájem seznámit se s maminkou 36,
VŠ, nyní na MD. Vzájemné hlídání dětí 1 x týdně cca 2 hod. Tel.: 777 263 241.

Výroba a renovace kuchyňských
linek.Truhlářství Štugel, 777 69 03
11.
ZEDNICKÉ PRÁCE OD A DO Z
www.matovcik.cz
602 941 681, 721 558 741
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.
www.hubnete.cz/mh76
Nabízím výuku angličtiny, snadno
a rychle. Zn. Levně. Tel.: 608 463
581.

Dnes 15. února 2010
vzpomeneme 20. smutné
výročí úmrtí našeho drahého
manžela a tatínka,
pana Zdeňka ROBY.
Všem, kteří s námi vzpomenou,
děkuje manželka a syn Michal.

Obrazy A. Mervarta, J,.Jambora,
B.Jaroňka, A.Hudečka, O.Bubeníčka,
B.Dvořáka, R.Havelky, A.Kalvody,
F.Kavána, O.Lebedy, S.Lolka,
J.Panušky, J.Ullmanna, a další. Tel.:
603 161 569.

Doučím NJ ZŠ a SŠ, připravím k maturitě. Tel. 728 552 952.

Potřebujete očistit střechu od sněhu a
ledu nebo rýny - žlaby od ledu? Volejte: 602 77 68 43.

Dne 14.2.2010
uplynulo 20 roků od chvíle,
kdy nás opustila naše
milovaná maminka
paní Marie PUČANOVÁ.

Dne 19. února 2010
by se dožil 80. let
pan Richard OZANIČ
z Prostějova.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.

Rozvedený pohledný 52/183, 85kg, se
rád seznámí se štíhlou ženou z PV. Chci
Tě zahřát láskou i svým dotekem.
Věříš-li ještě na lásku, napiš! Tel.: 775
926 443.
Vdovec 61/167/67, hledá ženu do 55 let
k trval. vztahu. Jsem z PV. Tel.: 774 809
845.

A dne 27.2.2010
by se dožil 100 roků náš tatínek
pan Jakub PUČAN.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery Ludmila
a Věra s rodinami.

Už nebudí Tě slunce,
ani krásný den,
na tichém hřbitově sníš svůj
věčný sen.

Dne 17.2.2010
vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí mého manžela
pana Zdeňka KLUSKY.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

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
Pila Otaslavice s.r.o., prodává tvrdé
palivo, krácené. Cena 500 Kč za prm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493.
Pila K+L, Doloplazy nabízí za slevové ceny bukové palivové odřezky.
1prm /495 Kč. Akce trvá do vyprodání zásob. Kontakt: 582 388 101.
Pila Přemyslovice nabízí 4 druhy
dřevěných briket. Cena za 1q je od
300 Kč vč. DPH. Palivo tvrdé i
měkké. Tel.: 602 557 761, 602 856
491.
Prodám piano PETROF ve
výborném stavu. Zn. Spěchá. Tel.:
777 109 569.

Dne 13. února 2010
jsme vzpomenuli
9. výročí úmrtí
pana Pavla KRAJÍČKA.
Stále vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.

Dne 16.2.2010
vzpomeneme 8. výročí úmrtí
pana Jana KRÁTKÉHO
Z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera a syn
s rodinami, sestra.

STAROŽITNOSTI

oznámení
Vinotéka, Kostelecká 10, PV se těší
na
Vaši
návštěvu,
www.vinotekauzbynka.webnode.cz
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
26.2. HOCHKAR – Rakousko. Jednodenní lyž. zájezd. Saz lyžařů a CK
Minitrans. Cena 700 Kč + cca 33 EU
s sebou. Testování nových lyží zdarma. Inf a přihl. OS ČSTV, Česká 15,
tel.: 588 507 048.

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

různé

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

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Dne 19. února 2010
bude 1. smutné výročí
od úmrtí
pana Zdeňka SLEPÁNKA.
Všichni, kdo jste ho měli rádi,
věnujte mu tichou
vzpomínku s námi.
Rodina.

Dne 15.2.2010
vzpomeneme 20. výročí,
kdy nás opustil
pan František KVAPIL
ze Zdětína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňt
e s námi.
Manželka a synové s rodinami.

poděkování
Děkujeme touto cestou za dlouholeté
léčení paní Jarmily VLACHOVÉ,
která svůj boj se zákeřnou nemocí
prohrála dne 14. ledna 2010.
Zvláštní poděkování patří MUDr. P.
Praskačovi a onkologickému oddělení, MUDr. Zlámalové z rentgenologického oddělení a všem zdravotníkům v LDN odd. C, za jejich velmi
obětavou a hlavně s lidským přístupem poskytovanou péči.
Za celou rodinu Jana Heroudková.

Uzávěrka
řádkové
inzerce
je v pátek
19. února
v 10.00 hod

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ
PRODEJ
-krbové vložky
BeF, Jotul,
Kobok, Supra
Nordica,

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

Házená, Florbal

15. února 2010

DRUHÁ LIGA HÁZENKÁŘŮ: TÝM SOKOL II. PROSTĚJOV SE PO SESTUPU USADIL V POLOVINĚ TABULKY
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O uplynulém víkendu se naplno roztočil kolotoč ligových házenkářských soutěží. Jak jsme informovali již před týdnem, pozornost
Prostějovska je soustředěna do dvou klání - první ligy, v níž nastupuje TJ Sokol Kostelec na Hané-HK a druhé ligy, skupiny MoravaJih, ve které brázdí palubovky ex-prvoligový TJ Sokol II. Prostějov.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto největší regionální týdeník, bude
snažení obou těchto celků samozřejmě bedlivě sledovat. Házenkářské
zpravodajství navíc bude, jak jsme avizovali již v minulém vydání
našeho týdeníku, nově připravováno v atraktivnějším balení s řadou
zajímavostí i ze zákulisí. Čekají na vás také nové rubriky, nejrůznější
statistiky i atraktivní exkluzivní rozhovory. To vše a leckdy i ještě něco
navíc najdete pod hlavičkou „HÁZENKÁŘSKÁ SEDMIČKA“. Ta
odstartovala už před týdnem, kdy jsme vás seznámili se startem 1. ligy
házenkářů a plány oddílu TJ Sokol Kostelec na Hané-HK. Dnešní prostor je věnován týmu TJ Sokol II. Prostějov, který se po loňském sestupu účastní skupiny Morava-Jih druhé ligy, což je v hiearchii tuzemské
házené třetí nejvyšší soutěž.
Prostějovský tým upustil od velkolepých plánů a po zmiňovaném pádu
se v letošním ročníku spíše stabilizuje ve druhé lize. Zda-li v brzké době
může opětovně zavelet k návratu do vyšší soutěže, ukáže až čas budoucí.
Na straně našeho speciálu dnes najdete nejen výhled do odvetných bojů
jihomoravské skupiny druhé ligy, ale ještě také malé ohlédnutí za podzimní částí včetně tabulek a statistického servisu. Dále přinášíme exkluzivní rozhovor s trenérem Antonínem Kristem a pochopitelně nechybí
ani rozlosování druhé poloviny první ligy soutěžního ročníku 2009/2010.
Všem házenkářským přívržencům a našim čtenářům přejeme i tentokrát kvalitní počteníčko, regionálním zástupcům pak hodně štěstí v jejich
snažení na palubovkách.

PODZIMNÍ TABULKY 2. LIGY ČR
HÁZENKÁŘŮ, SKUPINA MORAVA-JIH
CELKOVÁ TABULKA
1. Házená Legata Hustopeče
11
2. Sokol Velké Meziříčí
11
3. Sokol Telnice
11
4. HC Zlín
11
5. SHC Maloměřice
11
6. Sokol II Prostějov
11
7. Tatran Bohunice
11
8. HK Ivančice
11
9. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
11
10. Sokol Brno-Juliánov
11
11. HC Tišnov
11
12. SK Kuřim
11

po 11 odehraných kolech
10
0 1
335:262
20 (8)
8
1 2
322:283
17 (5)
7
0 4
337:331
14 (2)
7
0 4
290:272
14 (4)
7
0 4
304:285
14 (4)
6
0 5
306:307
12 (0)
4
2 5
281:277
10 (0)
5
0 6
295:299
10 (-2)
4
0 7
298:313
8 (-2)
3
1 7
286:318
7 (-5)
2
0 9
304:348
4 (-8)
1
0 10
273:336
2 (-6)

TABULKA DOMA
1. Hustopeče 6 6 0 0 193:145
2. Velké Meziříčí 6 6 0 0 186:150
3. Maloměřice 5 5 0 0 147:120
4. Prostějov 6 5 0 1 178:159
5. Ivančice
6 4 0 2 168:151
6. Zlín
5 4 0 1 134:121
7. Telnice
6 4 0 2 174:171
8. Brno-Juliánov 6 3 1 2 156:159
9. Havlíčkův Brod5 3 0 2 144:136
10. Bohunice
5 2 1 2 139:132
11. Tišnov
6 2 0 4 172:190
12. Kuřim
4 1 0 3 97:109

12
12
10
10
8
8
8
7
6
5
4
2

TABULKA 1. POLOČASŮ
1. Hustopeče 11 9 1 1 171:123 19
2. Velké Meziříčí 11 7 1 3 156:138 15
3. Prostějov 11 7 0 4 145:150 14
4. Bohunice 11 6 0 5 133:136 12
5. Maloměřice 11 5 1 5 149:147 11
6. Telnice
11 5 0 6 169:159 10
7. Ivančice
11 5 0 6 146:147 10
8. Zlín
11 5 0 6 135:137 10
9. Tišnov
11 5 0 6 163:171 10
10. Havlíčkův Brod114 1 6 149:152 9
11. Brno-Juliánov 11 4 0 7 143:160 8
12. Kuřim
11 2 0 9 127:166 4

TABULKA VENKU
1. Hustopeče 5 4 0 1 142:117
2. HC Zlín
6 3 0 3 156:151
3. Telnice
5 3 0 2 163:160
4. Velké Meziříčí 5 2 1 2 136:133
5. Bohunice
6 2 1 3 142:145
6. Maloměřice 6 2 0 4 157:165
7. Prostějov 5 1 0 4 128:148
8. Ivančice
5 1 0 4 127:148
9. Havlíčkův Brod6 1 0 5 154:177
10. Tišnov
5 0 0 5 132:158
11. Brno-Juliánov 5 0 0 5 130:159
12. Kuřim
7 0 0 7 176:227

8
6
6
5
5
4
2
2
2
0
0
0

TABULKA 2. POLOČASŮ
1. Hustopeče 11 9 0 2 164:139 18
2. Zlín
11 6 3 2 155:135 15
3. Velké Meziříčí 11 7 0 4 166:145 14
4. Maloměřice 11 6 2 3 155:138 14
5. Bohunice 11 6 1 4 148:141 13
6. Ivančice
11 5 2 4 149:152 12
7. Prostějov 11 5 0 6 161:157 10
8. Telnice
11 4 2 5 168:172 10
9. Brno-Juliánov 11 4 0 7 143:158 8
10. Tišnov
11 4 0 7 141:177 8
11. Havlíčkův Brod11 2 2 7 149:161 6
12. Kuřim
11 2 0 9 146:170 4

DRUHOLIGOVÝ PODZIM V ČÍSLECH
Tabulka střelců
1. Sláma (Havlíčkův Brod) 95
branek, 2. Černíček (Sokol II.
Prostějov) 83, 3. Kupa (Telnice)
81, 4. Semerád (Hustopeče),
Minařík (Tišnov) oba 79 branek, 6. Musil (Maloměřice)
68, 7. Nečas (Ivančice) 67, 8.
Kudla (Kuřim) 65, 9. Vraný
(Bohunice) 64, 10. Večeřa (Velké
Meziříčí) 63, ... 12. Kosina 57,
23. Bydžovský 43, 45. Nevrlý
28, 49. M. Jurík (všichni Sokol II.
Prostějov) 27.
Tabulka exekutorů
sedmimetrových hodů
1. Kupa (Telnice) 31 branek, 2.
Nečas (Ivančice) 27, 3. Kůra
(Maloměřice) 23, 4. Jeremias
(Juliánov) 18, 5. Audy (Kuřim)
16, 6. Minařík (Tišnov) 15, 7.
Bydžovský (Sokol II. Prostějov)
12, 8. Semerád (Hustopeče) 12, 9.
Černíček (Sokol II. Prostějov) 11,
10. Chlubna (Velké Meziříčí) 11,
... 17. Kosina 5, 40. Šestořád (oba
Sokol II. Prostějov) 1.

Tabulka trestů
1. Chlubna (Velké Meziříčí) 30
vyloučení a 2 diskvalifikace,
2. Havíř (Maloměřice) 24/2, 3.
Kovařík (Havlíčkův Brod) 10/2,
4. Mrkvica (Hustopeče) 20/1, 5.
Vítek (Zlín) 18/1, 6. Prokopec
(Juliánov), Franěk (Hustopeče),
Gruber (Tišnov) všichni 16/1, 9.
Říčný (Juliánov), Kříbala (Velké
Meziříčí) 14/1, ... 15. Nevrlý 10/1,
25. Chytil (oba Sokol II. Prostějov)
2/1.
Tabulka diváckých
návštěv
1. Ivančice průměr na jedno
utkání 118 (celkem 711/6 domácích zápasů), 2. Hustopeče 112
(670/6), 3. Maloměřice 102
(509/5), 4. Kuřim 101 (405/4),
5. Havlíčkův Brod 99 (495/5),
6. Velké Meziříčí 99 (595/6), 7.
Telnice 94 (470/5), 8. Bohunice
91 (455/5), 9. Zlín 88 (440/5),
10. Tišnov 86 (604/7), 11.
Brno-Juliánov 54 (324/6), 12.
Prostějov 43 (260/6).

STRANU PŘIPRAVIL PETR KOZÁK
Foto: ZDENĚK PĚNIČKA
Tabulky a statistiky převzaty z oficiálních stránek
Českého svazu házené (www.chf.cz), házenkářského serveru
Czech Handball Server (www.hazena.pb.cz)

„Návrat zpět do první ligy? Tak za dva, tři roky,“
říká Antonín Krist, trenér prostějovských házenkářů
PROSTĚJOV - Házenkáři TJ
Sokol II. Prostějov vstoupili do
jarní části jihomoravské skupiny druhé ligy včera ve Zlíně,
domácí premiéru si pak odbudou tuto sobotu proti Tatranu
Bohunice. Ještě před úvodním
utkáním druhé poloviny sezony, ve které se prostějovský
tým nachází po loňském sestupu až ve třetí nejvyšší soutěži,
jsme si pozvali k rozhovoru
hlavního trenéra „A“-mužstva
TJ Sokol II. Antonína Krista.
Postupně jsme s lodivodem
probrali nejen témata podzimní a jarní části druhé ligy, ale
naťukli jsme také budoucnost
prostějovské házené. „Pro
probíhající sezonu jsme si stanovili cíl, umístit se do pátého
místa. Po jejím skončení se
uvidí, jestli se podaří udržet
kádr pohromadě a podle toho
se budeme bavit dál,“ uvedl
mimo jiné Antonín Krist (na
snímku Z. Pěničky).
O první polovině sezony..
„Podzimní bilance je poměrně
zavádějící. Z jednoho pohledu
se zdá jako dobrá vzhledem ke
konečnému zisku bodů a pouze
jedné prohře doma, kterou jsme
nahradili úspěchem na půdě
soupeře. Navíc se všechny zápasy buďto měli ve své moci, nebo je odehráli vyrovnaně. Jediný
propadák byl u lídra soutěže
v Hustopečích, kde se v plné
nahotě projevila skutečnost, že
mužstvo opravdu procházelo
obdobím kdy se hledalo. Na
druhou stranu v samém závěru
jsme prohráli o gól jak v Kuřimi,
tak i v Tišnově a bohužel oba
mančafty jsou na samém chvostu
tabulky! Tyto porážky mě tak
hodně mrzí. Kdybychom totiž
zápasy zvládli, byli bychom
v tabulce úplně někde jinde, než
jsme teď a šlapali Hustopečím
na záda... V obou případech
jsme totálně propadli střelecky
a doplatili jsme také na úzký kádr,
jelikož celý půlrok jsme odtáhli
prakticky jen na dvě až tři spojky,
což je hrozně málo. Klukům tak
prostě došly fyzické síly. A druhá
liga, přestože si někdo řekne, že
je to jen druhá liga, nejde hrát
celých šedesát minut každý týden
na tři spojky! Ve chvílích, kdy

jsme tak museli na těchto postech
použít jinou náhradou, nebyla
tam potřebná razance a dostávali
jsme se pod tlak. A každému,
kdo házené trochu rozumí, je
jasné, že právě spojky rozhodují
celá utkání. Křídla a pivoti jim
v tom pomáhají. Když to tedy
shrnu, kdybychom vyhráli výše
zmíněná utkání, byl bych s první
polovinou sezony naprosto spokojen, takto je tam černí skvrna
a částečná nespokojenost.“
O hráčích..
„Celkem milým překvapením
pro mě na podzim byly výkony
brankářů. Jak Jirka Hrubý, tak
i Štěpán Kamený podávali ve
většině zápasů více jak lepší výkony a určitě si své odvedli. Třetí
do party Zdeněk Micka už sice
víceméně ukončil aktivní kariéru,
ale pořád nám vypomáhá, když
je potřeba. Dá se říct, že nám
gólmanský post jistí zezadu
a jeho služeb využíváme, když
nám někdo z dvojice brankářů
chybí. Na postu křídel odvedl
svůj standard zcela jistě Robert
Nevrlý, bohužel o něco víc jsem
čekal od zbývajících hráčů, kteří
střídali lepší okamžiky s těmi
horšími. Na pivotu nám dlouho

chyběl zraněný Šestořád, takže
se tam střídali zejména Raška
s Tomášem Juríkem. Prvně
jmenovaný má bohužel smůla
na zdravotní patálie, ať už jsou
to kolena či kotníky. On je silovým typem hráče a když není
zdravý, je to problém. Myslím si,
že na tomto postu byl v podzimní části nejlepší Tomáš Jurík.
Odehrál celý podzim a podával
vyrovnané výkony. Ze spojek musím vyzdvihnout vůbec
našeho nejlepšího hráče Tomáše

jak šel podzimní čas v podání TJ Sokol II. Prostějov
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

datum
5. 9. 2009
13. 9. 2009
19. 9. 2009
27. 9. 2009
3.10. 2009
10.10. 2009
17.10. 2009
24.10. 2009
8.11. 2009
14.11. 2009
22.11. 2009

domácí
Prostějov
Bohunice
Prostějov
Hustopeče
Prostějov
Prostějov
Velké Meziříčí
Prostějov
Kuřim
Prostějov
Tišnov

hosté
Zlín
Prostějov
Telnice
Prostějov
Havl.Brod
Maloměřice
Prostějov
Juliánov
Prostějov
Ivančice
Prostějov

výsledek
24:29
25:26
37:29
37:19
34:27
24:20
29:28
31:28
27:26
28:26
30:29

... kdy a kde se TJ Sokol II. Prostějov představí v jarní části
kolo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

datum
14. 2. 2010
20. 2. 2010
28. 2. 2010
6. 3. 2010
13. 3. 2010
21. 3. 2010
27. 3. 2010
11. 4. 2010
24. 4. 2010
1. 5. 2010
8. 5 . 2010

domácí
Zlín
Prostějov
Telnice
Prostějov
Havlíčkův Brod
Maloměřice
Prostějov
Juliánov
Prostějov
Ivančice
Prostějov

hosté
výsledek
Prostějov
:
Bohunice
:
Prostějov
:
Hustopeče
:
Prostějov
:
Prostějov
:
Velké Meziříčí
:
Prostějov
:
Kuřim
:
Prostějov
:
Tišnov
:

14. kolo, neděle 28. února
2010, 17:00 hodin: Havl. Brod Hustopeče (sobota 27.2., 17:00),
Telnice - Sokol II. Prostějov,
Bohunice - Maloměřice, Tišnov Juliánov, Kuřim - Ivančice (16:30),
Zlín - Velké Meziříčí (11:00)
15. kolo, sobota 6. března 2010,
16:00 hodin: Ivančice – Havl. Brod
(17:00), Kuřim - Tišnov (neděle
7.3., 16:30), Juliánov - Zlín (neděle 7.3., 17:00), Velké Meziříčí –
Bohunice, Maloměřice - Telnice
(neděle 7.3., 11:00), Sokol II.
Prostějov - Hustopeče (sobota 6.3.,
15:00)
16. kolo, neděle 14. března 2010,
17:00 hodin: Havl. Brod – Sokol

SOKOL KOŠUTKA PLZEŇ - TJ SOKOL
KOSTELEC NA HANÉ-HK
32:25
Poločas:
Průběh utkání:

17 :13
2:1, 6:5, 8:6, 12:8, 17:10, 17:13,
18:14, 20:18, 24:19, 29:23, 32:25
3 /3:6/5
4 :5
1:0
65
V. Chmelíř, P. Mošna

Sedmimetrové hody:
Vyloučení:
Červené karty:
Diváků:
Rozhodčí:

Sestava a branky Kostelce n.H.:
Varha - Navrátil
I. Chalupecký
Vasilyev 2
Paták 4
Švec 2
Jurka 6
Vymětal
Grepl 1
L. Chalupecký
Varhalík 5
Čech
Kosina 5
Trenér:
Alois Jurík
Vedoucí týmu:
Radek Navrátil

JAK SE HRÁLO...
12. kolo: Sokol Nové Veselí - HCB OKD Karviná SCM 28:29 (14:13),
Sokol Ostrava - TJ Fatra Slavia Napajedla 33:26 (15:12), HK Královo
Pole - HBC Ronal Jičín „B“ 38:33 (22:13), TJ Náchod - TJ Bystřice pod
Hostýnem 25:28 (10:14), HC Košutka Plzeň - Sokol Kostelec na Hané
32:25 (17:13), Tatran Litovel - TJ Praha Chodov 25:26.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 1. LIGY

Obrozený tým. Mužstvo TJ Sokol II. Prostějov se v letošní sezoně opět stabilizuje a v tomto složení vyráží do jarních bojů II. ligy.
Foto: Z. Pěnička
Černíčka. Naopak obrovským
zklamáním je pro mě Michal
Jurík. Jako střední spojka by měl
tvořit hru a přestože má potenciál, zdaleka jej vždy neodvádí...
Jsou momenty utkání, kdy je mu
milejší se nechat faulovat o krok
dřív, než aby zabojoval a byl
mužstvu více prospěšný. Z pendlujících hráčů musím zmínit Jirku
Kosinu, který je odchovancem
prostějovské házené a loni v létě
přestoupil do Kostelce. To pro mě
bylo velké a nemilé překvapení,
poněvadž jsem s ním počítal
jako s ústřední postavou. Bylo
mi to tehdy hrozně líto a dá se
říct, že mě to mrzí dodnes, ale
jsem rád, že jsme se dohodli
alespoň na střídavých startech.
Sice s námi Jirka netrénuje, ale
když nastoupí, je velmi platný.
Dále máme v kádru dva mladé
kluky z Hranic, kteří se potřebují
především ´vyhrát´ a získat
zkušenosti. Myslím, že jejich čas
ještě přijde. Jak Bydžovský, tak
i Juráček víceméně hledali, kde
by si mohli zahrát házenou, ale
musí přidat na tréninkové fázi,
byť je mi jasné, že vzhledem
ke všem osobním povinnostem
a dojíždění je to složité. Oba mají
také zatím smůlu na zranění.“
O zimní přípravě...
„Proběhla ryze v domácích
podmínkách. Trénovali jsme
pravidelně v hale ZŠ a RG ve
Studentské ulici, absolvovali
i dva turnaje. Jednak to byl
Jeřábkův memoriál, který jsme
kvůli přeplněné kapacitě haly
na ZŠ a RG v Prostějově museli
uspořádat v Kostelci na Hané.
Sice jsme v něm skončili na posledním místě, ale zápasy jsme
odehráli vcelku kvalitně a k mé
spokojenosti. Druhý klání jsme
odehráli v Olomouci a přestože
i tam jsme skončili poslední,
hodnotím to jako vydařenou
prověrku. S Olomoucí jsme
prohráli o pět branek, se Zlínem
o jeden, s Bystřicí pod Hostýnem
o čtyři a s Novým Veselím jsme
drželi krok v první půli, ale poté
jsme odešli fyzicky. Právě vzhledem k tomu, že máme úzký kádr,
snažil jsem se do mužstva zapracovat také vlastní dorostence jako jsou Bečička, Sosík, Zapletal
či Burget, který se poněkolikáté

vrací k házené. Prozatím měl
smůlu na zdravotní problémy,
ale je to snaživý klučina, snad mu
to už vyjde se naplno prosadit.
V globálu jsem byl s přípravou
spokojen, tedy v rámci možností.
Jsou totiž věci, ke kterým mám
výhrady, ovšem jestliže mi někdo
řekne, že musí zůstat v práci,
nebo si plnit studijní povinnosti,
neovlivním to. Nyní je házená
už vyloženě zájmový koníček.
Kluci hrají zadarmo, nejsou
finančně zainteresovaní a oddíl
víceméně nemá prostředky, jak
někoho donutit, aby přišel na
trénink. Vše záleží na samotných
hráčích a já musím říct, že jejich
přístup byl poměrně v pořádku.“
O případných změnách v kádru..
„Během zimní přestávky z týmu
nikdo neodešel, ani nikdo
nepřišel. Přiznám se, že jsme
se ani o nikoho nepokoušeli.
Situace v regionu je totiž taková,
že mužstev je moc a hráčů málo...
Navíc kluci mají zájem spíš o fotbal nebo hokej a k házené dospějí,
až když tam uplatnění nenajdou.
Na vesnici není reálné, aby bylo
dost hráčů pro fotbal i házenou, to
je možné jen ve městech, ovšem
v menších nikoliv. A ve městech
je pro mládež navíc hodně jiných
lákadel, bohužel, některých
méně vhodných. V současnosti
by to tak bylo přetahování
hráčů z klubu do klubu a my už
nechceme jít cestou angažování
borců na pouze roční hostování.
To si oddíl vyzkoušel v minulosti, když chtěl udržet první ligu
za každou cenu, což ale přineslo
i negativa, kdy prostějovští hráči
nedostávali příležitost a postupně
ztráceli o házenou zájem. Tomuto
chceme předcházet.“
O perspektivě a budoucnosti..
„Myslím, že současné mužstvo
rozhodně má perspektivu. Je
výkonnostně vyrovnané a hlavně
mladé, neboť v základním kádru
je dost hráčů lehce přes dvacet
roků, tudíž tým má budoucnost. Chybí nám ale jedna starší,
zkušenější vůdčí osobnost, která
by v rozhodujících momentech
vzala odpovědnost na sebe. Navíc
současná generace už bohužel
není tou, která by házené dávala
takříkajíc úplně vše... Vzhledem

však ke všem okolnostem musíme
se vydat právě cestou mladých
hráčů a vlastních odchovanců.
Jiná varianta v současnosti není.
Chceme mít mužstvo vlastních
hráčů, které se po dvou až tříletém
stabilizování pokusí o návrat zpět
do první ligy.“
O cílech pro letošní ročník...
„Pro probíhající sezonu jsme si
stanovili cíl, umístit se do pátého
místa. Myslím, že to je reálná meta. Uvidíme však, co přinese jaro.
Můžeme se ocitnout relativně
nahoře, ale také dole, protože
rozlosování nemáme zrovna
nejpříjemnější. Půjdeme zápas
od zápasu a budeme se snažit
o co nejlepší výsledky. Po sezoně
se uvidí, jestli se podaří udržet
kádr pohromadě a podle toho se
budeme bavit dál.“

II. Prostějov (sobota 13.3., 17:00),
Hustopeče - Maloměřice (10:30),
Telnice - Velké Meziříčí, Bohunice
– Juliánov, Zlín - Kuřim (sobota
13.3., 16:00), Tišnov - Ivančice
17. kolo, neděle 21. března 2010,
17:00 hodin: Tišnov – Havl. Brod,
Ivančice - Zlín (sobota 20.3., 17:00),
Kuřim - Bohunice (16:30), Juliánov
–Telnice,Velké Meziříčí - Hustopeče
(sobota 20.3., 16:00), Maloměřice –
Sokol II. Prostějov (11:00)
18. kolo, neděle 28. března
2010, 17:00 hodin: Havl. Brod Maloměřice (sobota 27.3., 17:00),
Sokol II. Prostějov - Velké Meziříčí
(sobota 27.3., 15:00), Hustopeče
- Juliánov (10:30), Telnice - SK

Kuřim, Bohunice - Ivančice, Zlín Tišnov (sobota 27.3., 16:00)
19. kolo, neděle 11. dubna 2010,
17:00 hodin: Zlín – Havl. Brod
(sobota 10.4., 16:00), Tišnov
- Bohunice, Ivančice - Telnice
(sobota 10.4., 17:00), Kuřim
- Hustopeče (16:30), Juliánov Sokol II. Prostějov, Velké Meziříčí
- Maloměřice (sobota 10.4., 16:00)
20. kolo, neděle 25. dubna 2010,
17:00 hodin: Havl. Brod - Velké
Meziříčí (sobota 24.4., 18:00),
Maloměřice - Juliánov (sobota
24.4., 11:00), Sokol II. Prostějov Kuřim (sobota 24.4., 15:00),
Hustopeče - Ivančice (10:30),
Telnice - Tišnov, Bohunice - Zlín

1. HK Královo Pole
2. HCB OKD Karviná SCM
3. TJ Praha Chodov
4. TJ Bystřice pod Hostýnem
5. Sokol Kostelec na Hané-HK
6. HC Košutka Plzeň
7. Tatran Litovel
8. Sokol Ostrava
9. HBC Ronal Jičín „B“
10. TJ Náchod
11. Sokol Nové Veselí
12. TJ Fatra Slavia Napajedla

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
9
8
6
5
5
5
5
4
3
3
1

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

0
1
4
5
4
5
7
7
7
6
8
9

361:312
351:305
334:303
371:347
309:318
319:321
312:317
345:362
311:330
298:329
303:331
317:356

21
20
16
13
13
12
10
10
9
9
7
4

KAM za prvoligovou házenou
13. kolo, neděle 21. února 2010, 10:30 hodin: KP Brno - Nové Veselí
(sobota 20.2., 17:00), Jičín „B“ - Litovel (17:00), Chodov - Ostrava
(16:30), Napajedla - Košutka (sobota 20.2., 17:00), Kostelec na Hané Náchod (Martiník, Petruška), Bystřice p. H. - Karviná SCM.

HRÁČSKÝ KÁDR

Brankáři:
Jiří
HRUBÝ
1987
Štěpán KAMENÝ
1986
Zdeněk MICKA
1974
Křídla:
Robert NEVRLÝ
1981
Tomáš CHYTIL
1978
Jakub
ZÁVODSKÝ 1982
Svatopluk ORDELT
1976
Antonín KRIST ml.
1980
Michal BURGET
1991
- návrat po pauze
Pivoti:
Pavel
ŠESTOŘÁD 1989
Jakub
RAŠKA
1987
Tomáš JURÍK
1981
Tomáš SOSÍK
1992
- z dorostu
Spojky:
Tomáš ČERNÍČEK
1985
Michal JURÍK
1983
Jiří
KOSINA
1989
- stř. start z Kostelce n.H.
Pavel
BYDŽOVSKÝ
1989 - hostování z Hranic n.M.
Martin J U R Á Č E K
1987 - hostování z Hranic n.M.
Marek BEČIČKA
1992
- z dorostu
Martin ZAPLETAL
1992
- z dorostu
Realizační tým:
Trenér: Antonín KRIST
Hrající asistent
a vedoucí družstva:
Svatopluk ORDELT

21. kolo, neděle 2. května 2010,
17:00 hodin: Bohunice – Havl.
Brod, Zlín - Telnice (sobota 1.5.,
16:00), Tišnov – Hustopeče,
Ivančice - Sokol II. Prostějov (sobota 1.5., 17:00), Kuřim – Maloměřice
(16:30), Juliánov - Velké Meziříčí
22. kolo, sobota 8. května 2010,
16:00 hodin: Havl.Brod - Juliánov
(18:00), Velké Meziříčí – Kuřim,
Maloměřice - Ivančice (11:00),
Sokol II. Prostějov - Tišnov
(15:00), Hustopeče - Zlín (neděle
9.5., 10:30), Telnice - Bohunice
(neděle 9.5., 17:00)
Poznámka: termíny převzaty
z oficiálního serveru Českého
svazu házené www.chf.cz

K-P 32:25 Kos
KOŠUTKA/PROSTĚJOV Z utkání prvního kola odvetné
části prvoligové házenkářské
soutěže v plzeňské Košutce odjeli
kostelečtí házenkáři s prázdnou,
když zápas si prohráli špatnou
hrou především v prvním poločase. Zatímco v podzimní premiéře Kostelec na Hané porazil
Košutku v domácím prostředí
o dvě branky (24:22), nyní se
týmu ze západních Čech podařila
skvělá odveta. Vzhledem k postavení v průběžné tabulce ovšem
takový rozdíl nečekal ani ten nejzavilejší pesimista...
Borci z Košutky se pustili do hry
s chutí a vůlí v domácím utkání
zvítězit. Naopak Kostelečtí jakoby
nemohli nebo nechtěli hrát naplno.
Hráli špatně hlavně v útočné fázi,
v první půli udělali 9 technických

chyb, osm z nich využil soupeř
ke skórování z rychlých trháků.
„Prohráli jsme zaslouženě, selhali
jsme především v útoku, s obranou
jsem byl docela spokojen. Hráči
dělali zbytečné technické chyby,
celkem šestnáct za celé utkání, což
je opravdu hodně... Jejich avizované pomalé přihrávky trestal soupeř
bleskovým protiútokem a skóre tak
rychle narůstalo v náš neprospěch.
To domácí uklidnilo, my jsme naopak hráli nervózně a křečovitě,“
zklamaně hodnotil průběh utkání
trenér Alois Jurík. Jak dál poukázal,
hrozivé bylo i procento využitých
střel. Střelci se nedokázali prosadit Kosina dal z devíti náskoků tři branky, Paták z jedenácti čtyři. Navíc
kosteleckým házenkářům chyběl
kolmý náběh na soupeřovu branku.
Ve druhém poločase se Kostelečtí
výrazně zlepšili a začali náskok
dotahovat, ve 40 minutě na pouhé
dvě branky. Byli dokonce blízko

vyrovnání, ale dva následné útoky
nedokázali využít. Soupeř v obavě o výsledek hodně přitvrdil, což
nakonec odnesl nepříjemným zraněním lokte pivot Michal Jurka.
Utkání nedohrál a skončil v péči
místního lékaře. Rentgen a další
vyšetření ukáže, jestli nastoupí do
dalšího utkání. Do šatny šel i hráč
Košutky, který za faul vyfasoval
červenou kartu. „Škoda toho prvního poločasu. Čekal jsem těžký
zápas, navíc v základní sestavě
chyběli tři hráči, to se pak při hře
projeví, zvlášť na spojkách. Na
naši obhajobu ale musím říct, že
arbitrům se utkání moc nepovedlo, Prohra nás všechny mrzí, je to
škoda,“dodal kouč a zadoufal, že při
domácím utkání v neděli 21. února
proti Náchodu bude všechno jinak
a Kostelec si připíše body za výhru.
A to třeba i díky fanouškům, kteří
dokážou kostelecké házenkáře podpořit a správně vyhecovat.
-jp-

Zdárná odveta ve Zlíně se nekonala,
prostějovští házenkáři body nedovezli
Z 29:23 Pv
ZLÍN/PROSTĚJOV
Druholigový Prostějov zahájil
jarní část jihomoravské skupiny třetí nejvyšší soutěže házené
mužů ve Zlíně. V prvním utkání
Zlínu podlehl doma také poměrně vysokým rozdílem pěti branek
(24:29), proto se hráči na odvetu
dobře připravili. Zázrak se ale
nekonal, Zlín si domácí vítězství
nenechal vzít.
Házenkáři Prostějova začali dobře,
první desetiminutovka byla napro-

sto vyrovnaná. Dobře šlapala především obrana. Pak však v polovině
úvodní části utkání začali hráči chybovat v útoku a soupeř nabídnuté
šance zúročil ve svůj prospěch. Zlín
odskočil na bezpečný pětibrankový
rozdíl a ten si udržel až do odchodu
do šaten. Ve druhém poločase prostějovští hráči zdůraznili obranu a
začali nepříznivý stav skóre pomalu
stahovat. Pak ale doplatili na vlastní
oslabení, přesilovku domácí využili dokonale. Znovu se tak dostali
do výrazného náskoku a utkání v
poklidu dohráli až do závěrečného
hvizdu.

„Nečekal jsem tak výraznou prohru.
Hráli jsme ale špatně v útoku, udělali jsme hodně technických chyb.
Dobře nehrála především střední
spojka. Na té právě leží tíha celého
útoku, pokud chybí dobrá a chytrá
rozehrávka, je celý útok o ničem,“
zhodnotil výkon Prostějova trenér
Antonín Krist. Zatímco útok kouče
zklamal, za bojovný výkon v obraně
družstvo naopak pochválil.
V sobotu 20. února čeká prostějovské házenkáře soupeř z Bohnic,
utkání pravdy svede v duelu dva
týmy sousedící v tabulce. Zúročí
Prostějov domácí prostředí? -jp-

Florbalisté Prostějova ve druhé lize
jeli
podle
papírových
předpokladů
a
l
e
ř
t
S

TJ SOKOL II. PROSTĚJOV

los jarní části druhé ligy, skupiny Morava-Jih házenkářů 2009/2010
12. kolo, sobota 13. února 2010,
17:00 hodin: SK Kuřim - Sokol
Brno-Juliánov (16:00), HC Zlín Sokol II Prostějov (neděle 14.2.,
13:30), TJ Jiskra Havlíčkův Brod Sokol Telnice, HK Ivančice - Sokol
Velké Meziříčí, SHC Maloměřice
- HC Tišnov (neděle 14.2., 17:00),
Tatran Bohunice - Házená Legata
Hustopeče (neděle 14.2., 17:00)
13. kolo, sobota 20. února 2010,
16:00 hodin: Sokol II Prostějov Bohunice (15:00), Kuřim – Havl.
Brod (16:30), Velké Meziříčí Tišnov, Maloměřice - Zlín (11:00),
Hustopeče - Telnice (neděle 21.2.,
16:00), Juliánov - Ivančice (neděle
21.2., 17:00)

Házenkáři Kostelce na Hané
zahájili jarní sezónu prohrou

12. KOLO 1. LIGY HÁZENKÁŘŮ

2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE IV - 13. KOLO

FbC PLAYMAKERS PROSTĚJOV - ATLAS ČKD BLANSKO

4:2

TTřetiny:
ř e t i nnyy : 11:
1:0,
::00 , 22:1
2:1,
: 1 , 1:1
1 ::11
Branky a nahrávky: 8. Z. Fojt (Martin Bouda), 17. Z. Fojt (Miczek), 21.
M. Fojt, 37. Krnáč (Miczek) - 22. Obalil (Forbelský), 41. Suchý.
Vyloučení:
3:2
Využití:
0:1
Oslabení:
0:0
Diváků:
50
Rozhodčí:
Hála, Szilvási

Sestava Prostějova
Krátký
M. Fojt Martin Bouda
Miczek
Z. Fojt
Ťuik Marek Bouda
Čmela
Hrající trenér: Milan Fojt Hrající vedoucí týmu: Josef Ťuik

Začal
Krnáč

2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE IV - 14. KOLO

FbC PLAYMAKERS PROSTĚJOV - PANTHERS OTROKOVICE

5:7

TTřetiny:
ř e t i n y : 11:3
1:3,
::33 , 00:
0:2,
::22 , 4:2
4:2
Branky a nahrávky: 14. Z. Fojt, 32. Marek Bouda, 34. Krnáč (Čmela),
35. Marek Bouda (Bouda Martin), 38. Krnáč (Marek Bouda) – 10. Hradil,
11. Kudláček (Stavjaník), 13. Sovják (Nagy), 19. Krkoška (Nagy), 21.
Hradil (Vaněk), 38. Večeřa, 39. Mikšík (Kudláček)
Vyloučení:
4:5
Využití:
1:1
Oslabení:
0:0
Diváků:
50
Rozhodčí:
Szilvási,Hála

Sestava Prostějova
M. Fojt Martin Bouda
Ťuik Marek Bouda
Hrající trenér:
Milan Fojt
Hrající vedoucí týmu: Josef Ťuik

Krátký
Miczek
Čmela

Z. Fojt

Začal
Krnáč

HORNÍ SUCHÁ - Druhá florbalová liga mužů a její divize
IV pokračovala dalšími dostaveníčky o prvním únorovém
víkendu. V jednom z turnajů se
objevil i prostějovský oddíl FbC
Playmakers, tradiční účastník
třetí nejvyšší soutěže. Florbalisté
Prostějova sehráli nejdříve partii s posledním celkem tabulky,
následně zkusili potrápit favorita celé soutěže. I přes opakovaná selhání v útočné fázi
a zejména v koncovce dosáhli „Playmakaři“ s Blanskem
„povinného“ vítězství. Ve druhém utkání se však dostali do
zápasu až ve třetí třetině, když
do té doby svoji převahu ukazovali hlavně Panteři z Otrokovic.
Zápas nakonec favorit také
zvládl a získal cenné body
pro boj o prvenství v tabulce.
Prostějovští florbalisté se museli
naopak spokojit se ziskem tří
bodů, které si ze severní Moravy
přivezli. V neúplné tabulce patří Playmakers sedmá příčka,
což mohou hráči vylepšit příští
neděli, kdy ve Zlíně změří síly se
Židenicemi a Ostravou.
Ještě před odjezdem na klání do
Horní Suché řešil prostějovský
FbC nemalé problémy se sestavou a zapojení potencionálních
nováčků do týmu. Prostějov se
musel obejít jak bez prvního
centra Sedláčka, tak i bez obránců Vašuta, Zakopala, Michaela
Žáka a Petra Čmelu! Služebně
v zahraničí navíc zůstali Hél
a Kolář, zranění nepustilo do
hry ani Řehulku! Navíc nováčci
z minulého kola Páleník a Kováč
na utkání tentokrát nominováni
nebyli. Místo nich však dostalo
prostor křídlo Martin Začal,
vedle nějž už se představila pouze osmička hráčů do pole.

Pv

4:2

B

První zápas byl od začátku jasně
v režii Hanáků, přesto prostějovští
florbalisté nedokázali střelecky
výrazně odskočit. První gól utkání zařídil kapitán „Playmakerů“
Zdeněk Fojt, jemuž asistoval
Martin Bouda - 1:0. Na další trefu
si museli diváci počkat až do druhé
části, v níž však měli Prostějované

až neuvěřitelnou smůlu, když
hned sedmkrát orazítkovali tyč!
Přesto se však tým zásluhou bratrů Fojtových střelecky prosadil.
Nejprve starší Zdeněk vymetl horní
růžek a zvýšil na 2:0, o čtyři minuty
později zvyšoval mladší Milan již
na 3:0! Následně však kontaktní
branku vsítil Obalil a zápas opět
neměl jistého vítěze - 3:1. Ve třetí třetině ovšem „Playmakery“
definitivně uklidnila čtvrtá trefa
v podání Krnáče - 4:1. Poslední slovo sice mělo Blansko díky nepozornosti prostějovských zadáků
před vlastní bránou, kdy si míček si
nakonec sám gólman Krátký srazil
za svá záda – 4:2. V závěru navíc
dohrávali Hanáci ve čtyřech, ale
povinné vítězství nad posledním
týmem tabulky si již pohlídali.
“S vítězstvím jsem spokojený.
Máme tři body a to byl cíl naší cesty,“ hlásil Milan Fojt, hrající lodivod prostějovského florbalového
týmu. „S čím naopak moc spokojený být nemůžu, je naše tápající
produktivita. V posledních třech
zápasech se neskutečně trápíme,
dali jsme jen osm branek, což je
na tento tým hrozně málo. Nejsme
schopní proměnit ani ty největší
tutovky...,“ postesknul si Z. Fojt.

Pv

5:7

O

Souboj prostějovských a otrokovických florbalistů vždy slibuje
hojný počet branek. A nejinak
tomu bylo i tentokrát, kdy diváci viděli nejen útočnou hru obou
celků, ale i dvanáct krásných gólů.
Otrokovičtí „Panteři“ nastoupili
v kompletním složení a bylo jasnými favority duelu. „Playmakeři“
odolávali fyzické hře soupeře až
do poloviny prvního dějství, kdy
vyhození obránce Milana Fojta
zachytil Hradil a z poloviny hřiště
překvapil nahozenou střelou brankáře Krátkého - 0:1! A druhý gól
na sebe nenechal dlouho čekat, za
necelou minutu se o něj postaral
šťastnou tečí Kudláček – 0:2. Třetí
zásah přišel za další necelé dvě
minuty, když se opět z poloviny
hřiště ujala střela Nagyho, kterou
usměrnil za Krátkého záda Sovjak
– 0:3. Prostějov se o korigování
postaral v přesilové hře zásluhou
Zdeňka Fojta, jenž prostřelil hradbu

těl před sebou a bylo to 1:3. Druhá
třetina patřila Otrokovickým, kteří
začali využívat fyzické indispozice
trojice zadáků Prostějova. Nejprve
se pěkně trefil Krkoška, který vrátil
„Panterům“ tříbrankový náskok
(1:4), a po něm z rohu hřiště napálil
Vaněk Krátkého tak, že se míček
dostal až k zadní tyči, kde stál překvapivě osamocený Hradil - 1:5!
Prostějov se ve druhé třetině dostal
několikrát do slibné příležitosti, ale
moc štěstí neposbíral. Snad nejblíže
byl Krnáč, který si mohl s brankářem Krkoškou popovídat, pohrát
a pak skórovat, avšak vychýlená
muška byla proti... Závěrečné
dějství mělo být původně už jen
formalitou, ale Hanáci prokázali
nezdolnou bojovnost. Nejdříve
Marek Bouda snížil (2:5), po něm
Čmela nastřelil tyč, jenže dorážku zařídil Krnáč (3:5) a když se
k tomu přidal přesný zásah Marka
Boudy po přihrávce jeho mladšího
bratra Martina, bylo rázem znovu
o co hrát - 4:5! Za tři minuty však
dokázaly s notnou dávkou štěstíčka prostřelit Krátkého Večeřa - 4:6,
na což ještě stihl zareagovat Krnáč
a bylo to znovu o gól - 5:6. A mohlo být i líp, jenže přihrávku Zdeňka
Fojta nedokázal do odkryté části
brány usměrnit Miczek a poté sám
Zdeněk Fojt přesnou ranou našel
růžek Krkoškovi brány, jenže otrokovický brankář dokázal konečky
prstů fantasticky míček vytlačit.
A tak Otrokovice nakonec odskočily ještě jednou a definitivně na
rozdíl dvou branek po dorážce
Mikšíka - 5:7! V závěru ještě prostějovský Marek Bouda orazítkoval
tyč a „Playmakeři“ nevyužili ani
dvojnásobnou početní výhodu.
„Po herně vyrovnané první třetině
měly Otrokovice ve druhé čísti
výrazně navrch, ovšem ve třetím
dějství jsme dokázali změnit hru
a málem dotáhli do konce husarský kousek. Nakonec však soupeř vítězství uhájil a nutno říct, že
zaslouženě,“ přiznal sportovně
porážku Milan Fojt, hrající trenér
florbalistů Prostějova. „Rozhodně
jsme nesehráli špatné utkání
i v okleštěné sestavě, hráčům
náleží velké plus především za
závěr a plnění taktických pokynů
v poslední třetině. Pozitivum do
budoucna se ukázal výkon Začala,“
shrnul trenér FbC Playmakers
Prostějov.
-pk-

22-23

12. KOLO 2. LIGY HÁZENKÁŘŮ, skupina MORAVA-JIH
HC ZLÍN - TJ SOKOL II.
PROSTĚJOV
29:23
16 :11
2:2, 4:4, 8:4, 9:6, 13:8, 16:11, 17:13, 19:16,
22:18, 24:20, 26:21, 29:23
Sedmimetrové hody: 3 /3:4/3
Vyloučení:
7 :2
Červené karty:
Diváků:
40
Rozhodčí:
P. Šohaj, P. Videcký
Poločas:
Průběh utkání:

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý - Micka
Kosina 11
Ordelt
Chytil 1
Šestořád 1
Nevrlý 1
Raška
T. Jurík 4
Černíček 4
M. Jurík
Bečička
Bydžovský 1
Trenér:
Antonín Krist
Hrající asistent a vedoucí týmu:
Svatopluk Ordelt

JAK SE HRÁLO...
12. kolo: SK Kuřim - Sokol Brno-Juliánov 31:22 (17:6), Tatran Bohunice
- Házená Legata Hustopeče 17:24 (11:10), HC Zlín - Sokol II Prostějov
29:23 (16:11), HK Ivančice - Sokol Velké Meziříčí 28:22 (13:7), Jiskra
Havlíčkův Brod - Sokol Telnice 23:21 (9:12), SHC Maloměřice - HC
Tišnov 32:27 (14:11).

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
8
8
8
7
6
6
4
5
3
2
2

0 1
1 3
0 4
0 4
0 5
0 6
0 6
2 6
0 7
1 8
0 10
0 10

359:279
344:311
319:295
336:312
358:354
329:336
323:321
298:301
321:334
308:349
331:380
304:358

22
17
16
16
14
12
12
10
10
7
4
4

KAM za druholigovou házenou
13. kolo, sobota 20. února 2010, 16:00 hodin: SK Kuřim – Havlíčkův
Brod (neděle 21.2., 16:30 hodin), Brno-Juliánov - Ivančice (neděle 21.2.,
17:00), Velké Meziříčí – Tišnov, Maloměřice – Zlín (11:00), Prostějov Bohunice (15:00), Hustopeče - Telnice (neděle 21.2., 10:30)

SUMÁŘ 2. FLORBALOVÉ LIGY – DIVIZE IV
15. turnaj, sobota 6. února, místo: Horní Suchá: FbC Playmakers
Prostějov - Atlas ČKD Blansko 4:2, FbK Horní Suchá - SC Hattrick
Brno FbŠ 3:2, FbC Playmakers Prostějov - Panthers Otrokovice 5:7,
FbK Horní Suchá - Atlas ČKD Blansko 6:0, Panthers Otrokovice - SC
Hattrick Brno FbŠ 3:3.
16. turnaj, neděle 7. února, místo: Ostrava: FBK Rožnov p. R. - TJ
VHS Znojmo „B“ 3:1, MVIL Ostrava - TJ Sokol Brno-Židenice 4:2,
Z.F.K. Petrovice - TJ VHS Znojmo „B“ 7:4, MVIL Ostrava - 1. FBK
Rožnov p. R. 6:5, TJ Sokol Brno-Židenice - Z.F.K. Petrovice 7:12.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. LIGY,
1. SC Hattrick Brno FbŠ
14 11 2
14 11 1
2. Panthers Otrokovice
3. FBC Sokol Přerov
13 10 1
4. FbK Horní Suchá
14 9 1
5. Z.F.K. Petrovice
16 9 0
6. 1. MVIL Ostrava
16 8 0
7. FbC Playmakers Prostějov 14 6 1
8. TJ Sokol Brno-Židenice
14 5 1
9. 1. FBK Rožnov p.R.
13 3 0
10. TJ VHS Znojmo „B”
16 2 1
11. Atlas ČKD Blansko
14 0 2

DIVIZE IV
1 84:35
2 81:43
2 69:39
4 47:38
7 87:72
8 72:74
7 72:71
8 55:78
10 50:73
13 53:92
12 37:92

35
34
31
28
27
24
19
16
9
7
2

PŘÍŠTÍ florbalová zastavení
17. turnaj, neděle 28. února, hala SPŠ
Š Zlín: 10:00 hodin FbC
Playmakers Prostějov - TJ Sokol Brno-Židenice, 11:45 1. FBK Rožnov
p.R. - Panthers Otrokovice, 13:30 1. MVIL Ostrava - FbC Playmakers
Prostějov, 15:15 TJ Sokol Brno-Židenice - 1. FBK Rožnov p.R., 17:00
Panthers Otrokovice - 1. MVIL Ostrava.
18. turnaj, neděle 28. února 2010, hala Kovona Karviná: 10:00 Atlas
ČKD Blansko - FBC Sokol Přerov, 11:40 Z.F.K. Petrovice - FbK Horní
Suchá, 13:20 Atlas ČKD Blansko - SC Hattrick Brno, 15:00 FBC Sokol
Přerov - FbK Horní Suchá, 16:40 Z.F.K. Petrovice - SC Hattrick Brno.
-pk-

individuální statistiky
KANADSKÉ
É BODOVÁNÍ:
Á Í 1. Koutník 35 (9+26), 2. Hlaváček (oba
Hattrick Brno) 31 (24+7), 3. Olšák (Petrovice) 30 (18+12), 4. Hájek
(Ostrava) 27 (21+6), 5. Marek Bouda (FbC Playmakers Prostějov)
27 (12+15), 6. Sovják (Otrokovice) 24 (15+9), 7. Ďopan (Přerov) 24
(14+10), 8. Krnáč (FbC Playmakers Prostějov) 23 (17+6), 9. Felkl
(Hattrick Brno) 23 (16+7), 10. Vaněk (Otrokovice) 23 (6+17).
BRANKÁŘI (dle průměru branek na utkání): 1. Chrást (Hattrick
Brno) 2.14, 2. Glezgo (Horní Suchá) 2.46, 3. Beneš (Hattrick Brno) 2.86,
4. Habrman (Otrokovice) 2.89, 5. Panák (Přerov) 2.92, … 14. Kolář
5.09, 18. Krátký (oba FbC Playmakers Prostějov) 5.52.
-pk-

POZOR - LEVNÁ IPA!
doprodej všech druhů izolačních
pásů proti vlhkosti
VOLEJTE IHNED 605 433 462
NEPROPÁSNĚTE JEDINEČNOU ŠANCI!

Aktuálně

15. února 2010

Házenkáři Kostelce mají nového starostu

SÁLOVÝ FOTBAL
KRAJSKÁ LIGA „ZLÍNSKO“:

RELAX PROSTĚJOV POTŘINÁCTÉ!

Relax Prostějov - staronový krajský šampion sálové kopané.
KOSTELEC NA HANÉ
- Krajská liga „Zlínsko“
dospěla ke svému vyvrcholení, když derniéru obstaral
závěrečný, v pořadí osmý
turnaj, který se za pořadatelství SK Bure Hulín odehrál
uplynulou sobotu 13. února
2010 v Městské hale u ZŠ
v Kostelci na Hané. Přestože
dosavadní lídr nejvyšší krajské soutěže v sálové kopané, tým FC Relax Prostějov
obdržel v posledním svém
vystoupení debakl v derby od
Jiřiny, byli to nakonec jeho
hráči, kdo se mohli radovat
nejvíce. Již před tímto duelem
totiž bylo rozhodnuto o jejich
celkovém prvenství, které
je v této soutěži již dvanácté
v řadě! Dohromady má Relax
na kontě již třináct takových

Foto: Z. Pěnička

trofejí! „Samozřejmě jsme
spokojeni s naším vítězstvím
v soutěži, které potěší každý rok,“ uvedl František
Kocourek, boss prostějovského Relaxu. „Bohužel jsem
z posledního turnaje trochu
rozmrzelý a to nejen kvůli
vysoké porážce v závěrečném derby. Především mě
mrzí skutečnost, že se nám
nedostalo předání poháru,
ale ani hloupého podání ruky
od vedení soutěže... Opět se
ukázalo, že osobní spory jsou
v tomto odvětví daleko výš,
než samotný sálový fotbal,“
posteskl si Kocourek, jenž je
otevřeným kritikem poměrů
ve vedení svazu.
Spokojenost se sezonou může
panovat také u dalších regionálních zástupců Prostějovska.

Jiřina slaví velmi cenné stříbro
za druhé místo, plumlovská
Indiana skončila na velice slušné páté příčce.
Tabulka ovšem stále ještě nemá
definitivní podobu, protože týmy
Relax Prostějov a Indiana Plumlov
v ní pořad nemají započítaný
zápas, jehož osud je stále v rukou
řídících pracovníků Sportovnětechnické komise. Údajně totiž
mělo dojít k neoprávněnému startu
hráče Relaxu Dadáka. „Záležitost
je v řešení. Odvolali jsme se,“ okomentoval to již dříve Kocourek.
Od té doby se ledy nehnul... I to
o něčem svědčí.
K ohlédnutí za právě skončeným ročníkem Krajské ligy
a hodnocení vystoupení regionálních týmů se vrátíme v některém z příštích čísel Večerníku.
-pk-

8. TURNAJ, pořadatel SK BURE Hulín, hala: Kostelec na Hané, sobota 13. února 2010:
Harko Kroměříž - Druko Zlín
1:3 (0:1); Vokno Kroměříž - SK
Speed Otrokovice 2:2 (2:0);
F.C. Victoria Kroměříž – Harko
Kroměříž 1:3 (1:1); Indiana
Plumlov - Vokno Kroměříž 6:0
(2:0), branky: Křupka a Parák
po 2, Piňos, Hrstka; Druko Zlín F.C. Victoria Kroměříž 5:5 (1:3);
Lihovar Kojetín - Vokno Kroměříž
2:2 (0:1); SK Speed Otrokovice Indiana Plumlov 9:5 (5:4), branky: Zimčík a Spurný po 3, Kostka 2
– Parák 3, Ševcůj, Piňos; SK Bure
Hulín - Lihovar Kojetín 0:9 (0:4),
FC Relax Prostějov - Indiana
Plumlov 6:0 (4:0), branky:
Černý 2, Macourek, Spáčil, Petr
Kiška, Voráč; Rovers Otrokovice
- Jiřina Prostějov 1:6 (1:1),
branky: Novák - Mazouch 3, J.
Zbožínek 2, Vinklárek; Ekosolaris
Kroměříž - SK Bure Hulín 3:6

(1:5); FC Relax Prostějov - Rovers
Otrokovice 4:3 (2:0), branky: Petr
Kiška, Voráč, Spáčil, Macourek Kašpar, Novák, Galetka; Lihovar
Kojetín - Ekosolaris Kroměříž 1:1

(1:0); Jiřina Prostějov - FC Relax
Prostějov 6:1 (3:1), branky: J.
Zbožínek 3, Mazouch 2, Zachar
- Voráč; SK Bure Hulín - Rovers
Otrokovice 5:2. (1 : 1)

NEÚPLNÁ KONEČNÁ TABULKA PO 8. TURNAJI
1. FC Relax Prostějov
2. JIŘINA Prostějov
3. Vokno Kroměříž
4. Lihovar Kojetín
5. Indiana Plumlov
6. Rovers Otrokovice
7. SK Bure Hulín
8. Ekosolaris Kroměříž
9. SK Speed Otrokovice
10. Druko Zlín
11. Harko Kroměříž
12. F.C. Victoria Kroměříž

21
22
22
22
21
22
22
22
22
22
22
22

18
17
12
11
11
11
10
7
8
4
4
1

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

1 115:38
4 70:34
5 81:53
5 67:42
7 65:64
9 62:68
12 69:81
9 61:56
11 61:78
17 51:90
17 37:79
17 39:95

56
52
41
39
36
35
30
27
27
13
13
7

Poznámka: V tabulce stále není započítán výsledek zápasu Relax
Prostějov - Indiana Plumlov, jehož osud má v rukou STK soutěže.
-koc, pk-

ZIMNÍTURNAJ1.HFKOLOMOUC
JESENEC inkasoval v poslední minutě...
PRŮBĚŽNÁ TABULKA

HOLICE - V Holici proběhlo
páté kolo 3. ročníku Memoriálu
Oldřicha Vangora, ve kterém
potvrdil svou dobrou formu celek
Bohuňovic. Výrazným vítězstvím
nad Černovírem si do tabulky připsal čtvrté vítězství a od postupu do
finále jej dělí jen krůček.
SKUPINA „A“
Slovan Černovír - Sokol
Bohuňovice 0:5 (0:3), branky:
Janků 3, Štýbnar, Volek; Sokol
Velký Týnec - FK AD Horka n.M.
2:4 (1:2), branky: Erenberger, J.
Pospíšil - Bundil 2, Šůstek, Fiala;
SK Jesenec - 1.HFK Olomouc B
2:2 (0:1), branky: Tichý, Ullmann
- Žondra z penalty, M. Krejčí.
Sestava Jesence: Hradil – Burian,
Klicpera, Václavek, Takáč - Blaha,
Konečný, Čížek, Šubrt - J. Tichý,
P. Tichý ml. Střídali: Laštůvka,
Kuřitka, T. Ullmann. Trenér:
Roman Jedlička. Brankou Žondry

1. FK Hlubočky
2. Sigma Lutín
3. Sokol Olšany
4. SK Velká Bystřice
5. FK Brodek u Př.
6. 1.HFK Olomouc U19
7. SFK Nedvězí

5
4
5
4
4
4
4

4
5
4
4
4
5
4

1
1
2
1
0
1
0

0
0
1
1
3
3
4

20:5
16:6
14:14
15:9
7:13
5:10
8:28

13
10
8
7
3
1
0

Střelci: 11 - Kryl (V. Bystřice), 7 - Bartl (Lutín), Hošák (Olšany), 5 - Körner
(Lutín), 4 - Žádník (Hlubočky), Ferenčík (Hlubočky), Melichárek (Hlubočky),
3 - Souček (Olšany), 2 - Kubáček (Nedvězí), Jurenka (Velká Bystřice), Hrabec
(1.HFK U19), Klicpera (Nedvězí), Prucek (Lutín), Frýdek (Hlubočky), Krbeček
(Hlubočky)
-pkz pokutového kopu se ujala vedení ve 34. minutě rezerva Holice.
Těsné vedení drželi Holičtí až do
70. minuty, kdy srovnal Tichý.
Pět minut před koncem zařídil
vedení Jesenci navrátilec Ullmann
a zdálo se, že tři body pojedou na
Prostějovsko. Jenže ouha, alespoň
bod však holické rezervě v 90.
minutě zachránil Martin Krejčí;
Sokol Tovačov volno.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Sokol Bohuňovice
2. 1.HFK Olomouc B
3. FK Horka n.M.
4. SK Jesenec
5. Sokol Velký Týnec
6. Slovan Černovír
7. Sokol Továčov

4
3
2
2
1
0
0

4
3
2
2
2
0
0

0
1
1
1
0
1
0

0
1
1
1
2
4
4

19:4
25:12
10:6
9:7
10:15
6:18
3:24

12
10
7
7
6
1
0

Střelci: 7 - Janků (Bohuňovice), 6 - M. Krejčí (1.HFK B), 5 Fiala (Horka), 4 - Kučerňák (1.HFK B), Čížek (Jesenec), Fryčák
(Bohuňovice), Pospíšil (V. Týnec), Žondra (1.HFK B), Tichý ml.
(Jesenec), 2 - Smrčka (Tovačov), Šubrt (Černovír), Tesař (1.HFK B),
Bundil (Horka).
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SKUPINA B:
FK Hlubočky - SFK Nedvězí 8:1
(4:0), branky: 5. a 39. Melichárek, 58.
a 70. Krbeček, 60. a 79. Ferenčík, 5.
Stloukal, 32. Žádník – 49. Kubáček;
1.HFK Olomouc dorost - SK Velká
Bystřice 1:4 (1:2), branky: 39. Jíša
- 32., 43. a 80. Kryl, 54. Běhal; FK
Brodek u Přerova - Sokol Olšany
3:4 (1:4), branky: 5. Švára, 58. L.
Navrátil, 60. Hejč – 15., 18. a 25.
Hošák, 38. Souček. Olšanští si na
zimním turnaji udělali další zářez
do pažby. Nenechali se vyvést z míry
rychlou brankou Brodku, když
se již v páté minutě trefil Stloukal.
Následně přišla skvělá desetiminutovka Hošáka, ve které zaznamenal
čistý hattrick. Vedení podtrhl ve
38. minutě Souček. Po přestávce se
Brodečtí pokusili o zvrat a málem
se jim to podařilo. V 58. minutě dal
druhý gól L. Navrátil, o dvě minuty
později zařídil kontaktní gól Hejč.
Brodek tak měl ještě třicet minut
na další změnu, ale ta se nekonala;
Sigma Lutín volno

Klubu velí PETR KUDLÁČEK!

bedrech v podstatě dosud
ležela veškerá agenda klubu. Je i aktivním členem nejvyššího vedení Sokola ČR.
Radikální změna v činnosti
házenkářského oddílu proto
určitě není jeho cílem, přesto
má v myšlenkách určitou vizi,
kudy chce kostelecké házenkáře vést. „Máme dlouhodobé
plány a vize, na jejichž tvorbě
jsem se podílel, takže určitě se
jich budu držet a postupně je
naplňovat. Přesto je něco, co
bych rád změnil. A to je hlavně
přístup členů házenkářského
klubu k TJ Sokol. Zdá se mi, že
v poslední době už není taková soudržnost členů, o čemž
svědčí například i malá účast
na poslední valné hromadě,“
poznamenal úvodem rozhovoru pro PROSTĚJOVSKÝ
Večerník Petr Kudláček.
Celé znění interview s novým starostou házenkářského
oddílu najdete na stránkách
Večerníku za týden. -jp, pk-

KOSTELEC NA HANÉ Následující období v dění
sportovního klubu TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK bude
usměrňovat nové, či spíše
víceméně staronové vedení. Valná hromada na svém
volební valné hromadě, která se konala v neděli 7. února, zvolila nového starostu
a také nové členy výboru,
který bude pracovat v rozšířeném sedmičlenném složení
P. Kudláček, M. Grepl, J.
Grepl, M. Dofek, V. Drčka, L
Hynek a I. Svozilová. Šéfem
výboru se stal prvně jmenovaný Petr Kudláček (na
snímku).
Ten není v kosteleckém sportu žádným nováčkem, sám
sportuje od dětství a několik
let je jako správce městské
sportovní haly přímo v centru
sportovního dění. I v předcházejícím období byl členem
užšího vedení a hospodářem
TJ Sokol–HK, takže na jeho

Korfbalový tým SK RG Prostějov BOJUJE O PLAY-OFF
J. Mynařík: „Do Českých Budějovic si jedeme pro dvě výhry!“
PROSTĚJOV - O historickou
účast ve FINAL FOUR české extraligy bude již o tomto
víkendu usilovat korfbalový
tým SK RG Prostějov, který v sobotu 20. února 2010
zajíždí do Českých Budějovic.
A právě Jihočeši jsou
největším sokem
a prakticky jediným
pronásledovatelem stávající první čtyřky nejvyšší
tuzemské soutěže.
Současná tabulka extraligy korfbalu totiž nabízí neskýtanou vyrovnanost,
která předurčuje boj o každý
míč až do posledního zápasu. Prostějovskému výběru
patří před posledními dvěma
dvoukoly velice lichotivá druhá pozice, avšak od děleného
čtvrtého a pátého místa má SK
RG k dobru pouze tři body.
Celkově je extraliga vskutku
velmi vyrovnaná, když kromě posledního Havířova dělí
týmy maximálně devět bodů,
přičemž v posledních dvou
kolech lze získat ještě bodů
dvanáct. Dokonce ani vedoucí
Znojmo nemá stoprocentně
jistý start v play-off!
V Českých Budějovicích se
Prostějov představí v sobotu 20.
února v pozdní odpoledne. „Tým
Českých Budějovic je našim
největším soupeřem o místo
v play-off a proti nám potřebují
bezpodmínečně vyhrát, aby si

udržely šanci na první čtyřku. Pro
nás by naopak dvě výhry znamenaly jistotu účasti v semifinále,“
popsal jasně rozdané karty Jan
Mynařík, jeden z trenérské dvojice SK RG a současně předseda
prostějovského korfbalového
oddílu. Na jihu Čech tak
bude družstvo opět
pod vedením nizozemského odborníka
a současného kouče
české reprezentace
Hennieho Baase bojovat o historickou účast
v play-off. „Díky aktuálnímu
druhému místo máme stále vše
ve svých rukou, ale nečeká nás
nic snadného. V každém případě
naše ambice jsou jasné, jedeme
si pro dvě výhry,“ říká tak trochu
odvážně, ale sympaticky a určitě s velkou dávkou bojovného
ducha Mynařík. Podle jeho slov
by prostějovský SK RG měl
k utkáním odjet v kompletním
složení. „Doufám, že v době
opět nabíhající epidemie tomu
tak bude. Prozatím s kolegou
Baasem počítáme s plnou sestavou.“ Celý tým je nažhaven,
dosáhnout vysněného úspěchu
„Je to v historii klubu naše dosud
největší šance dostat se do playoff, což je pro nás výhodné, ale
zároveň také trochu svazující.
Doufám, že se s tím hráči a hráčky porvou statečně a chytnou
šanci za pačesy,“ věří v dobré
rozpoložení Jan Mynařík. Jeho
svěřenci na domácí palubovce

v prvních vzájemných zápasech
letošní sezony proti Českým
Budějovicím uspěli, když si připsali jednu výhru v normálním
hracím čase (20:16) a jednu
v prodloužení (17:16). „Vůbec
bychom se nezlobili, kdyby to
dopadlo obdobně...,“ usmál se
kouč, jehož svěřenci a svěřenkyně se v letošním roce nesou ryze
na vítězné vlně. Po nečekaných
domácích ztrátách s Kolínem
totiž vyhráli jak nad favoritem
ze Znojma, tak i nad outsiderem
v Havířově.
Průběh posledních dvou kol si
boss prostějovského korfbalu,
ale také předseda Českého korfbalového svazu netroufá předvídat. „Rád tipuji, ale teď se oprav-

du neodvážím. Jednak situace
v tabulce je extrémně vyrovnaná, týmy jsou na tom zhruba
stejně i herně. Podle aktuálních
zpráv navíc došlo k sérii zranění
v táboru mistrovského Znojma,
díky čemuž se nedají absolutně
předvídat ani zápasy obhájce
titulu. Snad jedinou jistotou
tak budou velmi pravděpodobné porážky dosud posledního
Havířova,“ uvedl Mynařík. Vedle
Prostějova a Českých Budějovic
se v devátém dvoukole utkají ještě Brno s Havířovem a Kolín se
Znojmem. V závěrečném dějství
základní části přivítá tým SK RG
Prostějov v sobotu 13. března na
domácí půdě Brno.
-pk-

ČESKÁ KORFBALOVÁ EXTRALIGA
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 8. dvoukole:
1. TJ Znojmo MS YMCA 16 10
2. SK RG Prostějov
16 8
3. VKC Kolín
16 8
4. Korfbal Brno
16 8
5. KCC Sokol České Budějovice 16 8
6. KC Slavia Havířov
16 2

2
1
1
0
0
0

0
2
0
1
1
0

4
5
7
7
7
14

318:245
309:271
312:295
307:281
250:259
175:320

34
28
26
25
25
6

PŘÍŠTÍ PROGRAM:
9. dvoukolo, sobota 20. února 2010: KCC Sokol České Budějovice
- SK RG Prostějov, Korfbal Brno - KC Slavia Havířov, VKC Kolín
- TJ Znojmo MS YMCA (neděle 21.1.2010).
10. dvoukolo, sobota 13. března 2010: TJ Znojmo MS YMCA KCC Sokol České Budějovice, KC Slavia Havířov - VKC Kolín, SK
RG Prostějov - Korfbal Brno.
-pk-

Vyslanci SK RG v reprezentaci ČR!
EINDHOVEN/PROSTĚJOV 14:21 vypovídá o poměru sil že jak proti Belgii, tak i pro- potkáme s outsidery z Turecka
- První únorový víkend byl na hřišti. V utkání o třetí místo ti Rusku odehrála plný počet a Walesu, přičemž o první
postupovou příčku si to s nejv korfbalovém kalendáři si český tým poradil s Ruskem minut bez střídání.
vyhrazen turnaji čtyř nej- 16:10, když oproti předcho- Celý tým pod vedením nové větší pravděpodobností rozlepších evropských zemí dle zímu zápasu dobře útočili trenérské dvojice Baas - Kracík dáme s Portugalci,“ uvedl Jan
aktuálního žebříčku národ- a ruskému výběru přivodili po pojal turnaj jako úvodní fázi Mynařík. Více o turnaji najdete
ních týmů, který sestavuje dlouhé době první výraznější přípravy na říjnové mistrov- na www.ekkorfbal2010.nl.
ství Evropy, které se odehraje Rozhovory s oběma zástupci
Mezinárodní korfbalová fede- porážku...
race IKF. Prestižního klání se P r o s t ě j o v a n k a
L e n k a také v Holandsku, kde bude- SK RG Prostějov v elitním
zúčastnila i česká reprezentace, Faltýnková byla v obou zápa- me v základní skupině hrát reprezentačním týmu vám přikterounověvedesoučasnýkouč sech oporou českého celku, ve městě Almelo na východě neseme v nejbližším vydání.
-pkprostějovského výběru SK RG o čemž svědčí i skutečnost, Nizozemska. Ve skupině se
Hennie Baas. Ten do nizozemského Eindhovenu s sebou vzal
i Lenku Faltýnkovou, kapitánku momentálně druhého celku
extraligové tabulky. „V širším výběru národního celku
jsou potom ještě také Martin
Šnévajs a Aneta Lešanská,“
dodal Jan Mynařík, předseda
hanáckého oddílu a současně
i Českého korfbalového svazu.
Spolu s reprezentací České
Republiky se turnaje Euro
Top 4 zúčastnily i výběry
Nizozemska, Belgie a Ruska.
Český tým neodjížděl do nizozemského Eindhovenu v optimální sestavě, když na poslední chvíli se zranili Malačka
se Sládkem a tak trenér Baas
se musel spokojit s pouhými dvěma muži na lavičce
náhradníků... Jako první se
Češi střetli s týmem Belgie,
který je považován za druhý
nejlepší korfbalový celek světa I SE ZÁSTUPCI SK RG. Společný snímek národního týmu před utkáním o třetí místo turnaje Euro Top 4 s Ruskem. Lenka
hned po Nizozemcích. Porážka Faltýnková (v dolní řadě vpravo) má číslo 16, hlavní trenér Hennie Baas stojí zcela vpravo.
Foto: archív ČKS

Fotbal, Hokej

15. února 2010

ZIMNÍ TURNAJ „O POHÁR MĚSTA CHROPYNĚ“
O víkendu se chystá šlágr týmů z čela
CHROPYNĚ/PROSTĚJOV
- V sobotu 13. února bylo
odehráno kompletní 5. kolo
zimního turnaje v kopané
„O pohár města Chropyně“,
kterého se účastní osm
mužstev, hrajících převážně
krajský přebor, resp. I.A třídu Olomouckého KFS.
Příprava hřiště byla v průběhu týdne opět náročná,
protože průběžně sněžilo
a bylo nutné sníh z hrací
plochy odklízet průběžně,
dokonce ještě půlhodiny
před úvodním mačem sobotního programu.
Systém turnaje, který skončí
v sobotu 6. března 2010, svede
ke vzájemným utkáním všech
mužstev mezi sebou v prvním
až sedmém kole a v posledním, 8. kole se o vítěze utkají
mezi sebou mužstva umístě-

ná na 1. a 2. místě, o 3. místo
mužstva umístěná na 3. a 4.
místě atd. až po rozhodnutí
o konečném pořadí na všech
místech v turnaji.
Pokud se týká samotných
duelů pátého kola, byla naše
pozornost pochopitelně
zaměřena na souboj jediného
zástupce Prostějovska, týmu
FC Kralice na Hané s dosavadním překvapením turnaje TJ Slavoj Kojetín. Toto
mužstvo opět ukázalo, že má
v průběhu zimního období
solidní formu a ještě tři minuty před koncem prvního poločasu vedlo 1:0. Poté srovnal
Roman Petržela a ve druhé
půli vstřelil vítěznou branku
Martin Dostál, čímž Kralice
nadále drží svoji stoprocentní
bilanci, když v turnaji neztratily ani bod! Naopak mužstvo

Troubek hraje ve stejné formě jako doposud a nevypadá to, že by mělo opustit
poslední příčku, i když část
utkání si nevedlo proti o třídu výš hrajícím Želátovicím
špatně. Domácí mužstvo
FK Chropyně si poradilo
s mužstvem FK Kozlovice,
které v první polovině turnaje předvádělo nejatraktivnější fotbal ze všech účastníků.
Příští, šesté dějství se na žádost
zúčastněných mužstev rozdělí
hned do třech hracích dnů,
z toho jen dvě utkání jsou na
programu v sobotu 20. února.
Jedním z nich bude šlágr
o prvenství v základní části,
v němž dosavadní lídr z Kralic
poměří síly s domácím
týmem FK Chropyně, který
v průběžné tabulce ztrácí
pouhé dva body.
-pk-

KRALICE TAKÉ POPÁTÉ VÍTĚZNĚ
TJ Slavoj Kojetín - FC
Kralice na Hané 1:2 (1:1),
branky: 6. Tomek – 40. R.
Petržela, 58. M. Dostál. Sestava
Kralic: Kofroň - Valtr, Šmíd,
Pazdera, Liška – R. Petržela,
Růžička, Bárta, Kratina – Z.
Petržela, M. Dostál. Střídali:
Lehký, Bukovec, Kaděra.
Trenér: František Jura.
Kraličtí nastoupili do tohoto
zápasu bez šesti hráčů základní sestavy a s „vypůjčeným
hostem“ Vladimírem Bártou.
Již po šesti minutách hry je
zaskočil rychlý gól Tomka,

ale účastníka nejvyšší krajské
soutěže to nezaskočilo. Z moře
vyložených šancí vyrovnal
těsně před odchodem do šaten
Roman Petržela a přestože ve
druhé půli panoval na hřišti
spíše chaos, než ucelená fotbalová taktika, prosadily se
Kralice ještě jednou. O vítěznou trefu se postaral Martin
Dostál. „V prvním poločase
jsme předváděli líbivý a taktický fotbal, ve druhém to bylo
nepoměrně horší. Dopouštěli
jsme se řady chyb v organizaci hry, hráli chvílemi laxně

a vůbec to nemělo hlavu a patu.
Osobně nevím proč, musíme
si to v týdnu rozebrat,“ uvedl
pro Večerník rozpačitý lodivod
Kralic František Jura.
Ostatní výsledky 5. kola:
SFK ELKO Holešov - 1.
FC Přerov 1:2, branky: Odstrčilík - Kučera,
Hýbner; TJ Sokol Troubky
- FC Želatovice 1:8, branky:
Stoklásek - Koplík 3, Jemelka
2, Smékal, Deml, Vrba; FK
Kozlovice - FK Chropyně
1:4, branky: Kuba - Buksa 2,
Pagáč, Šindelář.

5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
2
1
1
0

0
1
0
1
1
1
0
0

0
0
2
2
2
3
3
5

12:6
22:12
22:6
17:11
13:13
9:13
9:16
9:36

15
13
9
7
7
4
3
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Program 6. kola, sobota 20. února: 11:00 Kojetín - Holešov, 13:00 Kralice na Hané - Chropyně,
neděle 21.2., 13:00 Želatovice - Kozlovice, úterý 16.2., 18:30 Přerov - Troubky.
-pk-

SÁLOVÝ FOTBAL OŠSF PROSTĚJOV - 2009/2010
3. LIGA – NADSTAVBOVÁ ČÁST

neděle 14. února 2010, hala Prostějov: Glgani – Torpedo
Prostějov 1:3, Maduda team – 1.FC Betis 6:2, Zdětín – Pokop
3:2, Torpedo - Maduda team 3:1, Pokop – Glgani 6:2, 1.FC Betis
– Zdětín 3:3, Maduda team – Pokop 4:2, Zdětín – Torpedo 2:4,
Glgani – 1.FC Betis 1:3
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:

1. 1.FC Betis Prostějov
2. Torpedo Prostějov
3. Maduda Team
4. KMK Katastrofa
5. Sokol Zdětín
6. Pokop Domamyslice
7. Glgani
8. Bar Oáza Plumlov
9. DD sport Dubany
10. FC Pepino Konice

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
3
2
2
2
2
2
1

1
1
0
2
2
1
1
0
0
0

1
1
2
1
2
3
3
4
4
5

24:14
21:14
18:15
16:8
14:13
21:22
14:15
10:19
5:14
8:17

13
13
12
11
8
7
7
6
6
3
-koc, pk-

VETERÁNSKÁ LIGA PROSTĚJOV - 2009/2010

Drtivý finiš přinesl triumf FC LITRPŮL!
PROSTĚJOV-Včera, tj. v neděli 14. února byl v hale ZŠ a RG města Prostějova ve Studentské ulici na
programu již šestý, závěrečný turnaj letošního ročníku veteránské soutěže sálového fotbalu. Přestože
ve druhé polovině sezony vévodil tabulce tým z Němčic nad Hanou, nakonec se z prvenství radoval
před posledním kláním „až“ třetí FC Litrpůl! Toto družstvo vynesly na vrchol drtivý finiši v podobě tří
výher, který znamenal skok na první příčku. Litrpůlu k tomu částečně dopomohli i Držovičtí, neboť
ti k poslednímu duelu nenastoupili a ten byl tak kontumován... Na druhém místě skončily Němčice
nad Hanou, třetí pozice náleží obhájcům trofeje, FC Kulcao Prostějov. Bez jediného bodu zakončili
účinkování právě veteráni z Držovic. Za pozornost stojí také dvě individuální ocenění, obě mířící do
šatny Kulcaa, které mělo v kádru jak nejlepšího střelce, tak i nejlepšího brankáře.
6. turnaj, neděle 14. února 2010, hala Prostějov: AC ŠTIKA Prostějov - FC MORITZ 1:4,
branky: Roba - Jurníček 2, Vodička, Hlačík; KULCAO - NĚMČICE n.H. 9:2, branky: Piňos 4,
Směšný, Bílý po 2, Slouka - Škrkánek 2; FC MORITZ - FC DRŽOVICE 5:1, branky: Vodička,
Kubíček po 2, Jurníček – Gábor; NĚMČICE n.H -AC ŠTIKAProstějov 6:2, branky: Domanský
3, Kučera T. 2, Rozehnal – Volenec 2; FC LITRPŮL – KULCAO 3:2, branky: Frýbort 2,
Křesala - Piňos, Bílý; VÍCOV – FC DRŽOVICE 3:1, branky: Jakšík, Rajchman, Brabec –
Gábor; KULCAO - AC ZAVADILKA 2000 4:2, branky: Slouka 2x, Směšný, Piňos -Rek 2; AC
ŠTIKAProstějov – FC LITRPŮL2:5, branky: Světlík, Roba – Frýbort, Lisický, Koldas, Popelka,
Pavliš;AC ZAVADILKA2000 - VÍCOV 6:4, branky: Zaoral, Rek, Kaláb, Novák, Sedlák, Valný –
Rajchman 2x, Vlach F. , Brabec; FC DRŽOVICE - FC LITRPŮL0:5 kontumačně.

KONEČNÁ TABULKA
1. FC LITRPŮL
14 11 1 2
59:25
34
2. Němčice n.H.
14 11 0 3
62:35
33
2. Kulcao Prostějov
14 10 1 3
75:23
31
4. FC Morittz Olomouc
14 8 3 3
42:33
27
5. Vícov
14 4 3 7
40:50
15
6. AC Zavadilka 2000
14 5 0 9
29:49
15
7. AC Štika Prostějov
14 2 2 10
24:48
8
8. FC Držovice
14 0 0 14
14:82
0
Poznámka: o pořadí na 5.-6. místě rozhodly výsledky vzájemných
zápasů VÍCOV – AC ZAVADILKA 2000 5:2, resp. 4:6

INDIVIDUÁLNÍ TROFEJE:
Nejlepší střelec: Zbyněk Piňos (Kulcao Prostějov)23 branek
Nejlepší brankař: Jaroslav Faltýnek (Kulcao Prostějov) -koc, pk-
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2. HOKEJOVÁ LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - předehrávka 38. KOLO

HC FRÝDEK-MÍSTEK - HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

5:0

TTřetiny:
ř e t i n y : 22:0,
: 0 , 11:0,2:0
:0,2:0
Branky a nahrávky: 5. Sluštík, 11. Mocek (Vajda, Krutil), 39.
Maruna, 58. Vajda (Slovák, Kopáč), 59. Kudláček (Ledvoň,
Sluštík)
Střely na branku:
31:20
Vyloučení: 4:8 navíc Slavík (FM)
osobní trest 10 minut za nesportovní chování
Využití:
1:0
Oslabení: 0:0
Diváků:
274
Rozhodčí: Jeřábek ml. - Mikler, Řezáč

Sestava Prostějova

Zientek
Paška
Jedlička

Hajas
Kolibár
Plzák

Sedlář
Smejkal
Brynecký
Zábranský
Berčák

Piecha
Stejskal
Kováč
Skácel

Matějka
Duba
Piluša
Noga

Trenéři:Aleš Tomášek - Svatopluk Kosík

2. HOKEJOVÁ LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - 37. KOLO

HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV- HC NOVÝ JIČÍN

6:4

TTřetiny:
ř e t i n yy:: 22:0
2:0,
: 0 , 22:2,
: 2 , 22:2
:2

TABULKA TURNAJE PO 5. KOLE:
1. FC Kralice na Hané
2. FK Chropyně
3. FK Kozlovice
4. FC Želatovice
5. TJ Slavoj Kojetín
6. 1. FC Přerov
7. SFK ELKO Holešov
8. TJ Sokol Troubky

y
l
e
n
i
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Fotbalové přípravy
SOKOL KONICE – SK SIGMA
OLOMOUC 2:1 (1:0)
Branky: 14. Hlouš, 83. Voral
– 70. Krč. Sestava Konice:
Kmecik – Vala, Rus, Řehák,
Hloch – Rajnoha, Voral, Svačina,
Klobáska – J. Navrátil, Hlouš.
Střídali: M. Navrátil, Schön.
Trenér. Karel Procházka.
„První poločas byl vyrovnaný, ale
po přestávce už nám začaly docházet síly,“ poznamenal trenér vítězů
Karel Procházka. „Obrana ale pracovala bezchybně a se spoustou
centrů, které po vyrovnávací brance
Sigmy přinesl její tlak, si poradila,“
pochválil konický kouč zadní řady,
které prozatím v přípravě kapitulovaly pouze dvakrát. „Je pravda, že
jsme hráli se soupeři z okresu, nebo
ze župního přeboru, ale dokázali jsme porazit i Zábřeh. Na silné se nám
daří,“ pousmál se Procházka, jehož
svěřenci v přípravě ještě neprohráli!
„Výsledky teď nic neznamenají.
Důležité bude, jak se nám bude dařit
až začne liga.“
-pkFC MORKOVICE - SOKOL
URČICE 1:3 (0:2)
Branky Určic: 7. Los, 38. Žáček,
75. Bokůvka. Sestava Určic:
Nejezchleb – Dokoupil, Ullmann,
Žáček, Mlčoch – Havlena,
Škoda, M. Svozil, Javořík – Los,
Trajer. Střídali: Hradečný, Kryl,
Žídek, Bokůvka, Mlčoch. Trenér:
Svatopluk Kovář.
SOKOL URČICE – SOKOL
ČECHOVICE 19:0 (9:0)
Branky: Trajer 6, Los a M.
Svozil po 4, Vaněk 2, Ullmann,
Škoda, Bokůvka. Sestava Určic:
Nejezchleb – Hradečný, Ullmann,
Žáček, Škoda – Havlena, Vaněk,
M. Svozil, Kryl – Los, Trajer.
Střídali: Javořík, Dokoupil,
Žídek, Bokůvka, Mlčoch. Trenér:
Svatopluk Kovář.
-pk-

h á k 8.
8 Stejskal
S j k l (Kováč),
(K
K áč) 9.
9 Duba
D b (Piecha),
(Pi
Branky a nahrávky:
23.
Bordowski (Zábranský), 27. Matějka (Zientek), 46. Bordowski
(Brynecký, Pozděna), 60. Matějka (Zientek, Duba) – 26. Uhlák
(Hruška), 38. Bacul (Andrýsek), 43. Sluštík ( Macháček), 53.
Skaloš (Toman M.)
Střely na branku:
34:22
Vyloučení: 5:4
Využití:
2:1
Oslabení: 0:0
Diváků:
300 Rozhodčí: Dědek – Held, Trunečka

Sestava Prostějova
Zientek
Paška
Plzák
Pozděna

Kolibár
Jedlička
Bauer

Sedlář
Stejskal
Zábranský
Berčák
Bordowski

Duba Brynecký
Piecha
Noga
Kováč
Piluša
Skácel Matějka

Trenéři:Aleš Tomášek, Svatopluk Kosík

Souhrn 2. hokejové ligy - skupina Východ:
Př d h á k 38
Předehrávka
38. (39
(39. h
hraného)
éh ) k
kola:
l HC Frýdek-Místek
F ýd k Mí t k - HK JJestřábi
třábi
Prostějov 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Branky a nahrávky: 5. Sluštík, 11. Mocek
(Vajda, Krutil), 39. Maruna, 58. Vajda (Slovák, Kopáč), 59. Kudláček
(Ledvoň, Sluštík). (1:0, 1:0, 2:1).
37. (38. hrané) kolo: HC Bobři Valašské Meziříčí - VSK Technika Blansko
4:3 v prodloužení (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0). Branky a nahrávky: 4. Dvořák
P. (Matějný, Růčka), 30. Matějný (Růčka), 38. Lhotský, 65. Šebesta
(Sochorek) - 2. Úhela (Hrůza), 24. Šindelář (Uhela), 56. Fischer (Benýšek)
• SHK Hodonín - HC Slezan Opava 8:1 (3:1, 1:0, 4:0). Branky a nahrávky:
5. Hollý, 7. Hollý (Kuba, Špok), 18. Klimeš (Komárek, Špok), 29. Salajka
(Vaškovič, Jurásek), 42. Hoza (Kubica, Sajdl), 51. Jurásek (Vaškovič), 52.
Sajdl (Hoza), 52. Kuba (Hollý, Komárek) - 14. Suchánek (Mlýnek, Tůma)
• HC Uničov - HC Frýdek-Místek 3:5 (2:2, 1:2, 0:2). Branky a nahrávky:
2. Přikryl (Sedlář, Sršeň), 19. Drábek (Diviš , Sedlář), 31. Sršeň (Jambor,
Skloumal) - 6. Gabauer (Sluštík), 8. Slovák (Štochl, Kolařík), 29. Maruna
(Pavlas, Mocek), 39. Mocek (Maruna, Pavlas), 47. Kopáč (Sluštík, Pavlas)
• HC Orlová - HC ZUBR Přerov 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). Branky a nahrávky:
21. Potočný (Stránský), 46. Štefanka (Samiec), 49. Kraft (Mintěl) - 21.
Ditrich, 53. Coufal (Pavlas, Kočara) • HC Břeclav - VHK Vsetín 8:7 po
prodl. (4:3, 1:3, 2:1 – 1:0). Branky a nahrávky: 2. Karný (Prachař), 8.
Prachař, 15. Prachař (Dora), 19. Nekvasil, 34. Novosad (Prachař), 53.
Karný (Pelán, Sedláček), 58. Sedláček (Mráz), 62. Gajda (Zapletal) - 4.
Hrňa, 9. Tesařík J., 18. Ondráček, 23. Sýs (Plachtovič), 29. Knebl (Sýs,
Ondráček), 33. Mokrejš, 50. Tesařík J. (Matula) • HK Jestřábi Prostějov –
HC Nový Jičín 6:4 (2:0, 2:2, 2:0). Branky a nahrávky: 8. Stejskal (Kováč),
9. Duba (Piecha), 23. Bordowski (Zábranský), 27. Matějka (Zientek),
46. Bordowski (Brynecký, Pozděna), 60. Matějka (Zientek, Duba) - 26.
Uhlák (Hruška), 38. Bacul (Andrýsek), 43. Sluštík ( Macháček), 53. Skaloš
(Toman M.).
-pk-
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Tak, toto už NE!

Jestřábi dostali bůra i na ledě outsidera...
v útočné nemohoucF-M 5:0 Pv pokračovali
nosti. To byla voda na mlýn domáFRÝDEK-MÍSTEK/
PROSTĚJOV – Předposlední
prostějovští Jestřábi se v předehrávce osmatřicátého kola
východní skupiny druhé hokejové ligy vydali na led posledního
Frýdku– Místku s jasným cílem:
dovézt na Hanou tři body, které
budou znamenat naději na případný postup do play–off. Místo
boje o play–off se ale na frýdeckém ledě konala doslova jestřábí
poprava.
Domácí dali hned od začátku jasně
najevo, že budou chtít navázat na
dobrý výkon v utkání s Orlovou
a po deseti minutách hry vedli již
o dvě branky. Trefili se Sluštík
s Mockem. Hosté chtěli ještě do
přestávky odpovědět, jenže recept
na skvělého domácího gólmana
Dalibora Polonyie nejen v první třetině nenašli. Začátek druhé části patřil opět hostům, jenže místo snížení
a vykřesání naděje na bodový zisk

cího Frýdku–Místku. Ten čekal
na chyby soupeře a minutu před
druhou sirénou se dočkal. Rozhodčí
nařídili trestné střílení a Maruna
s přehledem překonal prostějovského Sedláře. Závěrečná třetina
nepřinesla nic nového. Hosté se
marně snažili vstřelit alespoň čestný
gól. Domácí si ale tříbodový zisk
hlídali a v závěru zatloukli ještě další
dva hřebíčky do prostějovské rakve.
Prostějovští Jestřábi se tak vraceli do
svého hnízda s potupnou porážkou
0:5. Kdo ještě věřil do té doby
v play–off, nyní rychle vystřízlivěl...
Frýdecko-místečtí naopak dosáhli
několika „poprvé“, které znějí
v uších Prostějovanů hrozně. Jednak
je to poprvé, co v letošní sezoně zdolali celek Jestřábů, také je to poprvé,
kdy udrželi čisté konto a v neposlední
řadě je to poprvé, co dokázali zvítězit
ve dvou po sobě jdoucích zápasech. A nutno podotknout, že to bylo
naprosto zasloužené vítězství.. -pk-

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů
Michal PISKOŘ (HC Frýdek-Místek): „Musím říct, že kluci mě svým
výkonem mile potěšili. V závěru sezony jakoby z nich spadla deka a předvádějí dobrý výkon. Bylo to zcela zasloužené vítězství, měli jsme utkání
v moci od začátku až do konce. Prostějov příliš šancí neměl...“
Aleš TOMÁŠEK (HK Jestřábi Prostějov): „Škoda už něco říkat...
Slušně se o tom zápasu ani snad nedá říct vůbec nic... Frýdku o nic nejde,
ale porazil i Orlovou. Na to se ale nedá vymlouvat. Měli jsme nepřeberné
množství šancí, ale nedáváme góly. Nevím, co se s týmem děje?! Každý
zápas je třeba bojovat. Hrajeme taky o své renomé. Vždyť jsou tady hráči s určitými ambicemi. Zatím to ale vypadá, jako kdyby nechtěli hrát...
V pátek máme schůzku s vedením klubu a vše se bude řešit (hráči dostali za
vystoupení ve Frýdku-Místku pokutu pozn.red.).“
-pk-

Výhra naděje
PROSTĚJOV – Říká se, že
naděje umírá poslední a v případě prostějovských Jestřábů
to po včerejšku platí dvojnásob.
Po vítězství nad Novým Jičínem
ztrácí na aktuálně osmou Břeclav
pět bodů, přičemž do konce
základní části východní skupiny
druhé hokejové ligy zbývá pět
utkání, z nichž tři hrají Jestřábi
na domácím stadionu. Že by přece jenom?!?
Jak včerejší střetnutí 37. kola 2.
ligy probíhalo. Po úvodním tlaku
Novojičínských, který Sedlář drazil
svýmijistýmizákroky,sejakoprvnív
utkání prosadili domácí. Po přihrávce
Kováče otevřel skóre zápasu Martin
Stejskal, jehož gól musel uznat až
brankový sudí – 1:0.O minutu a
půl později bylo v Prostějově ještě
veseleji. Přesilovku dokázal využít
kapitán Jestřábů Lukáš Duba, který zužitkoval nahrávku Martina
Piechy. Ačkoli byl Prostějov v první
třetině jasně lepším týmem, fanoušci
mu ještě nezapoměli jeho poslední
výkony a zejména poslední debakl
5:0, který Jestřábům uštědřil poslední
Frýdek-Místek. Těsně před koncem
prvního dějství roztáhli v kotli velký
dres s číslem 0 a jmenovkou Žoldák,
doplněný proklamací „Nejste hodni našeho dresu!“ Vzápětí ještě
zasypali prostějovské kluziště pracovními rukavicemi a skandovali
„Do práce, do práce!“ Do kabin

se šlo za dvoubrankového vedení
domácích. To ve druhé části navýšil
Bordowski, který využil parádní
asistence Zábranského – 3:0. Pak ale
dostal Nový Jičín výhodu pěti proti
třem a Adam Uhlák dokázal vstřelit
kontaktní branku – 3:1. I Prostějov
ale dokázal vzápětí využít svoji přesilovku a tříbrankový náskok mu
vrátil útočník Matějka – 4:1. Hosté se
dostali zpět do hry ve 38. minutě, kdy
si Bacul položil obránce Jedličku,
udělal kličku Zientkovi a svoji akci
dokonal střelou mezi Sedlářovi betony – 4:2.
Do poslední třetiny nastoupili
rovnocenní soupeři a k vidění byl
líbivý hokej. Po krásné souhře
Jičína vstřelil kontaktní gól Sluštík a
zdramatizoval průběh utkání – 4:3.
Odpověď na tuto branku na sebe
nenechala dlouho čekat. Po přihrávce Bryneckého zvýšil střelou pod
horní tyč Richard Bordowski - 5:3.
Nový Jičín nesložil zbraně a na 4:5
snížil střelou nad Sedlářův beton
Marian Skaloš. Vyrovnat skóre
zápasu mohl Bacul, ale jeho pokus
z mezikruží prostějovský gólman
skvěle zlikvidoval. Na závěr utkáni
zkusili hosté hru v šesti, ta se jim
však nevyplatila. Jan Matějka udal
konečnou podobu skóre 6:4 střelou
do prázdné brány. Touto výhrou
zůstala prostějovským Jestřábům
teoretická naděje na postup do playoff.
-red-

pohledem
pohl
ledem ttrenérů
reenérů
Aleš TOMÁŠEK
ÁŠ (HK Jestřábi Prostějov): „ Po pátečním sezení s vedením klubu jsme provedli další úpravy v týmu. Jsem rád,
že kluci pochopili vážnost situace a konečně začali se stavem něco
dělat. Bylo to vydřené vítězství, za kterým jsme však šli. O play-off
budeme bojovat do té doby, dokud bude šance!“
Petr KNEBLÍK (HC Nový Jičín): „Utkání jsme si prohráli v
první třetině. Do utkání jsme nastoupili vlažně, nebruslili jsme a
oni dali dva laciné góly. Prostějov nás přečísloval, špatně jsme
začali a už jsme to nedohnali.“
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. HC Bobři Valašské Meziříčí 38
2. HC Zubr Přerov
38
3. SHK Hodonín
38
4. HC Orlová
38
5. HC Nový Jičín
38
6. HC Slezan Opava
38
7. VHK Vsetín
38
8. HC Břeclav
38
9. HC Uničov
38
10. HK Jestřábi Prostějov
39
11. VSK Technika Blansko
38
12. HC Frýdek-Místek
39

25
24
25
21
17
14
15
11
11
8
8
8

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

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

8
8
8
10
14
14
15
20
20
22
20
28

196:118
124:79
185:97
163:121
124:112
106:132
121:109
106:142
129:188
105:149
98:148
105:167

85
83
82
74
63
57
55
43
42
38
37
28

Kam za hokejem
38. (39. hrané) kolo, středa 17. února 2010, 18:00
:00
00 hodin:
00
i HC
C
Frýdek-Místek - HK Jestřábi Prostějov (předehráno 5:0), VHK
Vsetín - HC Orlová, VSK Technika Blansko - HC Břeclav, HC Zubr
Přerov - HC Uničov, HC Nový Jičín - SHK Hodonín, HC Slezan
Opava - HC Bobři Valašské Meziříčí.
39. (40. hrané) kolo, sobota 20. února 2010, 17:00 hodin: HC
Bobři Valašské Meziříčí - HC Nový Jičín,SHK Hodonín - HC
Frýdek-Místek, HC Uničov - VHK Vsetín, HC Orlová - HC
Břeclav, HK Jestřábi Prostějov - HC Zubr Přerov (neděle 21.2.,
17:00), HC Slezan Opava - VSK Technika Blansko . -pk-

Volejbal

15. února 2010
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Ve čtvrtek rozehrály volejbalistky Prostějova play-off Ligy mistryň

smeč

CEV INDESIT CHAMPIONS LEAGUE 2009/2010
LIGA MISTRYŇ: PLAY-OFF „12“
“

VK Modřanská Prostějov - Scavolinii PPesaro

1:3
Čas:
1:58 hodiny
Rozhodčí: Hobor (Maďarsko),
Vilimanovič (Srbsko)
Diváků: 1800

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

28:30
25:19
22:25
24:26

32 minut
26 minut
29 minut
31 minut

Sestava Prostějova
Töröková
Nnamaniová

Glassová
Spalová
Valenteová
Sschuskeová
libero Tomanová
Střídaly:Soaresová, Tomašeková
Připraveny byly: Nováková, Bramborová, Kučerová
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš

PLAY-OFF „12“; OSMIFINÁLE
Výsledky 1. zápasů, 9. - 11. února 2010: VakifGunesTTelekom
Istanbul (Turecko) - Universitet Bělgograd (Rusko) 3:0 (12, 17,
16). Rozhodčí: Stipaničev (Chorvatsko), Kraft (Německo). 67 minut.
Čas: Diváků: 500 • Enion Energia Dabrowa Gornizca (Polsko) Asystel Novara (Itálie) 2:3 (-22, -18, 25, 23, -13).Rozhodčí: Todorov
(Bulharsko), Tavares (Portugalsko). Čas: 127 minut. Diváků: 2700
• Dynamo Moskva (Rusko) - Zarečie Odincovo (Rusko) 0:3
(-20, -17, -19). čí: Gerothodoros (Řecko), Bakunovič (Bělorusko).
Čas: 79 minut. Diváků: 2135 • Metal Galati (Rumunsko) FenerbahceAcibadem Istanbul 0:3 (-21, -23, -15). čí: Pasquali
(Itálie), Di Giacomo (Belgie). Čas: 77 minut. Diváků: 1300 • Volley
Bergamo (Itálie) - Bank BPS Fakro Muszyna (Polsko) 3:0 (20, 23,
21). čí: Bjelič (Srbsko), Varthalitis (Řecko). Čas: 79 minut. Diváků:
1120 • VK Modřanská Prostějov (ČR) – Scavolini Pesaro (Itálie)
1:3 (-28, 19, -22, -24). čí: Hobor (Maďarsko), Vilimanovič (Srbsko).
Čas: 118 minut. Diváků: 1800.
-pk-

„Bude to těžké, ale ještě se nevzdáváme,“ zní před odvetou z tábora VK Modřanská
PROSTĚJOV
Vo l e j b a l i s t k y
VK
Modřanská prohrály
v prvním utkání play off
v Lize mistryň v domácím prostředí 1:3, ale za
svůj statečný boj se stydět nemusely. Na Hanou
dorazil aktuálně nejlepší
italský tým Scavolini Pesaro,
ro,
domácí volejbalistky však
nechaly respekt v šatně a favorita notně potrápily. Vítězství
v prvním vzájemném duelu si
tak muselo Pesaro tvrdě vybojovat a dosáhl jej po naprosto
vyrovnaného průběhu, o který se značnou měrou postaral
skvěle hrající domácí soubor.
Přesto půjdou Italky do odvety
(ve čtvrtek 18. února od 20:30
hodin- pozn.red.) s nemalou
výhodou. „Domácí nebudou
tak bezstarostné, už budou na
nás nachystané. Nemáme co
ztratit,“ poznamenal po úvodním utkání Miroslav Čada,
trenér prostějovských volejbalistek.
Další zlomový zápas přepisující klubové dějiny má za sebou
prostějovský volejbal. Tým VK
Modřanská odehrál zřejmě nejkvalitnější střetnutí ve své historii, díky čemuž dvě tisícovky
příznivců svedly naprosto vyrovnanou partii s nejlepším italským
celkem Scavolini Pesaro. Kouč
Čada se však přesto nechtěl unášet na vlně spokojenosti. „Nerad
bych po jednom zápase podléhal přehnané euforii a tvrdit, že
všechno bylo naprosto perfektní.
Stejně tak jsem holky nezatracoval po jednom nepovedeném
střetnutí ve finále Českého poháru, teď bych tedy nechtěl zase
vše vynášet do nebe. Přestože
převažuje pocit z dobře odvedeného výkonu, neboť se nám
herně opravdu dařilo, podstatná
zůstává neustálá kvalitní práce
v tréninku, z níž poté můžeme
těžit v utkáních,“ uvědomuje si
veškeré nástrahy M. Čada.

Volejbalové peklo. Vskutku nádherná podívaná byla k vidění ve čtvrtek při evropském poháru s italskými šampionkami z Pesara. Fanoušci i přes prohru měli proč děkovat.
2x foto: Jiří Vojzola

V zápase excelovala skvělým
výkonem kapitánka Prostějova
Milada Spalová, která odvedla
vynikající práci na servisu, na
blocích i v útoku. V poslední
době má vůbec výtečnou formu... „Myslím, že to byl krásný
volejbal. Zahrát takovým způsobem proti prvnímu celku italské
ligy je z naší strany perfektní, jen
škoda prvního setu, v jehož koncovce jsme to nedotáhly k vítězství,“ uvedla Spalová na pozápasové tiskové konferenci. „Druhá
sada byla v naší režii, ve třetí nás
soupeřky zatlačily servisem a my
kvůli horšímu příjmu neměly
tak dobrou nahrávku ani útok.
Kvalitní podání vydrželo Pesaru
až do závěru střetnutí, ale nám se
také dařilo a do posledního balonu jsme ze všech sil bojovaly,“
doplnila třicetiletá hráčka, který
neskrývala uspokojení z kvalitního herního projevu svého celku.

„Potvrdilo se, že proti
Brnu šlo o výpadek, na
který jsme rychle zapomněly. Všechny jsme
věděly, za čím jdeme
a že ve chceme podat co
nejlepší možný výkon. To se nám
povedlo, nejlepšímu družstvu
Itálie jsme díky tomu byly rovnocennými soupeřkami.“
Uznání pro výkon VK Modřanská
mělo i libero italského celku Elke
Wijnhovenová. „Jsem šťastná za
vítězství. Hrály jsme proti velmi
dobrému týmu, ve kterém některé volejbalistky známe z jejich
dřívějšího působení v Itálii,
navíc jsme také sledovaly video.
Prostějov podal výborný výkon,
dostával nás pod tlak podáním
a my s tím měly problémy, ale
nakonec jsme zápas i přes potíže
zvládly,“ uvedla hráčka Scavolini
Pesaro. Z Prostějova tak Italové
nakonec odjížděli spokojeni.
A to nejen díky vítězství a vedení v sérii. „Chtěl bych poděkovat
zdejšímu organizačnímu týmu
a prostějovským lidem za jejich
vřelé příjetí, kterého se nám dostalo. Byl jsem tady se vším maxi-

málně spokojeni. Líbila se nám
hala a doslova nadšení jsme byli
z publika. Přiznám se, že jsem překvapený z toho, jakou má ženský
volejbal v České republice kulisu
a podporu. Fakt úžasné!“ složil
za všechny poklonu trenér Angel
Vercesi.
Prostějovský celek měl v posledních týdnech velmi nabitý program, týdenní pauza mezi jednotlivými zápasy evropského poháru
mu tak přijdou vhod. „Určitě jej
využijeme k odpočinku, neboť
holky dostaly přes víkend volno
a také ke kvalitnímu potrénování,“ prozradil Čada. Samotnou
odvetu v Itálii pak vidí jako
nesmírně obtížný oříšek. „Myslím
si, že Pesaro už nebude zdaleka tak bezstarostné, jako u nás.
Zdálo se mi, že na podání i na přihrávce nemělo obvyklou jistotu,
což se u nich doma jistě změní.
Předpokládám, že do nás v odvetě od začátku půjde s maximální
agresivitou a my budeme čelit
velkému náporu. To však neznamená, že bychom to vzdávali
předem a jeli do Itálie jen na výlet.
Budeme bojovat,“ slíbil kouč VK

Modřanská Prostějov. „Pokud
v Itálii zahrajeme tak jako dnes,
nemusíme se ničeho bát,“ dodala
Spalová. Kormidelník italských
šampionek Angelo Vercesi má
o čtvrtečním mači trochu odlišné představy. „Bude to hodně
náročný zápas. Přesvědčili jsme
se, že Prostějov má velmi silný
kolektiv s řadou výborných hráček. Kromě toho nás o víkendu
čeká další přetěžké utkání v italské lize, nemůžeme se soustředit
pouze na Champions League.
V odvetě to pro nás opravdu nebude nic snadného,“ řekl na tiskové
konferenci Angel Vercesi. Italové
budou hodně spoléhat na domácí
prostředí. „Nastoupíme ve své
hale, budeme spát ve svých postelích a jíst vlastní jídlo, což nám
rozhodně pomůže. Přesto není
předem nic rozhodnuto, soupeřky
budou jistě bojovat a my si na ně
musíme dát pozor,“ uvedla Elke
Wijnhovenová, libero Scavolini
Pesaro.
Dojde ve čtvrtek na jihu Evropy
k očekávanému stvrzení postupu favorita, nebo se snad stane
zázrak?

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

Spalová s Tomanovou
převzaly individuální trofeje

PROSTĚJOV
- Jak jsme
informovali již
v minulém čísle, výkony prostějovských volejbalistek
balistek
v Lize mistryň 2009/2010
nezůstaly bez povšimnutí nejen u nadšených
příznivců na Hané, ale
svého uznání se jim dostalo i v sídle mezinárodní
federace CEV. Ta těsně
před začátkem vyřazovacích bojů vyhlásila nejlepší hráčky vystoupení
v základních skupinách.
Prvenství v tomto hodnocení však mělo zásadní
podmínku, kdy konečná
vítězka musela se svým
celkem postoupit do play-off. V opačném případě z pořadí
vypadla. A právě i toto pravidlo pomohlo k prestižní individuální trofeji hned dvěma členkám kádru VK Modřanská
- Milada Spalová byla vyhodnocena jako nejlépe podávající hráčka, Markéta Tomanová se stala nejlépe přihrávající
volejbalistkou. Základem pro cenný úlovek těchto hvězd
„žlutomodrého“ souboru však byly zejména jejich výkony.
Obě hráčky převzaly ocenění před utkání osmifinále play-off
s Pesarem. A zde jsou jejich ohlasy.
„V první chvíli jsem byla hodně překvapená! Říkala jsem si, že
to není možné a ptala
se asistenta trenéra,
jestli
je to je fakt dobře,
či
č jde o nějaký omyl...
Nemyslím
si totiž, že
N
bych
b měla nějak bombarďák
servis. Tím,
b
že
ž se však sčítají tři
věci a to
t esa, nekažení servisu a úspěšnost,
tak jsem asi
ús
vyšla nejlíp. Myslím si však,
že v tak velké konkurenci to
mohl vyhrát kdokoliv, protože podání mají v Lize mistryň dobré všechny hráčky,“ uvedla pro Večerník
ke svému primátu Milada
Spalová, „povoláním“ blokařka prostějovského týmu.
„Asi to nebudu ve své kariéře řadit někam vysoko,
tam jsou týmové úspěchy,
které jsou pro mě daleko
důležitější.
(Dokončení na str. 27)

Výborný volejbal. Italské Pesaro bylo málem pokořeno
pohledem
ledem ttrenérů
renérů
M. Čada: „Chybělo málo, abychom překvapili...“ pohl
Pv 1:3 P

PROSTĚJOV – Zaplněná
Městská hala SportcentrumDDM (téměř dva tisíce diváků) a všichni volejbaloví příznivci u televizních obrazovek prostřednictvím přímého přenosu na ČT 4 SPORT.
Ti všichni sledovali ve čtvrtečním podvečeru grandiózní bitvu, která v tuzemsku
hned tak není k vidění. První
zápas osmifinále play-off
volejbalové CEV INDESIT
Ligy mistryň žen přinesl
vskutku evropský volejbal.
Hráčky Prostějova odehrály
s favorizovaným italským
šampionem z Pesara více
než kvalitní partii, na jejímž konci sice padly, přesto
však nemusely mít skloněné
hlavy. V utkání se předvedly dobrým výkonem, i když
z výhry v poměru 3:1na sety
se radoval zkušenější a zvučnější soupeř. Odveta je na
programu ve čtvrtek 18. února na půdě italského týmu,
v Pesaru se začíná ve 20:30
hodin. A domácím k očekávanému postupu stačí uhrát
dva sety.
Doslova elektrizující atmosféra panovala v prostějovské
hale již dobré dvě hodiny před
zápasem. Asi každý volejbalový fanoušek chtěl být u toho,
těšil se na šlágr roku, v němž se
tým VK Modřanská měl pokusit o zázrak. Italské Scavolini
Pesaro bylo totiž hned po losu
vysokým favoritem. Na palu-

bovce to ovšem až tak nevypadalo. Prostějovský lodivod
Miroslav Čada se i tentokrát
musel obejít bez zdravotně
indisponované nahrávačky
Novákové a tak do hry od
úvodu poslal osvědčenou
sestavu Töröková, Glassová,
Spalová, Nnamaniová,
Valenteová, Sschuskeová
a libero Tomanová. V průběhu
utkání se na palubovky dostaly
i Soaresová s Tomašekovou.
Pesaro postrádalo v sestavě chorvatskou blokařku
Marinkovičovou, kterou vyřadily z nominace před zápasem
bolesti zad. Hlavní tahounkou
italského týmu tak byla Polka
Skowroňská, která je v kraji Pesaro i Urbino na pobřeží
Jaderského moře nesmírně
populární, o čemž svědčí,
že byla vyhlášena nejlepším
sportovcem roku 2009. Kouč
Angel Vercesi nasadil tuto
základní „šestici“: S. Ušičová,
Garzarová, Skowroňská,
Costagrandeová, Giuggiová,
Ferrettiová s liberem
Wijnhovenovou. Následně se
prostřídaly i Saccomaniová,
Boscoscurová a Mariová.
Jak již bylo řečeno, bojovně
naladěné Hanačky neprodaly proti favoritovi kůži lacino
a s vedoucím týmem italské
nejvyšší soutěže odehrály
vyrovnanou partii. V prvních
dvou setech dokonce diktovaly
tempo a favorizované soupeřky i herně přehrávaly. Odvahu
jim dala zejména šestibodová
šňůra při podání Sschuskeové,

po níž vedly 11:7. libné vedení
mistryně ČR udržovaly skoro celý zbytek sady (21:18),
ovšem hostující tým se lepšil
a v koncovce udeřil. Především
zásluhou podání Skowroňské
obrátil na 22:24 a tím odstartovala série neproměněných
setbolů Scavolini. Mělo jich
opravdu hodně, při obrovské
bojovnosti VK však využilo až
osmý v pořadí – 28:30 a 0:1.
„V prvním setu jsme byly zdravě herně nabuzeny a měly jsme
i velkou šanci uhrát koncovku
setu. Bojovaly jsme, ale Pesaro
má zkušenější tým,“ uvedla
po utkání Milada Spalová,
ústřední postava domácích
barev. Prostějovanky se však
nepoložily a ve druhém setu
předvedly dokonce nejlepší
výkon nejen v tomto utkání,
ale možná i v celém průběhu utkání. Pět bodů uhrál VK
Modřanská přímo z podání,
jeho hráčky výborně bránily
a těžily i z pohyblivosti v poli.
Šestibodový náskok 22:16
dal Prostějovu klid do koncovky, set zakončila nahrávačka Töröková chytrou hrou
na druhou přes síť, na kterou
soupeřky nestačily zareagovat – 25:19 a 1:1. Teprve ve
zbývajících dvou setech se
projevila větší herní vyzrálost
volejbalistek Pesara. Zkraje
třetího dílu velkého dramatu
to vypadalo, že Pesaro našlo
ztracenou pohodu. Garzarová
zaúřadovala na servisu, pronikavě vylepšené bloky několikrát zastavily do té doby

Miroslav ČADA (VK Modřanská Prostějov): „Hrál se
oboustranně špičkový volejbal. Když se podívám do statistik,
rozhodlo více chyb na naší straně. My jsme s favoritem drželi
krok díky velmi dobrému příjmu i podání, vyšli jsme lépe i v
útoku, soupeř naopak vítězněji blokoval. V útoku nám pak dělala větší potíže pouze Skowroňská, ostatní hráčky jsme ubránily.
Chybělo ale málo, abychom překvapily! Vážím si toho, že jsme se soupeři dostali takhle na dostřel. Kdybychom vedli 2:0,
utkání by bylo o něčem jiném. Škoda, že jsme utkání nedotáhli
alespoň do tie-breaku. Celé družstvo odvedlo výborný kolektivní výkon, dvě hráčky ale byly přece jen výš a to Tomanová
se Spalovou.“
Angelo VERCESI (Scavolini Pesaro): „Jsem šťastný, že se
nám po tak těžkém průběhu povedlo vyhrát jen se ztrátou jednoho setu. Chci bych složit kompliment domácímu týmu, který
podal kvalitní výkon podložený velkou bojovností a maximálním nasazením. Bylo to pro nás těžké, protože soupeř neměl co
ztratit, kdežto my museli uspět. Navíc máme za sebou spoustu
těžkých zápasů z poslední doby, proto nakonec panuje v našem
táboře spokojenost i s takovým výsledkem. “
-pk-

nepolapitelnou Nnamaniovou
a hned na tabuli svítilo 4:11.
Čadovy svěřenky se však
z téhle krize dokázaly obdivuhodně vyhrabat (10:14, 15:16)
a šampionky z Apeninského
poloostrova trápily až do
posledních míčů. Ještě za stavu 22:23 měly hostující plejerky určitě dost nahnáno, ovšem
koncovku si pohlídaly – 22:25
a 1:2. Také ve čtvrté sadě se
rozhořela zcela rovnocenná
bitva, z níž utekly Italky do
většího náskoku až při podání
Guiggiové (9:8 – 9:12). V dalším průběhu střídaly heroicky
bojující Prostějovanky výborné pasáže s nepřesnostmi,
což ale platilo též o protivnicích, takže střetnutí zůstá-

valo otevřené. Jenže na straně
Scavolini se smečařsky stále
víc prosazovaly Skowroňská
s Costagrandeovou, což vedlo ke zdánlivě rozhodnutému skóre 19:23. Ani tehdy se
ovšem české tygřice nevzdaly
a vzápětí vyrovnaly na 23:23!
Bojovné Hanačky ještě odvrátily první mečbol, volejbalistky
Pesara ale dotáhly úspěšným
závěrečným blokem zápas do
vítězné koncovky, která jim ale
dala podstatně více práce, než
očekávaly. Téměř dvouhodinová bitva přinesla třaskavou
podívanou, po které nadšení
domácí příznivci i přes porážku své oblíbenkyně vyprovodily bouřlivým potleskem.
-pk-

Volejbal
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Spalová s Tomanovou převzaly individuální trofeje
(Dokončení ze str. 26)
Ale samozřejmě jsem za ocenění ráda,“ dodala šampionka Česka, Turecka či Polska.
Mezi hráčkami se prý podobná
pořadí neprobírají. „Statistiky
totiž nikdo moc nesleduje
a nikdo to tak ani pořádně
neví, že jsem něco vyhrála,“
smála se třicetiletá kapitánka
VK Modřanská.
Její spoluhráčka Markéta
Tomanová vidí ohodnocení
obdobně. „Určitě jsem to nečekala. Už jen pro to, že konkurence v soutěži je obrovská,“
reagovalo libero Prostějova
na skutečnost, že se Tomanová

smeč
ČESKÝ POHÁR - FINÁLE ŽEN

VK Mod řanská Prostějov - VK Královoo PPolel e BBrnoo

3:2
Čas:
1:35 hodiny
Rozhodčí: Pecháček, Pavelek
Diváků: 800

1. set:
2. set:
3. set:
4. set:
5. set:

19:25
25:22
25:20
19:25
15:9

20 minut
23 minut
20 minut
21 minut
11 minut

Pv 3:2 B

Töröková
Nnamaniová

Glassová
Spalová
Valenteová
Sschuskeová
libero Tomanová
Střídaly:Soaresová, Tomašeková, Bramborová
P řipraveny byly: Nováková, Kučerová
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

Sestava Brna
Onderková
Rozkydálková

Kubínová
Straková
Melichárková Svobodníková
libero Jášová
Střídaly: Štokrová, Vitoulová, Širůčková, Bradáčová
Trenérská dvojice: Ondřej Marek a Radim Vlček

VOLEJBALOVÝ SERVIS EXTRALIGY ŽEN
NADSTAVBOVÁ ČÁST – SKUPINA I (o 1. - 5. místo)
23. kolo: TJ Sokol Frýdek-Místek - SK UP Olomouc 3:2 (-24, 19, 17, -23,
12). Rozhodčí: Krsek, Záhorcová. Čas: 114 minut. Diváků: 200. Sestavy:
Orlovská, Košická, Mazurová, Frigmanská, Kojdová, Šímová, libero: Kanovská.
Střídaly: Pavelková, Janďourková, Malá - Sajdová, Ticháčková, Chalcarzová,
Nachmilnerová, Měrková, Dedíková, libero: Maléřová. Střídaly: Hrabalová,
Mátlová, Honková • VK Královo Pole Brno - PVK Olymp Praha 3:0 (13, 9, 19).
Rozhodčí: Rychlík, Činátl. Čas: 94 minut. Diváků: 180. Sestavy: Rozkydálková,
Onderková, Straková, Melichárková, Svobodníková, Kubínová, libero: Jášová.
Střídaly: Bradáčová, Vitoulová, Štorková - Kossányiová, Halbichová, Setínková,
Sládková, Vanžurová, Šmídová, libero: Zoulová. Střídaly: Jakubšová, Preslová •
VK Modřanská Prostějov volný los.
-pk-

NADSTAVBOVÁ ČÁST – SKUPINA II (o 6. - 10. místo)

23. kolo: TJ Mittal Ostrava - VK TU Liberec 3:0 (17, 20, 17). čí: Pecháček,
Vojtíšek. Čas: 72 minut. Diváků: 230. Sestavy: Mayerhoferová, Elblová,
Žolnerčíková, Hermannová, Holingrová, Baštanová, libero: Spáčilová.
Střídaly: Rymelová, Jurčíková - Neumannová, Rutarová, Endlerová, Vinecká,
Veselá, Smutná, libero: Ullmannová. Střídaly: Holásková, Ševců, Kinská •
VC Slavia Praha - PVK Přerov 3:0 (19, 19, 22).Rozhodčí: Bydžovský,
Kvarda. Čas: 64 minut. Diváků: 100. Sestavy: Bízová, Koloušková, Jonášová,
Mezerová, Kočiová, Hokešová, libero: Steinerová. Střídaly: Ďurianová,
Bonnerová - Dřímalová, Goliášová, Kotounová, Nucová, Mihálová,
Mrázková, libero: Kapavíková. Střídaly: Tomšíková, Dýčková, Fiedlerová.•
TJ Sokol Šternberk volný los.
-pk-

PRŮBĚŽNÉ TABULKY EXTRALIGY ČR
NADSTAVBOVÁ ČÁST - SKUPINA I (o 1. - 5. místo)
zápasy výhry prohry
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NADSTAVBOVÁ ČÁST - SKUPINA II (o 6. - 10. místo)
zápasy výhry prohry

1. TJ Mittal Ostrava
2. VC Slavia Praha
3. TJ Sokol Šternberk
4. PVK Přerov
5. VK TU Liberec
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A hlavně nemohly být do hodnocení zařazeny hráčky, které
se svými týmy nepostoupily do
play-off, což až tak nechápu,
protože v základní části jsme
hrály přece všechny stejně?“
položila si řečnickou otázku,

která míří do sídla CEVu, zkušená volejbalistka. „Opakuji
ale, že osobně mám z trofeje
radost.“
Na jejím triumfů, ani na prvenství Milady Spalové to však nic
nemění. PROSTĚJOVSKÝ

Večerník má pro vás ještě připraveno avizované ohlédnutí
včetně kompletních statistik
základní části Ligy mistryň,
které bylo z technických důvodů přeloženo až na příští vydání.
-pk-

Všechny vyhlášené nejlepší hráčky základní části Ligy mistryň 2009/2010
Nejvíce bodující: Neslihan DARNELOVÁ (Turecko, VakifGunesTTelekom Istanbul/Turecko)
Nejlepší smečařka: Christiane FÜRSTOVÁ (Německo, Volley Bergamo/Itálie)
Nejlepší blokař:
Jekatarina KRIVECOVÁ (Rusko, Universitet Bělgorod/Rusko)
Nejlépe podávající: Milada SPALOVÁ (ČR, VK Modřanská Prostějov/ČR)
Nejlépe přihrávající: Markéta TOMANOVÁ (ČR/Modřanská Prostějov)
Poznámka: za jménem hráčky v závorce uvedena její národnost, název týmu a zemi, z níž pochází

Pohárový hattrick dovršen. Prostějov se ale k triumfu
v Českém poháru doslova protrápil!

Sestava Prostějova

1. VK Modřanská Prostějov
2. TJ Sokol Frýdek-Místek
3. VK Královo Pole Brno
4. PVK Olymp Praha
5. SK UP Olomouc

stala nejlépe přihrávající
hráčkou základní části Ligy
mistryň. „Byl jsem tím mile
překvapená, je to příjemná
zpráva. Každé takové ocenění
potěší a já osobně jej vzhledem
ke kvalitě i prestiže evropských
klubových pohárů řadím hodně vysoko, a to také v porovnání s individuálními výsledky na
reprezentační úrovni,“ prozradila našemu týdeníku Markéta
Tomanová. Uvědomuje si však,
že její prvenství má jistý „šedý
zákal“. „Je to trošičku diskutabilní, protože co si budeme
vykládat, každý statistik počítá při zápase čísla po svém...

PROSTĚJOV - K vítězství
v Českém poháru 2009/2010
se volejbalistky Prostějova
doslova protrápily. Hráčky
VK Modřanská jakoby už
měly v hlavách příští duel
proti věhlasnému Pesaru
a pondělní finálový souboj
jim do plánů jaksi nepasoval...
V souboji s Královopolskou
Brno se totiž „žlutomodrá“
mašina dlouho hledala a řada
volejbalistek v domácím dresu nepodala potřebný výkon.
Naopak hostující tým odehrál
celé utkání bez bázně i hany
a nakonec nebyl daleko od senzace v podobě překvapivého
triumfu. Jako první tuzemský
tým totiž dokázal sebrat gigantovi více než jeden set! Celý
zápas dospěl do tie-breaku,
v němž už se však naštěstí projevila síla, kvalita i zkušenost
prostějovského souboru. Ten
si tak nakonec přece jen mohl
po více jak půldruhé hodiny
trvající bitvě radostně zaskočit
v oslavném kolečku. Tým VK
Modřanská Prostějov obhájil
Český pohár a po triumfech
z let 2009 a 2009 tak dokončil
zlatý hattrick! Z hlediště finále
sledoval trenér italských šampionek Scavolini Pesaro, čtvrtečního soka Hanaček v Lize
mistryň...
Do utkání, které přímým přenosem vysílala Česká televize
na svém sportovním programu, nemohl trenér Čada využít
nahrávačku Novákovou, která
společně s další laborující spoluhráčkou Kučerovou sice byla
připravená na lavičce, ale do hry
by naskočila pouze v případě největší nutnosti. V základní „šestce“ se tak objevila její důstojná
„náhradnice“ Töröková, spolu
s ní pak Glassová, Spalová,
Nnamaniová, Valenteová
a Sschuskeová, nechybělo libero Tomanová. V průběhu duelu
se pak na palubovku dostaly
také Soaresová, Bramborová
i Tomašeková. Hostující Brno
nastoupilo v tomto složení:
Onderková, Kubínová, Straková,

Rozkydálková, Melichárková,
Svobodníková a libero Jášová.
I kouč Marek využil střídání, když do hry postupně
poslal Štokrovou, Vitoulovou,
Širůčkovou a Bradáčovou.
O tom, že jeho Brňanky přijely
do Prostějova v dobrém rozpoložení, přesvědčil již první
set. Prostějov v něm sice získal
náskok 6:4, po šňůře pěti bodů
ale hostující celek otočil hru
i vývoj skóre, které už následně
nepustil z rukou. Domácím hráčkám nešel vůbec příjem, k vidění byla řada zbytečně a lacino
zkažených míčů... A tak závěr
setu poměrně klidně zakončila
dvěma body po tvrdém podání
Ivona Svobodníková – 19:25
a 0:1. Také ve druhém setu
pokračovaly brněnské volejbalistky v dobrém výkonu, když

JE DOBOJOVÁNO. Prostějov proměnil mečbol a hráč- POHÁR ZŮSTÁVÁ V PROSTĚJOVĚ. Místopředseda ČVS
ky VK Modřanská mohly slavit první trofej v letošní sezoně. JanHronekprávěpředávákapitánceprostějovskýchvolejbalistek
Foto: Z. Penička MiladěSpalovátrofejprovítězkyČeskéhopoháru.Foto:Z.Penička
zářila především Straková.
Ve vyrovnaném dějství měla
Královopolská dlouho mírně
navrch, naštěstí jen do stavu
20:18. V koncovce už dostaly

pohledem
poh
hleedem
m tr
trenérů
rennérrů 
Miroslav ČADA (VK Modřanská Prostějov): „Jsem samozřejmě spokojený s výsledkem a ziskem trofeje, s předvedenou
hrou však vůbec ne. Soupeř hodně riskoval podání, což byla jedna
z mála možností, jak s námi svést vyrovnanou bitvu. A tahle taktika Brnu opravdu vycházela. My jsme na servisu byli trochu horší
stejně jako v útoku, úspěšnější jsme určitě měli být také v obraně.
Utkání jsme těsně zvládli hlavně většími zkušenostmi a především zásluhou kapitánky Spalové. Proč jsme nehrály, jak jsme
měly? Chybělo větší nasazení, každý míč se měl hrát jako o život.
Holky až příliš spoléhaly na své zkušenosti a střetnutí odehrály
opravdu špatně. Souviselo to se zmíněným podáním a přihrávkou.
Volejbal je v tomhle podobný jako tenis - některé dny jde servis
lépe a jiné dny hůře, což může výrazně ovlivnit výkon i výsledek. Důvod problémů proto vidím hlavně v těchto dvou herních
činnostech. Nevycházely nám a tím jsme se dostávali pod tlak.
Naštěstí to dobře dopadlo.“
Ondřej MAREK (VK KP Brno): „Myslím si, že to byl jeden
z nejlepších, ne-li nejlepší výkon, jaký jsme kdy předvedli!
Připravili jsme se na hru Prostějova a určitě se nemáme za co stydět. Zpětně mě ale mrzí závěr druhé sady, kdy jsme vedli 19:16
a nedotáhli to do konce. Stav by byl 2:0 na sety, bohužel pro nás
domácím pomohla střídající Bramborová servisem i útokem.
My jsme šli do zápasu s tím, že budeme hodně riskovat na servisu, abychom soupeře dostali do obrany a měli tak lehčí práci
v defenzívě. Pokud totiž Prostějov kvalitně přihrává, těžce se
pak zastavují jeho útočnice. Nám se je v některých fázích dařilo odtahovat od sítě, jenže v rozhodujících okamžicích zápasu se
projevila menší zkušenost našich děvčat. Všiml jsem si, že kromě
výborné Spalové hodně družstvu pomohla Soaresová. Přesto celý
tým odvedl skvělý výkon a hráčkám musím poděkovat. Dosáhly
svého současného maxima.“
-pk-

hráčky Prostějova své soupeřky pod tolik očekávaný tlak,
který vedl k chybám. Ke zvratu
napomohlo domácím volejbalistkám zařazení levoruké
Bramborové, která zlepšila
procento úspěšnosti svého týmu
z podání a dávala o sobě vědět
i na smeči. Výsledkem byl zisk
setu v poměru 25:22 a srovnání na 1:1. Třetí set ovládly v již
mnohem větší pohodě hrající
Prostějovanky. Hostující celek
nestačily na síti držet krok,
jejich bloky byly děravé a přestože VK Modřanská opět
polevil, Brno bodové manko
už nedohnalo – 25:19 a 2:1.
Kdo by však čekal, že Brňanky
definitivně odpadnou, šeredně
se mýlil. Svěřenkyně trenéra
Marka hrály nadále s pocitem,
že nemají co ztratit a zápas si
vyloženě užívaly. Navíc jim
vycházelo riskované podání,
s čímž si prostějovská děvčata
nedokázala poradit. A když jim
vázla také kombinace, přišly
další zkažené přihrávky, stalo se,
že Brno rázem vedlo o neuvěřitelných jedenáct bodů - 4:15! Po
bouřlivém time-outu se Prostějov
sice na chvilku trochu probral, ale
zlikvidovat vysokou ztrátu však
bylo i nad síly zkušených favoritek – 20:25 a 2:2. Finále Českého
poháru tak nečekaně, ale o to
více zaslouženě dospělo k rozhodující páté sadě. V tie-breaku už
uplatnily hráčky Prostějova své
větší herní zkušenosti a dotáhly
utkání k vydřenému vítězství.

Zlepšenou hrou se v této fázi
prezentovala Brazilka Juliana
Valente, který položila i rozhodující míč na 15:9. Lví podíl na
úspěchu má však zejména spolehlivá blokařka Milada Spalová,
která jako jediná z družstva VK
udržela vysoký standard po celý
duel a během tie-breaku byla rozhodujícím jazýčkem na vahách.
„Brno nás totálně zaskočilo,“
přiznala třicetiletá volejbalistka.
„Nepředpokládaly jsme, že nám
bude až tak vyrovnaným soupeřem. Jeho hráčky ale maximálně
bojovaly, od začátku nás zatlačily
servisem a tím si dost pomohly.
My často útočily z těžších pozic,
smečařky chodily do dvojbloků
a ztracený první set nás načal.
Naštěstí jsme se dokázaly
zvednout, celkově však hosté
předvedli krásný boj a výborný volejbal,“ zhodnotila utkání kapitánka VK Modřanská
Prostějov. Z konečného vítězství
tak měla dvojnásobnou radost.
„Získat jakoukoliv trofej je
úspěch, i když jsou na cestě k jejímu získání potíže. Je super, že
jsme stejně jako loni mohly hrát
finále doma před svými fanoušky
ve skvělé atmosféře. Diváci nám
vždycky pomůžou, když se trápíme,“ vzkázala Milada Spalová
poděkování na tribuny.
Prostějovské hráčky tak mohly
nejen slavit třetí triumf v Českém
poháru v řadě, ale při závěrečném
ceremoniálu převzít již důvěrně
známý pohár a také zlaté medaile
i symbolickou růžičky.
-pk-

ŠIKULKA týdne

NEŠŤASTNICE týdne

body

30:48 1609:1773 28
30:50 1648:1812 28
31:48 1597:1813 27
24:50 1505:1707 26
23:53 1527:1775 25

Kam příště
NADSTAVBOVÁ ČÁST
SKUPINA I - 24. kolo, sobota 20. února 2010, 17:00 hodin: SK
UP Olomouc - VK Královo Pole Brno (17:00), VK Modřanská
Prostějov - TJ Sokol Frýdek-Místek, PVK Olymp Praha volný los.
SKUPINA II - 24. kolo, sobota 20. února 2010, 17:00 hodin:
VK TU Liberec - VC Slavia Praha (17:00), TJ Sokol Šternberk - TJ
Mittal Ostrava, PVK Přerov volný los.
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rát vvolejbal?
olejbal?
VK Prostějov
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vysokou sítí. Děvčata, která by se chtěla naučit základům
volejbalu a pokračovat v jeho hraní třeba až do dospělosti,
mohou přijít na trénink přípravky a po domluvě s vedoucí Danielou Vlčkovou se zapojit. Tréninky pro dívky
od 5. do 7. třídy základních škol jsou v tělocvičně ZŠ
Palackého každé pondělí od 15.30 do 17.00 hodin, každé
úterý od 15.30 do 17.00 hodin a každý čtvrtek od 16.00
do 18.00 hodin. Rády byste jednou uměly volejbal jako
Solange Soaresová nebo Milada Spalová? Tak přijďte, VK
Prostějov vás rád přivítá! -red-

PŘIJĎTE!
PŘIJĎTE!

Obhájí Prostějov i Česko-Slovenský pohár?
O trofej se bude tentokrát bojovat v LEVICI
PROSTĚJOV - Tuzemský
pohár je obhájen, nyní je před
VK Modřanskou další výzva.
Vítězstvím v pondělním duelu
si totiž Čadův výběr nejenže
zajistil jisté místo minimálně
v evropském Poháru CEV
(Prostějov však bude opětovně usilovat o divokou kartu do
Ligy mistryň - pozn.red.), ale
současně se probojoval také
do finále Česko-Slovenského
poháru, který prostějovské
volejbalistky taktéž obhajují!
O druhou letošní trofej budou
Hanačky usilovat již příští
středu 24. února ve slovenských
Levicích. Soupeřem jim bude
Slávia UK Bratislava, vítěz
Slovenského poháru.
Finále Česko-Slovenského poháru
se hraje letos obměněným způsobem. Zatímco loni se do Olomouce
sjely finalisté obou národních soutěží, kteří se nejdříve utkali křížem
v semifinále a následně pak dva
nejlepší bojovali o titul, pro ročník
2009/2010 má možnost bojovat
o tuto nadnárodní trofej pouze vítěz
pohárové soutěže v České republice i na Slovensku. Klání totiž bylo

na návrh Slovenské volejbalové
federace rozšířeno o premiérové
zápolení mužů. Ve středu 24. února
2010 se tak v Levicích, které vyhrály výběrové řízení o místo konání
finále Česko-Slovenského poháru,
střetnou vítězové pohárů z obou
zemí jak v ženské, tak i v mužské
kategorii. „S organizací podobných událostí máme zkušenosti.
Už v minulosti se u nás hrálo finále
Česko-Slovenského poháru i různé kvalifikace, takže to pro nás není
nic nového. Připravujeme i kulturní program, mezi sety a zápasy
vystoupí různé taneční skupiny
v hip-hopovém style. Očekáváme,
že přijde okolo čtrnácti set diváků,“
uvedl na stránkách Českého volejbalového svazu Tibor Štill, místopředseda VK PALAST Levice.
Nadšení jsou v dějišti ČeskoSlovenského poháru zejména z účasti VK Modřanská
Prostějov. Důvodem je osoba
trenéra Miroslava Čady, který
již řadu sezon vede slovenský
reprezentační tým, v němž navíc
působí Solange Soaresová,
Ivana Bramborová, Gabika
Tomášeková i Lucia Töröková,

všechno členky kádru úřadujících českých mistryň a účastníka
Champions League. „Prostějov je
pro nás hodně atraktivním týmem.
Podobně je na tom i vítěz mužského poháru Ostrava, v jehož dresu
zase nastupují hned tři slovenští
volejbalisté. O atraktivitu a prestiž
nadcházejících soubojů na federální úrovni tak bude zcela jistě
postaráno.
„Rádi bychom stejně jako před
rokem vedle Českého poháru vyhráli i Česko-Slovenský
pohár, byť jsme si vědomi, že
při našem náročném programu
a když tentokrát hrajeme na půdě
slovenského protivníka, to bude
obzvlášť složité,“ poznamenal
Peter Goga, sportovní ředitel VK
Modřanská Prostějov.
Soupeřem prostějovských
volejbalistek bude Slávia UK
Bratislava, přičemž ženský
souboj proběhne ve středečním
finálovém dni jako první od 16:30
hodin. Po nich se na palubovku
levické haly postaví proti sobě
týmy mužů VK DHL Ostrava
a VKP Bratislava se začátkem
v 19 hodin.
-pk-
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Třicetiletá kapitánka
má v současné době až
neskutečnou fazónu!
V pondělním pohárovém
finále byla tato sympatická
blokařka největším tahounem
jinak zadrhávajícího se motoru
s názvem VK Modřanská,
ve čtvrtek se pak vyrovnala
a mnohdy i předčila hvězdy
italského Pesara v osmifinále
Champions League. Není tak
divu, že se právě na tuto hráčku
snáší vlna pochval ze všech
světových stran.. Přidáváme
se i my:
Milo, jsi skutečná hvězda!

neodehrála ani jedinou
minutu...
Zkušenou nahrávačku provází v letošní sezoně slušná
porce smůly zrovna ve chvíli,
kdy je to nejméně potřeba...
Před sezonou přišla na Hanou
s cílem „prodat“ své zkušenosti hlavně v klíčových a rozhodujících fázích sezony, avšak
právě v těchto okamžicích
nepustí třiačtyřicetiletou hráčku na hřiště zranění! Přesně tak
tomu bylo ve finále Českého
poháru i v osmifinálovém
mači Ligy mistryň, kdy se
někdejší reprezentantka pouze
rozvičovala...
Soňo, to je prostě pech!

Basketbal
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V PRAZE BYLA ROZLOSOVÁNA ZÁVĚREČNÁ FÁZE ČESKÉHO POHÁRU

V cestě do finále stojí basketbalistům NYMBURK!

k
o
k
s
roz
29. KOLO MATTONI NBL

USK PRAHA - BK PROSTĚJOV
Ě

62:94

Čtvrtiny:

15:25, 12:19,
16:26, 19:24
Trestné hody: 10/7:22/17
Střelba za 2b: 50/23:42/25
Trojky:
18/3:18/9
Doskoky:
27:38
Osobní chyby: 15:17
Diváků:
200
Rozhodčí:
Vyklický, Hruša,
Kučera

Sestava a body Prostějova
Lawrence 13
Šležas 8
Dokoupil 4
Hyzy 13
Chán 8
Skibniewski 5
Veikalas 12
Prášil 14
Veselovs 7
Landry10
Tóth
Bratčenkov
Trenér: Peter Bálint
Asistenti: Lubomír Růžička
a Jozef Lovík

PRAHA - Poslední volné místo v
závěrečném turnaji FINAL EIGHT
ČESKÉHO POHÁRU si vybojoval celek BK Ústí nad Labem,
který vyhrál v “malém finále” v
Opavě nad tamní rezervou BK
Breda&Weinstein 75:73. A tak
mohl být rozlosován finálový turnaj
osmi nejlepších, který se uskuteční
18. až 20. března ve Strakonicích a
Klatovech. Orlům byl pro čtvrtfinále
přisouzen sok ze druhé nejvyšší soutěže v podobě Lokomotivy Plzeň,
avšak proklamovaným nasazením
z pozice číslo jedna, kterou si Orli
vysloužili prvenstvím po polovině základní části Mattoni NBL, to
nebylo! Vedení soutěže totiž jakýmsi
záhadným způsobem pozměnily
pravidla losování, které nakonec
proběhlo čistě ze dvou výkonnostních košů. Výsledkem narychlo šité
akce je skutečnost, že v případném
semifinále narazí BK Prostějov
na obhájce trofeje z Nymburku!
Čtvrtfinálové duely se odehrají ve
Strakonicích a Klatovech ve čtvrtek
18. března a poražení se s pohárem

čtvrtfinálové dvojice Českého poháru
Klatovy: BK Prostějov
j - BC Lokomotiva
k
i Plzeň,
l
BK Opava - ČEZ
Č
Basketball Nymburk (vítězové se utkají v semifinále)
Strakonice: Mlékárna Miltra Nový Jičín - BK Ústí nad Labem, BK
Synthesia Pardubice - BK Děčín (vítězové se utkají v semifinále)

rozloučí. Úspěšné týmy čeká v pátek
19. března semifinále (týmy zůstávají v Klatovech nebo Strakonicích).
Sobotní finále a duel o 3. místo uvidí
Klatovy.
Losování závěrečné části Českého
poháru proběhlo v poločasové přestávce ligového utkání USK Praha
- BK Prostějov. Pozměněný systém
vycházející ze španělského modelu
nabízí v konečné fázi finále osmi
týmů, tzv. “FINAL EIGHT”. Do něj
se kvalifikovalo prvních šest týmů
Mattoni NBL po polovině základní části, tedy po 22.kole. Sedmým
účastníkem je vítěz kvalifikace z
týmů první a druhé ligy, jímž se stalo
BK Ústí nad Labem a posledního
účastníka určila “divoká karta”, kterou získalo družstvo Lokomotivy

Plzeň. Zápasy se uskuteční na
jihozápadě Čech ve Strakonicích a
Klatovech. Samotné losování nakonec vzešlo pouze ze dvou výkonnostních grup. K týmům z druhého
koše Ústí nad Labem, Plzeň, Opava
a Pardubice byly nalosovány týmy z
prvního koše: Prostějov, Nymburk,
Nový Jičín a Děčín.
V táboře Orlů přijali los se smíšenými pocity. Jako nasazená jednička
finálového turnaje očekávali, že
se střetnou ve skupině se čtvrtým
nasazeným týmem, tedy Děčínem.
Místo toho je však v předpokládaném semifinále čeká Nymburk.
“Nechceme naříkat, ani dělat humbuk, ale faktem je, že nám nebylo
žádným transparentním způsobem
oznámeno, jakým způsobem bude

nasazování a samotné losování
závěrečné fáze Českého poháru
probíhat. Původně deklarovaná
pravidla byla pozměněna, přitom
nevíme proč... Zdálo se mi, že vše
se ušilo na poslední chvíli rychlou
jehlou,” neskrýval trpký pocit z průběhu středeční akce Petr Fridrich,
generální manažer BK Prostějov.
“Forma poháru se mi příliš nelíbí,” souhlasil také kouč Orlů Peter
Bálint. “Je škoda, že jsme dlouho
nevěděli, jak se bude finále vlastně
hrát. Domnívám se, že takto nemáme z naší pozice prvního nasazeného žádnou výhodu...” Holt, realita
je však taková, že byli prostějovští
basketbalisté zařazeni do horní části
pavouka společně s Nymburkem, v
té spodní si to o finálovou místenku
rozdá Nový Jičín s vítězem nejsledovanějšího čtvrtfinálového střetnutí mezi Pardubicemi a Děčínem.
Pro zajímavost uveďme, že tyto
protivníci se utkávají v Českém
poháru již potřetí za sebou a velmi
pravděpodobně na sebe narazí i ve
čtvrtfinále play-off Mattoni NBL.

Zpět k Prostějov. Prvoligovou
Lokomotivu Plzeň za soupeře na
rozjezd trenér Bálint vítá. “S losem
jsme samozřejmě spokojeni. Máme
vysoké cíle a kdybychom měli
vypadnout s Plzní, byl by to hodně
velký průšvih...,” pronesl prostějovský kouč. Pokud jeho svěřenci naplní
roli velkého favorita a Nymburk
uspěje v souboji s Opavou, dojde
již v semifinále na reprízu loňského
boje o pohárovou trofej, ve kterém
Nymburk vyhrál 86:61.
Na závěrečném turnaji Českého
poháru budou přítomny i kamery
České televize. Přesné časy a vybraná utkání budou ještě upřesněny,
ale první plán už televize svazu
předložila. “Ve čtvrtek se bude vysílat jedno ze čtvrtfinálových utkání
přímým přenosem od šestnácti
hodin. Ze semifinále plánuje televize
hodinový záznam od jednadvaceti
hodin. Finále by se mělo hrát rovněž
od jednadvaceti hodin a vysílat se
přímým přenosem,” prozradil sportovní ředitel nejvyšší domácí soutěže
NBLZdeněk Ringsmuth.
-pk-

Obchodní partneři BK Prostějov

koše Mattoni NBL v číslech
29. kolo: USK Praha - BK Prostějov
ě
62:94 (15:25, 27:44,
43:70), hráno ve středu 10.2. Nejlepší hráči: Ford 14 bodů a 12
doskoků, Kotas 11, McKay 10 bodů, 5 asistencí a 4 doskoky Prášil 14, Hyzy 13, Lawrence 13 bodů a 10 doskoků, Veikalas 12,
Landry 10 bodů a 4 doskoky, Chán 8 bodů a 7 doskoků, Šležas
8 bodů a 4 doskoky. Trojky: 18/3:18/9. Střelba 2 b.: 50/23:42/25.
Trestné hody: 10/7:22/17. Doskoky: 27:38. Osobní chyby: 15:17.
Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Kučera. Diváků: 200 • Karma Basket
Poděbrady - Sokol Vyšehrad 82:83 (17:25, 38:43, 58:62).
Nejlepší hráči: Thomas 19 bodů a 7 doskoků, Stria 19, Castleberry
17 bodů a 14 doskoků - Klimánek 28 bodů a 4 doskoky, Lipold
14 bodů a 8 doskoků, Dvořák 12, Kysela 11. Trojky: 19/8:15/8.
Střelba 2 b.: 37/22:51/25. Trestné hody: 19/14:17/9. Doskoky:
27:29. Osobní chyby: 15:17. Rozhodčí: Zachara, Paulík, Jedlička.
Diváků: 321 • NH Ostrava - BK Breda & Weinstein Opava 60:84
(16:19, 26:40, 48:59). Nejlepší hráči: Mitchell 14 bodů, 5 doskoků
a 4 asistence, Burke 11 bodů a 10 doskoků, Stuchlý 10 - Čarnecký
17 bodů a 9 asistencí, Šoška 15 bodů a 6 doskoků, Blažek 14 bodů
a 9 doskoků, Šiřina 13, Vaňák 11, Novák 10 bodů a 7 doskoků.
Trojky: 18/5:16/7. Střelba 2 b.: 45/19:48/27. Trestné hody: 8/7:11/9.
Doskoky: 28:35. Osobní chyby: 16:16. Rozhodčí: Dolinek, Vrážel,
Nejezchleb. Diváků: 1386 • BK Děčín - Mlékárna Miltra Nový
Jičín 83:79 (18:20, 28:40, 56:60). Nejlepší hráči: Hatcher 21 bodů,
5 doskoků a 5 asistencí, P. Houška 20 bodů a 11 doskoků, Pomikálek
15 bodů a 8 doskoků, Soukup 12, Mulligan 11 bodů a 6 doskoků –
Pandula 12 bodů a 7 doskoků, Šarović 12 bodů a 5 doskoků. Trojky:
15/5:17/7.Střelba 2 b.: 53/25:46/22. Trestné hody: 26/18:20/14.
Doskoky: 41:30. Osobní chyby: 22:23. 5 chyb: 40. Balík (D).
Rozhodčí: Vyklický, Macela, Baloun.Diváků: 835 • BC Kolín BK Synthesia Pardubice 71:82 (22:24, 39:39, 59:60). Nejlepší
hráči: Machač 24 bodů a 7 doskoků, Platt 14 bodů a 9 doskoků,
Hubálek 11 - Hampton 23 bodů, 4 body a 4 asistence, Pospíšil 18,
Sýkora 15 bodů a 6 doskoků, Miloš 10. Trojky: 23/8:23/9. Střelba
2 b.: 32/19:40/21. Trestné hody: 11/9:19/13. Doskoky: 30:31.
Osobní chyby: 22:15. Rozhodčí: Lukeš, Kurz, Znamínko. Diváků:
610 • Basketball Brno - ČEZ Basketball Nymburk 59:104
(18:28 ,34:56, 44:75). Nejlepší hráči: Sedmák 16, Reinberger 15,
Černošek 11 bodů a 5 doskoků, Vrubl 10 - Lenzly 16, Ricci 15 bodů
a 6 doskoků, Slezák 15 bodů a 5 asistencí, Lee 14, Nečas 13 bodů
a 9 doskoků, Křemen 10 bodů a 4 asistence. Trojky: 14/2:17/14.
Střelba 2 b.: 47/19:44/26. Trestné hody: 21/15:13/10. Doskoky:
23:33. Osobní chyby: 15:24. 5 chyb: 37. Vrubl (oba B). Rozhodčí:
Macela, Hruša, Janovský. Diváků: 350.
Předehrávka 38. kola: Sokol Vyšehrad - BK Breda & Weinstein
Opava 44:72 (10:18, 21:33, 34:51). Nejlepší hráči: Lipold 11 bodů
a 4 doskoky - Cvek 13 bodů a 10 doskoků, Šiřina 12, Šoška 9 bodů
a 6 doskoků, Douša 9. Trojky: 16/3:28/7. Střelba 2 b.: 35/16:42/21.
Trestné hody: 7/3:14/10. Doskoky: 20:43. Osobní chyby: 15:16.
Rozhodčí: Lukeš, Macela, Karásek. Diváků: 100.
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA MATTONI NBL
1. ČEZ Basketball Nymburk 29
2. BK Prostějov
30
3. Mlékárna Miltra Nový Jičín 29
4. BK Synthesia Pardubice
29
5. BK Děčín
29
6. BK Breda&Weinstein Opava 30
7. BC Kolín
29
8. USK Praha
29
9. Basketball Brno
29
10. NH Ostrava
29
11. Karma Basket Poděbrady
29
12. Sokol Vyšehrad
31
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ČEZ
EZ
Basketball Nymburk (18:15 hodin), BK Prostějov - Basketball Brno
(17:30), BK Synthesia Pardubice - USK Praha, Mlékárna Miltra
Nový Jičín - BC Kolín (17:30), BK Děčín - BK Breda&Weinstein
Opava, Karma Basket Poděbrady - NH Ostrava.
Předehrávané 38. kolo, sobota 20. února 2010, 17:00 hodin:
Sokol Vyšehrad - BK B & W Opava (předehráno 10.2., 44:72),
Mlékárna Miltra Nový Jičín - Karma Basket Poděbrady, BK
Synthesia Pardubice - NH Ostrava, BK Prostějov - BK Děčín (neděle 21.2., 17:00), ČEZ Basketball Nymburk - BC Kolín (18:00),
Basketball Brno - USK Praha (18:00).

Na Folimance kraloval Prostějov, USK neměl šanci
USK 62:94 Pv

PRAHA/PROSTĚJOV Basketbalisté Prostějova si ve
středeční televizní předehrávce
jinak víkendového devětadvacátého kola Mattoni NBL zajeli
pro další, v letošní sezoně již
pětadvacátou výhru opět do
Prahy. A stejně jako před týdnem na palubovce Vyšehradu,
tak ani druhý celek z hlavního
města Orly nikterak moc nepotrápil. O prostějovské výhře na
Folimance proti USK nebylo
pochyb prakticky od samého
začátku, který svěřencům trenéra Bálinta vyšel vskutku skvěle.
V osmé minutě vedli hosté již
21:9 a skóre v jejich prospěch
utěšeně narůstalo až do poločasových 27:44. Před vstupem do
závěrečné čtvrtiny vedli Orli už
70:43 a i když v poslední desetiminutovce polevili v obraně,
mohli se radovat z cenného vítězství poměrem 94:62.
Jelikož se v modrobílém dresu představil už Ladislav Tóth,
trenérům BK Prostějov Peteru
Bálintovi a Martinu Růžičkovi

chyběl z nedávné početné marodky už jen Krakovič. V základní
sestavě se tak poprvé po patnáctizápasové pauze opět objevili spolu
Lawrence, Šležas, Dokoupil, Hyzy
a Chán. Domácí USK nastoupil s
kvintetem Kotas, Vocetka, Klimeš,
McKay a Ford. Kdo doufal v dramatické utkání, které se předehrávalo ve středu na základě požadavku České televize pro svůj přímý
přenos, musel být zklamán. Diváci
v hale i u obrazovek ČT 4 SPORT
sledovali pouze průměrný duel.
Do vedení šli sice domácí, ale
kvalitní obranou klíčových hráčů
USK otočili Orli stav 5:2 na 5:12
ve svůj prospěch a od této chvíle
jsme už do vedení vysokoškoláky
nepustili. “Byl jsem na palubovce
pro hlídání Kotase,” přiznal v televizním interview Petr Dokoupil, že
jeho hlavním objektem zájmu byl
reprezentační rozehrávač. A úkol
si “Doky” plnil výtečně. Podobně
dobře si vedli hosté i při eliminovaní kvalit McKaye s Fordem
a tak v první desetiminutovce
dosáhli Prostějovští na dvouciferný náskok - 15:25. Také velmi
svižný úvod druhé části vyzněl

krát ukázalo, že basketbal má svůj
okruh věrných fanoušků a ostatní
sporty také svůj,” tvrdí generální
manažer Orlů. Přesto vzkazuje:
“Těm sportovním příznivcům,
kteří by však rádi viděli oba zápasy se touto cestou omlouváme,
bohužel z naší strany stejně nebyla jiná možnost, jak tuto situaci
vyřešit. A ze strany hokejového
klubu v této sezoně nepřišla žádná
iniciativa k řešení případných termínových kolizí.”
Jak informujeme výše, bude
přesunuto také další střetnutí
prostějovských Orlů. V rámci
31. kola Mattoni NBL měl tým
trenéra Bálinta zajíždět ve středu
24. února na půdu šampionů do
Nymburku. Středočechy ovšem
den předtím čeká domácí duel
EuroCupu proti Gran Canaria.
“Z tohoto důvodu sehrajeme
zápas v Nymburku v jiném,
dosud ještě nestanoveném termínu,” prozradil další novinku
z termínového kalendáře Petr
Fridrich. A vzhledem k tomu, že
utkání dalšího kola na palubovce
Vyšehradu mají Orli již zdárně
předehrán za sebou, otevírá se
před prostějovskými basketbalisty nečekaná, ale vítaná zápasová
pauza, která bude od nedělního
souboje s Děčínem až po utká-

McKay
M
K nasbíral
bí l v prvním
í polol
čase jen čtyři body...
Do úvodu třetí čtvrtiny znovu
nastoupil Lawrence, který po
úspěšné první části hry celou druhou desetiminutovku proseděl na
lavičce. Prostějovu to opět velmi
svědčilo, MVP loňského ročníku
slovenské basketbalové ligy vsítil
v první polovině klání 11 bodů a
poslal svůj celek ve 25. minutě do
vedení 57:29. Hosté hráli s neuvěřitelnou lehkostí, hru si viditelně
užívali a v průběhu čtvrtiny vedli

o více než třicet bodů! Hráči USK
vypadali v obraně bezradně a
neměli na soupeře žádnou zbraň.
V pozdější fázi hry už byli vysokoškoláci, především pak z perimetru, hodně zoufalí, když dokázali
proměnit pouze jednu ze třinácti
tříbodových střel. Naše vedení
tak stále narůstalo a před poslední čtvrtinou jsme vedli poměrem
70:43. Obraz hry se nezměnil ani
v poslední čtvrtině. Orli pokračovali v pohodovém a bezstarostném basketbalu, ve kterém jim
vycházelo takřka všechno. Ve 37.
minutě dokonce už vedli rozdílem
pětatřiceti bodů - 56:91. Konečný
výsledek nakonec jen o fous
nepředčil rozdíl ve skóre v prvním
letošním měření sil na Folimance,
kdy Hanáci vyhráli o 34 bodů
89:55. Tentokrát vzájemný souboj skončil triumfem Orlů “jen” o
osmadvacet bodů 92:64.
Prostějovští těžili z širší rotace
hráčů a jejich obrana byla vysoce
aktivní. Zatímco hosté zakončili
zápas s úspěšností střelby 57%,
hosté se dostali jen na číslo 38%.
Za zmínku jinak celkem průměrného utkání stojí double-double
prostějovského Lawrenceho
(13 bodů, 10 doskoků) a zatím
nejnižší střelecké minimum
dosavadního nejlepšího střelce
Mattoni NBL Mylese McKaye.
-pk-

SKOKAN roku

HOŘÁK týdne

pohledem trenérů

Kenneth SCALABRONI (USK Praha): “Jsem hodn
hodně zklamaný
tím, jak jsme hráli... Předváděli jsme i stupeň nižší podívanou, než jakou
bychom měli být schopni předvést. Naše řeč těla se od začátku do konce vůbec nezměnila a Prostějov vyhrál naprosto zaslouženě. Bohužel
mu k tomu místy stačila hra na úrovni tréninku... Z naší strany to byl
totiž opravdu zoufalý výkon! Chtěl bych najít něco pozitivního, ale
nedokážu... Před televizními kamerami jsme úplně vyhořeli, byli jsme
horší téměř ve všech činnostech.”
PeterBÁLINT(BK Prostějov): “Myslím si, že jsme odehráli celkem
dobré utkání, a to hlavně v obranné fázi. Hráči dokonale naplnili taktiku.
Řekli jsme si před zápasem, že musíme USK zastavit v jednoduchých
střelách, což jsme naplnili. Věděli jsme, kde je hrozba domácího celku
a z toho vyplývaly dva úkoly: jeden byl zastavit McKaye, druhým bylo
eliminovat sílu Forda pod košem - obojí se povedlo. Myslím, že právě
tyto faktory, společně s trápením domácích v útoční fázi a naší výbornou obranou, rozhodly o výsledku. Nechtěli jsme nic v tomto utkání
podcenit, protože na Folimance se nehraje lehce nikomu. O to více si
vítězství ceníme.”
-pklépe pro hhosty.
Veikalas,
Prášil,
lé
t V
ik l P
ášil
Skibniewski trefili každý po trojce a po čtyřech minutách druhé
čtvrtiny vedli hosté již o sedmnáct bodů - 17:34! Tento náskok
se už do konce poločasu nezměnil a po dvaceti minutách tak Orli
vedli 44:27. Nejlepší střelec ligy

S Děčínem netradičně v NEDĚLI
Hned poté odjíždí Orli na hory!
PROSTĚJOV - Postup
Nymburku do další fáze
EuroCupu zahýbal termínovou listinou Mattoni NBL.
Kompletní osmatřicáté kolo
nejvyšší basketbalové soutěže
bylo přesunuto z 20. března na
nadcházející únorový víkend,
změnu termínu pozná i duel
31. kola, v němž úřadující mistr
hostí BK Prostějov.
Přestože celé dějství zmíněného
38. kola je na programu v sobotu 20. února, prostějovští Orli
jako jediní sehrají svůj duel proti
BK Děčín až v neděli 21. února.
“Důvodem je termínová kolize s
extraligovým zápasem volejbalistek. Dohodli jsme se, že naše
utkání bude přesunuto na neděli
se začátkem od sedmnácti hodin,”
objasnil Večerníku úpravu konání domácích duelů Petr Fridrich,
generální manažer BK Prostějov.
Tím se ovšem Orli dostali do kolize s jiným mačem, konaným ve
stejnou dobu v našem městě. Právě
tuto neděli 21. února v totožný čas
vyjedou na led zimního stadionu
hokejisté Prostějova, které čeká
hanácké derby s Přerovem! “Tuto
situaci už jsme neřešili,” přiznal
Fridrich. “Za současného stavu si
myslíme, že hokej není příliš velkou konkurencí... Navíc se několi-



ní s Pardubicemi 3. března čítat
přesně deset dnů! Kdo by si však
myslel, že budou “baskeťáci”
zahálet a mít nohy na stole, šeredně by se mýlil. “Odjíždíme ke
čtyřdennímu soustředění na hory,
které bude zaměřené na fyzickou
přípravu! Místem našeho pobytu
bude Ostružná a hotel Star, jeho
cílem pak nabití fyzické energie
a doplnění sil nejen před nadcházejícími dvěma domácími
zápasy, které jsou pro nás hodně
důležité (ve středu 3.3. hostí BK
Pardubice, v sobotu 6.3. Nový
Jičín - pozn.red.), ale i před celým
zbytkem sezony a její rozhodující
fází,” prozradil generální manažer
prostějovského výběru, který se
v uplynulém týdnu mohl díky
předehrávkám po tři dny vyhřívat
na čele průběžné tabulky Mattoni
NBL! “Byl to příjemný pocit,
ale já doufám, že si jej v brzké
době užijeme právoplatně a delší
dobu,” usmál se Fridrich.
Zajímá vás, jak budou trávit Orli
dny horách? Dojde při náročném drilu i na lyžařské závody
podobné těm olympijským? A
budou snad vedle podkošových
“Machrů” na Ostružné také
“Sněženky?” Přečtete si v příštím
vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku...
-pk-
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Podruhé v řadě se může honosit
naším titulem nejvýraznějšího
borce v prostějovském dresu
rozehrávač Orlů. Žezlo po Skibniewskim převzal třiadvacetiletý americký tvůrce hry, který
byl ve středeční předehrávce
tahounem orlí letky. Za necelých sedmnáct minut pobytu
na palubovce dokázal nastřílet
třináct bodů a s deseti doskočenými míči si připsal druhý double-double v sezóně. Poprávu se
stal i nejlepším hráčem zápasu.
Eugene, to je ono!
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0

Dvoutýdenní pauza způsobená
zdravotními potížemi byla na
výkonu sedmadvacetiletého
křídelníka notně znát. Přestože
se na hřišti objevil pořádně až za
rozhodnutého stavu, výrazněji
prosadit se nedokázal. Během
necelých sedmi minut se dostal
pouze k jednomu střeleckému
pokusu, který navíc minul. Jako
jediný z celého týmu Orlů skončil povedený zápas na USK se
zápornou valorizací.
Láďo, naber pohodu, jinak ti
ujede vlak!

