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Večerník
odmění
policistu
KOČIČÍ BABIČKA
z Mostkovic slaví 20 let za neohrožený čin proti zlodějům

Je to vůbec možné? Museli bychom zdlouhavě hledat v Guinnessově knize rekordů, zda
kočičí babička Linda z Mostkovic má co se týká věku vůbec
ve světě konkurenci! Letos na
jaře totiž oslaví úctyhodných
20 let!

s velkou péčí. Nikdy nebyla
sama, pokud jsme odjeli na dovolenou, v hlídání se střídala celá
rodina," dodala paní Kroupová
Rodina Kroupova si svoji kočičí
babičku ale nyní pěkně rozmazluje. Není tedy divu, že Linduška
se i při naší návštěvě tvářila
velmi šťastně a v náručí paní
Kroupové si spokojeně předla.
"Dnes si Linda pochutnává na jatýrkách, občas jí dáváme drůbeží
masíčko nebo obrané vařené

maso. A někdy i mlíčko. Ale
pravda je, že poslední dobou si v
jídle hodně vybírá. Asi je to tím,
že už má málo zubů," usmála se
paní domu.
Dvacetiletá kočenka má dnes už
problémy s dýcháním, ale přesto
se může v klidu těšit na jarní
oslavu svých kulatin. "O oslavách jsme ještě dopodrobna nepřemýšleli, ale určitě něco
připravíme," uzavřela Ludmila
Kroupová z Mostkovic. -mik-

O chlupatého mazlíčka se dvě
desetiletí stará rodina Kroupova
z Mostkovic. A jak se nám svěřila, jejich Linduška je považována za právoplatného člena
rodiny. "Pamatuji si přesně na
dobu před dvaceti lety, kdy jsme
Lindušku dostali jako koťátko.
Synovi tenkrát uletěl papoušek a
jelikož neustále kvůli tomu plakal, rozhodli jsme se mu pořídit
náhradu. A sousedům se shodou
okolností narodila koťata, takže
nám jedno věnovali," zavzpomínala si Ludmila Kroupová.
Dvacet let je pro kočku opravdu
nebývalý věk. "Záleží ale na tom,
kde žije. Pokud se kočka toulá po
venku, samozřejmě hrozí, že ji
někdo přejede autem. Takových
případů je i tady v Mostkovicích
strašně moc. Linda má ale u nás
dostatečně velkou zahradu, takže
se toulá tam. Nebezpečí jí tedy
žádné nehrozí. A kromě toho Paní Ludmila Kroupová z Mostkovic nedá na svého mazlíčka dojsme se o ni těch dvacet let starali pustit, o Lindu se stará už neuvěřitelných 20 let.

Vedení redakce Prostějovského VEČERNÍKU se rozhodlo odměnit věcným
darem v hodnotě deset
tisíc korun olomouckého policistu, který
těsně před Vánoci
loňského roku neohroženě s nasazením
vlastního života zasáhl proti nebezpečným zlodějům aut.
Zatímco některá jiná
média v poslední době podle
našeho názoru nesmyslně kritizují policii za neúměrnou
brutalitu při své práci, Večerník má na podobné činy zcela
odlišný názor a tvrdé zákroky
policie proti nebezpečným pachatelům vítá. A jasně říkáme,
že nesmlouvavé policisty tato
republika POTŘEBUJE!
V poslední době stále častěji informujeme o tom, že policie v
našem regionu rapidně přitvrdila
v boji proti zločinu. Jen namátkou připomeňme, jak prostějovská policie ve spolupráci se
zásahovými jednotkami pozatýkala při několika akcích celý
gang vykradačů aut, překupníků
drog či celostátně hledaných
osob z okolí Husova náměstí. V
současné době pak prostějovská
kriminálka vyšetřuje a trestně
stíhá několik pěstitelů a dealerů
drog. V živé paměti také máme
pohotový zásah konického policisty, který v závěru loňského
roku výstřelem z pistole zastavil
zloděje, který se s lupem z místního obchodu v Nivě snažil utéct.
Toto je práce, po které jsme
dlouhá léta v souvislosti s naší
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policií volali. A ve stejně nesmlouvavém duchu jednal i olomoucký policista, kterého se
Večerník rozhodl odměnit za pohotový čin. O co vlastně v předvánočním čase loňského roku
šlo? Sousední Olomouc byla v
pátek 18. prosince svědkem
scény jako z akčního filmu. Neznámý pachatel krátce po třetí
hodině ráno odcizil na Šibeníku
Škodu Octavia. Krádež však
spatřili svědci, kteří okamžitě
uvědomili policii. Ta zahájila
pravou nefalšovanou honičku,
když policejní hlídky pronásledovaly zloděje s ukradeným
autem z centra města až po rychlostní komunikaci směřující na
Prostějov. Pachatel u odbočky na
Hněvotín sjel z dálnice pod most
a dále směřoval na Nedvězí,
před nímž se otočil zpět a vyrazil
zpátky pod dálniční most. Zloděj
z odcizeného vozidla vyběhl ven
a nasedl do právě dorazivšího
auta jeho komplice. "Jednomu z
policistů se podařilo do vozidla
značky Audi naskočit, to se ale i
s otevřenými dveřmi rozjelo. Po-

Pachatelé závažných trestných činů musejí počítat s tím, že na hrubý
pytel patří hrubá záplata. A v tomto smyslu všichni slušní lidé chtějí,
aby policie takto pracovala.
Ilustrační foto
licista visel částí těla ven z auta,
které přesto jelo vysokou rychlostí a hrozilo mu , že z něho vypadne. Krkolomná pozice však
policistovi nezabránila v tom,
aby opakovaně vyzval posádku
k zastavení," popsala nám dva
měsíce starý případ Jitka Dolejšová, tisková mluvčí Policie ČR
v Olomouci. V tu chvíli ale šlo
policistovi doslova a do písmene
o život. "Řidič na jeho výzvy nereagoval a vzápětí došlo k fyzickému napadení policisty. Ten se
bránil pokračujícímu ataku, kdy
se ho pachatelé neustále snažili
vytlačit z vozidla. Policista proto
použil služební zbraň," dodala

mluvčí olomoucké policie.
V autě nakonec padly výstřely.
Vůz narazil do svodidel vedle
silnice, od kterých byl odmrštěn
do středu vozovky. "Při zásahu
policisty byl výstřely smrtelně
zraněn řidič - komplic zloděje.
Samotný zloděj Škody Octavie
byl postřelen a se zraněními byl
posléze převezen do Fakultní nemocnice. Policista byl rovněž
zraněn na hlavě, bezprostředně
po zásahu nebyl schopen výslechu pro svůj špatný psychický
stav. Případ si na místě převzala
i Inspekce Policie ČR," informovala Jitka Dolejšová.
(Dokončení na straně 2)

ZLATO Sáblíkové Kalous je už v klidu,
Místostarosta byl u toho!
hasiči ho zachránili LIDI BACHA,
Je to on nebo není? Tak tuhle
otázku jsme si zřejmě s mnoha
Prostějovany kladli u televizních obrazovek taky. V záběrech České televize se
několikrát při nedělním přímém přenosu z Vancouveru
objevil mezi fanoušky Martiny
Sáblíkové i prostějovský místostarosta Vlastimil Uchytil. A

Záběry České televize našly
v hledišti uprostřed fanouškovského kotle Martiny Sáblíkové i
prostějovského místostarostu.
byl to on! V pátek Večerníku
po svém návratu z Olympijských her v Kanadě kápnul
božskou.
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Ve čtvrtek večer bylo operační
středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
požádáno o pomoc k záchraně
dravce v Mostkovicích.
"Do obce byla vyslána jednotka
hasičů z Prostějova. Tato na místě
zjistila, že jde o kalouse ušatého
upoutaného v rybářských vlascích
za křídlo na stromě ve výšce šesti
metrů. Z nastavovacího hasičského žebře hasiči kalouse uvolnili a v kleci odvezli na požární
stanici v Prostějově. Následně byl
pták předán záchranné stanici pro
volně žijící živočichy v nouzi v
Němčicích na Hané," informovala Večerník Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí krajských
hasičů.
-mik-

padá to z výšky!

Důrazné varování a apel na
maximální opatrnost vydaly na
konci minulého týdne složky
Integrovaného záchranného
systému města i prostějovská
radnice. Při současných vyšších
teplotách dochází k prudkému
tání a tím i padání mas ledu a
sněhu ze střech domů.
"Naše jednotky pokračují v odstraňování sněhu ze střech na

všech městských či státních budovách, ale pád sněhu hrozí i na
mnoha jiných místech. Občané,
buďte proto v těchto dnech maximálně opatrní," vzkazuje lidem
Jozef Novák, ředitel HZS v Prostějově. Zároveň je zapotřebí, aby
majitelé domů zkontrolovali, zda
z jejich střech nehrozí nebezpečí
a pokud ano, jsou povinni provést
bezpečnostní opatření.
-mik-

Na mnoha místech v Prostějově kontrolovaně pomáhají
sněhu ze střech samotní hasiči

22. února 2010

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Kontroly psů a páníčků

V průběhu týdne probíhaly v
různých částí města kontroly
na dodržování městské vyhlášky, kterou se stanoví pravidla
pro pohyb psů na veřejném
prostranství. Během sedmi dnů
strážníci zjistili 11 případů porušení pravidel. Nejčastěji řešili volné pobíhání zvířete. Neodklizení exkrementu bylo
zjištěno dvakrát. Tyto přestupky lze řešit na místě blokovou
pokutou do výše 1 000 korun.
Správní orgán má možnost
udělit pokutu až do výše 30 000
korun.
Pro srovnání: v minulém roce
strážníci zjistili celkem 152 případů volného pobíhání psů.
Šestkrát zaznamenali neuklizení exkrementu. Přistiženo bylo
20 psíků neoznačených známkou a čtyřikrát strážníci vyjížděli na události týkající se pokousání psem, kdy se naštěstí
vždy jednalo o drobná poranění.

Škodolibý řidič

Po dvaadvacáté hodině bylo
přijato na linku 156 oznámení o
propadnutí kanalizačního poklopu na křižovatce Drozdovice - U sv. Anny. Vyslaná hlídka
na uvedeném místě uprostřed
vozovky shledala kulatý poklop převrácený polovinou dovnitř šachty a druhou půlkou
vystupující vzhůru do silnice.
Strážníci se pokusili víko vrátit
do správné polohy, ale z důvodu poškození se toto nepodařilo. Jelikož se jednalo o nebezpečnou závadu, která mohla
ohrozit projíždějící vozidla ihned na místo umístili dopravní
kužel. Následně byly o vzniklé
situaci vyrozuměny technické
služby. Po páté hodině ranní
hlídka spatřila opětovné odkrytí vpusti. Kužel se v okolí již
nenacházel. Ze záznamu městského kamerového systému
byl zjištěn řidič osobního vozu
tmavé barvy, jak jej za jízdy
vzal přes otevřené okno a odjel
s ním ve směru k Sídlišti svobody. Strážníci odhozený kužel
v dané lokalitě nalezli a umístili zpět na nebezpečné místo.
Těžko říci, zda si řidič uvědomil možné následky svého jednání, například způsobení dopravní nehody, poškození vozu
a podobně.

Hrubé jednání

O půl čtvrté ráno bylo na linku
156 sděleno fyzické napadení
mezi hosty ve vinárně v centru
města. Před provozovnou na
strážníky již čekal zraněný třicetiletý muž. K incidentu vypověděl, že při tanci se svoji
přítelkyní k nim přistoupil
muž, několikrát do nich strčil,
poté ho chytil za kravatu a udeřil čelem své hlavy do obličeje.
Tímto mu způsobil krvácení z
nosu. Protistrana k svému činu
uvedla, že dotyčný obtěžoval
jeho manželku. Ta jeho tvrzení
nepotvrdila. Třiadvacetiletý
hrubián je podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému
soužití. Věc byla postoupena
správnímu orgánu.

Pomoc v nouzi

Dvakrát v průběhu dvou dnů
požádali hasiči o výjezd strážníků ohledně prověření telefonátů od občanů. Nejprve se jednalo o devětasedmdesátiletého
nemocného muže, který spadl
z postele. Dvaasedmdesátiletá
manželka neměla síly jej uložit.
Hlídka ženě vyšla vstříc a s
manželem jí pomohla. Podruhé
strážníci vyjížděli k otevření
bytu. Tamnější bydlící neotvíral své ošetřovatelce, která se o
něj starala. Po odemčení byl
nalezen muž se zdravotními
problémy. Byla přivolána sanitka, která nemocného převezla na ošetření.

Za dobrotu na žebrotu

V odpoledních hodinách byl na
linku 156 přijat neobvyklý telefonát. Bydlící v panelovém domě žádal o pomoc. Před 14 dny
vzal k sobě bezdomovce. Nyní
se venku oteplilo a on jej doma
nechce. Muž bez domova však
odmítá odejít. Před příjezdem
strážníků nechtěný nájemník
byt opustil. Oznamovateli bylo
vysvětleno, aby v budoucnu
byl více obezřetný a dobře zvážil, koho k sobě pustí.

Stavbu obchvatu brzdí majitelé pozemků

Vyvlastnění bude až tou poslední možností, říká místostarostka
Plánovaný severní obchvat
Prostějova, který má vést od
kruhové křižovatky v Olomoucké ulici kolem bývalého
areálu Dopravních staveb,
okrajem Smržic a vyústit až na
křižovatce u veteriny v Kostelecké ulici, je v ohrožení. Nebo
alespoň bude muset kraj zřejmě počítat se zdržením celé akce. Jak jsme totiž zjistili, krajskému úřadu se jako investorovi nedaří dohodnout s majiteli
některých pozemků na jejich
prodeji.
"Co se týká výstavby severního
obchvatu Prostějova, jde o akci,
kterou zaštiťuje Olomoucký kraj,
neboť se jedná o investici ve výši
180 milionů korun. Naše město se
na tom také bude podílet, ale podstatně menší částkou. Pravdou je,
že v současnosti i kraj přiznává
problémy s výkupy pozemků, jejichž majitelé se jich nechtějí zbavit. Cena, kterou jim nabízí kraj, je
400 korun za metr čtvereční a pro

Od kruhové křižovatky v Olomoucké ulici směrem na Smržice má začít stavba severního obchvatu Prostějova. Kdy to ale bude?
některé majitele je nepřijatelná.
Prostě chtějí víc. Ale jsou i takoví
majitelé, kteří svůj pozemek nechtějí prodat za žádnou cenu,"
shrnula nám současnou situaci
ohledně plánovaného severního
obchvatu Alena Rašková, místostarostka Prostějova zodpovědná
za dopravu ve městě. Místosta-

rostka si ale nemyslí, že by kraj
mohl přikročit k vyvlastnění zmíněných pozemků ve veřejném zájmu. "Vyvlastnění bude skutečně
tou poslední možností, jak by se
problém dal řešit. Kraj i město má
totiž snahu se s majiteli pozemků
rozumně domluvit, aby byla spokojenost na obou stranách. Vě-

řím, že nakonec vše dobře dopadne a s majiteli najde kraj společnou řeč," uvedla Alena Rašková.
Zatím to ale tak nevypadá. Krajský úřad rozeslal už šedesáti majitelům návrhy kupních smluv na
jejich pozemky, zpět jich se souhlasným stanoviskem přišlo pouhých deset.
-mik-

run," poskytl Večerníku základní
statistické údaje činnosti našich
hasičů Jozef Novák, ředitel HZS
v Prostějově.
Hasiči byli vloni bohužel i svědky tragických událostí, a to zejména při dopravních nehodách.
Při výše uvedených událostech
bylo 16 osob usmrceno a 154
osob zraněno, z toho byli zrraněni také tři hasiči. "Podle objektů z
celokrajského pohledu bylo nejvíce požárů odpadů, dále pak dopravních prostředků a rodinných
domů. Nejčastější hodinou ohlášení událostí byla doba mezi 17.
a 18. hodinou. Nejčastějším
dnem ohlášení událostí byly víkendové dny a nejvíce vzniklých
událostí je evidováno v měsíci
dubnu," dodal na závěr další statistiku Jozef Novák.
-mik-

Škody na majetku se při požárech na Prostějovsku v roce 2009 vyšplhaly na 10 milionů korun

Večerník odmění policistu

za neohrožený čin proti zlodějům

(Dokončení ze strany 1)
A jak jsme se v posledních dnech
dozvěděli, inspektoři neshledali v
zásahu olomouckého policisty
žádné služební pochybení. Ještě
dodejme, že zastřeleným komplicem nebyl nikdo neznámý. Také

Èerná kronika
Ve škole se kradlo

Dosud neznámý pachatel v
Prostějově na ulici Svatoplukova, kde sídlí Švehlova střední
škola, bez poškození překonal
uzamčený visací zámek šatní
skříňky a z této odcizil zde odloženou zimní bundu šedé barvy a druhou zimní bundu černé
barvy. Pachatel takto způsobil
škodu ve výši 3 400 korun.

Šperky za 1,5 milionu!

O víkendu se neznámý pachatel vloupal do rodinného domu
na ulici Vrchlického v Prostějově. Nezjištěným předmětem
rozbil skleněnou výplň vchodových dveří a poté se postupně dostal do interiéru domu.
Dům prohledal a odcizil z něj
dva digitální fotoaparáty, značkové hodinky a šperky v celkové hodnotě jeden a půl milionu
korun. Po pachateli se intenzivně pátrá.

Vyloupený stánek

Během víkendu došlo v Prostějově ve Vrahovicích ke krádeži
vloupáním do prodejního stánku s pečivem a občerstvením.
Neznámý pachatel vytrhl ze
zárubně petlici překrývající
vstupní dveře, vnikl do stánku,
odkud odcizil sladkosti v celkové výši 3 500 korun.

Vloupání do auta

V minulých dnech došlo v Prostějově na ulici B. Šmerala na
parkovišti k vloupání do osobního motorového vozidla Fiat
Punto. Dosud neznámý pachatel po rozbití pravých předních
dveří vnikl do vnitřních prostor

Dilema

„Nabídku znovu hrát v muzikálu
Johanka z Arku jsem dlouho zvažovala. Přece jenom v mém věku
a jako matka tří dětí je těžké představovat Pannu Orleánskou,“ komentovala s úsměvem v konickém Srdíčku Bára Basiková své
obnovené angažmá. Nakonec ale
do toho šla a dobře udělala. Vyneslo jí to nominaci na Cenu Thálie,
což určitě není ocenění jenom tak
pro každého.

Co je lepší?

Hasiči sečetli rok - 16 mrtvých, 154 zraněných
Loňský rok mají nově statisticky
spočítaný i prostějovští hasiči.
Naši záchranáři vyjížděli k požárům, nehodám či technickým
zásahům bezmála tisíckrát.
"V období od 1. ledna do 31. prosince 2009 zasahoval Hasičský
záchranný sbor v Prostějově u
949 mimořádných událostí. Za
sledované období hasiči zasahovali na území bývalého okresu
Prostějov u 203 požárů, 183 dopravních nehod, 460 technických a technologických pomocí
a 51 případů úniku nebezpečných látek. K planým poplachům se vyjíždělo jedenapadesátkrát. Škody na majetku při požárech byly vyčísleny na 10 milionů korun, hasiči pak včasným
zásahem uchránili hodnoty na
majetku ve výši 30 milionů ko-

Vidìno - Slyšeno

prostějovští kriminalisté měli na
čtyřicetiletého T. J. z Prostějova
pifku už řadu let, ale nikdy ho z
krádeží aut neusvědčili.
Muž však patřil do gangu zlodějů
aut, v Prostějově mu však už byla
půda horká a tak se krádeží vozi-

del účastnil v okolních městech.
Prostějovský Večerník po domluvě s vedením krajských policistů v Olomouci předá věcný
dar zmíněnému hrdinovi při
jedinečné příležitosti, která se k
tomu naskýtá už tuto středu 24.

února. V Olomouci totiž budou
za účasti ministra vnitra Martina Peciny i hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka vyhodnoceni nejlepší policisté Olomouckého kraje za
rok 2009.
-mik-

vozu, odkud odcizil 1. část dálniční známky pro motorová
vozidla do 3,5 t na rok 2010.
Celková způsobená škoda činí
4 300 korun.

odcizil cigarety různých značek, DVD nosiče s filmy různých žánrů, finanční hotovost v
kovových mincích a rádio s kazetovou mechanikou. Způsobená škoda činí 25 500 korun.

rového vozidla Škoda 120 L a
při kontrole dokladů byl vyzván k provedení dechové
zkoušky, zda před jízdou nebo
během jízdy nepožil alkoholické nápoje. Dechová zkouška
digitálním přístrojem byla pozitivní s výsledkem 0,79 promile alkoholu.

Straka na nádraží

Dosud neznámý pachatel v
Konici v budově vlakového
nádraží ČD z volně přístupné
čekárny pro cestující prolezl
bez použití násilí zřejmě nezajištěnou přepážkou na výdej
balíků do kanceláře pokladní,
odkud odcizil finanční hotovost s doklady oznamovatelky
a dále zde odcizil z pokladny
ČD finanční hotovost ve výši 2
100 korun. Žena škodu vyčíslila na 9 100 korun a ČD a.s. na 2
100 korun.

Řídil, ale nesměl

Z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelý jedenačtyřicetiletý muž z Prostějova, kterého dne 15. února v 16.50 hodin kontrolovali policisté z Obvodního oddělení v Plumlově v
obci Mostkovice. Muž řídil vozidlo Ford Fiesta, kdy lustrací v
policejních evidencích bylo
zjištěno, že rozhodnutím
Okresního soudu v Olomouci
má uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech
motorových vozidel na dobu
pěti roků. Tím, že řídil motorové vozidlo, takto vykonával
činnost, která mu byla zakázána a nyní mu bude hrozit trest
odnětí svobody až na tři léta.

Vybílil trafiku

V noci dosud neznámý pachatel po vypáčení vstupních dveří vnikl do trafiky u cukrovaru v
obci Bedihošť, odkud následně

Obraz i slivovici

Policisté z Obvodního oddělení v Prostějově 2 přijali oznámení o krádeži vloupáním do
rodinného domu v obci Vrbátky. K činu mělo dojít v rozmezí dní od 2. do 16. února 2010.
Pachatel se násilně dostal do
domu po přelezení plotu přes
pozemek. Odnesl si lup za bezmála 36 000 korun. Odcizil starou dřevěnou skříň tmavohnědé barvy, dva staré dřevěné příborníky tmavohnědé barvy,
originál obraz s motivem bouřky na moři, obraz s náboženským motivem, 5 litrů domácí
slivovice, staré lampové rádio a
nástěnné hodiny – imitace „kukaček„. Po pachateli se pátrá.

To si naběhl!

V úterý ráno si hlídka Policie
ČR DI Prostějov povšimla vozidla DAF s kontejnerovým
návěsem v Prostějově na Vojáčkově náměstí, jehož šestatřicetiletý řidič se otáčel na světelné křižovatce. Hlídka řidiče
předepsaným způsobem zastavila na ulici Vápenice a řidič
byl vyzván k provedení dechové zkoušky na alkohol. Byla
naměřena hodnota 0,90 promile. Řidiči byl na místě zadržen
řidičský průkaz a další jízda
motorovými vozidly zakázána.

Další pod vlivem

Hlídkou Policie ČR z Němčic
nad Hanou byl kontrolován padesátiletý řidič osobního moto-

Měl počkat rok

Policisté z Obvodního oddělení Prostějov 2 ve středu v 05.45
hodin kontrolovali dvaačtyřicetiletého řidiče osobního motorového vozidla v obci Vrbátky. Provedenou lustrací v evidenci řidičů bylo zjištěno, že
jmenovaný má rozsudkem
Okresního soudu v Prostějově
vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech
motorových vozidel, a to na
dobu 48 měsíců. Tato lhůta
končí v únoru 2011. Za trestný
čin maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Sebral trezorek

Ve čtvrtek kolem druhé hodiny
v noci se vloupal zloděj do prodejny v obci Držovice. Po vypáčení vstupních dveří z prodejny odcizil plechový trezorek. Krádeží a poškozením
způsobil majiteli škodu za 15
000 korun.

Octavia je fuč

Někdy v době ze středy na čtvrtek odcizil zloděj osobní auto
značky Škoda Octavia Combi,
které bylo zaparkované v Prostějově na ulici Pod Kosířem.
Krádeží auta s doklady byla
majiteli způsobena škoda za
140 tisíc korun.

Takové tání sněhu je možná v
lecčems horší, než samotná
předchozí kalamita. Měknoucí
a mokvající sníh totiž přichystává nejednu zákeřnou past v místech, kde původně uježděný a
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promrzlý příkrov představoval
vcelku ideální autostrádu. Když
se k tomu přidá ještě nějaká ta
lavina spadlá ze střechy, může
se vám klidně stát, že zatímco
jste celou zimu hrdinně čelili
nástrahám, teprve teď na to dojedete.

Chvála zimy

„Radši by to mohlo zůstat celý
rok tak,“ trochu zachmuřeně komentoval pán oblevu koncem
týdne. Na sníh jsme si už tak nějak zvykli, a navíc pod jeho vrstvou se ukrylo všechno, co bylo
lepší nevidět. No a teď se znovu
začne vynořovat všechen ten nepořádek, ke kterému přibude také
nějaká ta drobnost umě uklizená
náhodným kolemjdoucím do závěje. No nic, asi nás čeká jarní
úklid. Že to vážně radši nezůstalo
tak!
-MiH-

ZLATO Sáblíkové
Místostarosta byl u toho!
(Dokončení ze strany 1)
Tu noc nemohlo hodně českých
sportovních fanoušků usnout. Až
do nočních hodin jsme v neděli
sledovali první boj Martiny Sáblíkové o medaile na rychlobruslařském oválu ve Vancouveru. A nebyli jsme sami, tiše jsme jen mohli závidět místostarostovi Uchytilovi, že zlatý boj může sledovat
přímo na místě. Nám musela stačit televize. Místostarosta se nám
hned po příjezdu z Kanady svěřil
se svými fanouškovskými pocity.
"Ty pocity, kdy Martina Sáblíková vyhrála, ty se prostě nedají popsat. To ví jenom ten, kdo fandí
sportu a kdo to prožívá stejně jako
já. A já tyto okamžiky prožívám
strašně moc, takže se přiznám i k
hodně velkým emocím," řekl na
úvod Vlastimil Uchytil, místostarosta města. Jak sám přiznal, před
samotnými závody Martině na tříkilometrové trati moc nevěřil.
"Není to její speciální trať, ale samozřejmě jsme doufali, že nějakou medaili udělá. Brzy jsme i my
laici, co jsme na rychlobruslení
byli vůbec poprvé, jasně poznali,
že soupeřkám tuhnou nohy a že
Sáblíkovou nemohou ohrozit. Ale
trnuli jsme v hledišti všichni až do
samotného závěru," přiznal místostarosta.
Oslavy zlata naší reprezentantky
byly podle jeho slov přiměřené.
"V Kanadě se nepije alkohol tolik

jako u nás, například je tady zákaz
prodeje všech alkoholických nápojů až do 12.00 hodin. A v některých obchodech tady dokonce vůbec nemají licenci na jeho prodej.
Ale to víte, že jsme si po závodech
nějakou tu skleničku nakonec dali," dodal s úsměvem Uchytil.
Prostějovský místostarosta věnoval návštěvě Vancouveru celkem
pět dní, z toho dva dny v letadle a
tři přímo na místě. Kromě Martiny Sáblíkové viděl přímo v akci i
běžkaře Lukáše Bauera a jeho
úžasný finiš, díky němuž vybojoval bronzovou medaili na 15 kilometrů. Navíc se Uchytil v Kanadě potkal se svými dobrými známými, hlavně s Jaromírem Jágrem či Kateřinou Neumannovou. Na večeři byl s Nikolou Sudovou.
Prostějovský místostarosta je známý svým sportovním zaujetím a
fandovstvím. O účast ve Vancouveru hodně stál. "Byla to už moje
třetí olympiáda a pojedu i na čtvrtou, pátou či šestou, dokud budu
moci a dokud na to budu mít peníze. Rozhodnutí o tom jet do Kanady padlo po debatě s kamarádem.
Rozhodli jsme se rychle, takže
jsme si přes cestovní kancelář zaplatili zájezd a odletěli. Naše fanouškovská mise v Kanadě byla
krátká, ale na vlastní oči jsme viděli dvě medaile," zkonstatoval
na závěr Vlastimil Uchytil. -mik-

Zfetovaná řidička jela po chodníku
Už nejenom opilí řidiči se tady
prohánějí jako o závod, za volant
se už dostávají i drogy. "V úterý
byla hlídkou Policie České republiky DI Prostějov kontrolována
pětadvacetiletá řidička vozidla
Ford Fiesta, která jezdila po chodníku na Pernštýnském náměstí v
Prostějově. Byla u ní provedena
dechová zkouška na zjištění alkoholu s negativním výsledkem. Poté jí byla ale provedena zkouška na

zjištění přítomnosti návykových
látek drogovým testem Drugwipe
5+ s pozitivním výsledkem na amfetamin, metamfetamin/extázi.
Následně byla řidička vyzvána na
lékařské vyšetření spojené s odběrem krve nebo moči, které odmítla. Na místě jí byl zadržen řidičský
průkaz a další jízda motorovými
vozidly zakázána," informovala
nás Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. -mik-

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

Nejsou jiz mezi námi...
Věra Koníčková 1925 Žárovice
Břetislav Dlouhý 1925 Prostějov
Marie Pešáková 1934 Vrahovice
Anna Konečná 1929 Šubířov
Eliška Doleželová 1928 Výšovice
Karel Hanáček 1951 Prostějov
Oldřich Zatloukal 1948 Prostějov
Anežka Šmérková 1923 Prostějov
Alois Rozmánek 1943 Čehovice
Růžena Pořízková 1928 Drahany
Bronislava Burgetová 1959 Prostějov Marie Koudelková 1928 Buková
Eduard Sychra 1953 Protivanov
Miroslav Lysák 1933 Prostějov
Božena Hrstková 1924 Rozstání
Antonín Hradil 1938 Držovice
Marie Abrahamová 1933 Brodek u K.
Jiřina Školná 1948 Určice
Jaroslav Polešenský 1945 Prostějov Věra Bernovská 1936 Prostějov
Milada Hrubanová 1922 Prostějov Bohuslav Gryc 1927 Olomouc
Bohumil Tříska 1925 Prostějov
Matěj Voráč 1909 Prostějov
Rostislav Peňáz 1941 Prostějov
Terezie Kudelová 1928 Prostějov
Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 22. února 2010
Zdeňka Pešková 1934 Vrahovice 10.40 Obřadní síň Prostějov
Jana Králová 1934 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Drahomíra Páleníková 1930 Vrahovice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Nina Zatloukalová 1922 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Středa 24. února 2010
Jaroslav Heža 1958 Prostějov 10.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Jakubcová 1921 Vrahovice 10.40 Obřadní síň Prostějov
Radek Kyselý 1966 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Helena Drmolová 1929 Bedihošť 12.00 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Sojma 1944 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 25. února
Jan Sekanina 1964 Alojzov 14.00 Obřadní síň Určice
Pátek 26. února 2010
Jan Novák 1927 Prostějov 11.00 kostel C+M Prostějov
Květoslava Tomášková 1922 Kostelec na Hané 12.00 Obřadní síň Prostějov
Karel Ponížil 1919 Čechy pod Kosířem 12.40 Obřadní síň Prostějov
Prof. MUDr. Boris Mrňa DrSc 1932 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Marie Hálová 1917 Hamry 14.40 Obřadní síň Prostějov

22. února 2010
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Došly zásoby soli
Vancouver na zdravce Problém.
Silničáři i A.S.A. se modlí, ať už začne jaro
Olympiáda ve výuce? A proč ne...

Máme za sebou první týden
olympiády ve Vancouveru, českým reprezentantům už také
„cinkly„ medaile a samozřejmě fanoušci vzhledem k
nočním přenosům a tudíž ponocování si také medaili za
výdrž zaslouží.
K olympiádě zajímavým způsobem přistoupili i na prostějovské
zdravotnické
škole.
Vyučující společně se svými
žáky vyrobili olympijskou
nástěnku, na které se žáci a učitelé, kteří zrovna něco v noci nestihli, hned ráno dozví aktuální
olympijské informace. "Samozřejmě nejvíce je vždy zajímá
rubrika medailových českých
úspěchů. Žáci vytvořením
nástěnky procvičili práci s grafickým softwarem. Rozbory Olympijských her probíhají i o
přestávkách nad novinami, občas
i v hodinách, ale nyní výjimečně
nad tím přimhouříme oči,"
uvedla pro Večerník Ivana Hemerková, ředitelka Střední zdravotnické školy v Prostějově.
Vyučující angličtiny na naší
"zdravce" zařadili operativně do
konverzačních témat Kanadu,
Vancouver a zimní sporty, což
vzhledem k interaktivní tabuli lze
hned doplnit obrázky, videi a podobně. "Se svojí troškou do
mlýna přišli i vyučující odborných předmětů, takže se z hle-

Výsledky našich olympioniků probírají studenti "zdravky" snad
každou přestávku. A debaty budou ještě rušnější, vždyť další medaile jsou na cestě!
diska anatomie - somatologie již
rozebíralo zraněné koleno Nikoly
Sudové, jak tělo zápolí s enormní
zátěží při závodech, stravovací
režim sportovce, které svaly jsou
při různých sportech namáhány a
tak dále," podotkla ředitelka
školy.
Jak ještě uvedla Ivana Hemerková, mimochodem sama bý-

valá aktivní sportovkyně - gymnastka, je ráda, že její kolegové
využili Olympijských her ke
zpestření výuky a zároveň také
netradičně naplnili některé části
výchovně vzdělávacího procesu,
což je například výchova k vlastenectví, hrdost na svůj národ,
ocenění výkonu druhých a zájem
o dění okolo sebe.
-mik-

Janáčkova ulice čeká na zprůjezdnění
Podle úřadů je to jen otázkou času, až se oteplí

Mluví se o tom a plánuje snad
už pět let. Řeč je o Janáčkově
ulici, která je stále zatím pro
běžný provoz uzavřena, povolený vjezd zde má jen zásobování a samozřejmě městská
hromadná doprava. Jenomže
už před několika lety se uvažovalo o zprůjezdnění této komunikace pro všechna vozidla.
"Janáčkova ulice rozhodně být
zprovozněna měla, má být a
také bude," říká dnes prostějovská místostarostka města
Alena Rašková.
Nedávno byla dokončena komplexní rekonstrukce přednádra-

žního prostoru, na kterém byly
vybudovány nové autobusové
zastávky pro městskou hromadnou dopravu a také parkovací
plochy pro klienty a cestující Českých drah. A jak jsme se dozvěděli, právě na dokončení těchto
prací se čekalo jako na smilování
v souvislosti s původními plány
otevřít Janáčkovu ulici pro běžný
provoz všech motorových vozidel. "Mělo k tomu dojít už na
podzim, ale z pro mě neznámých
důvodů z tohoto plánu nakonec
sešlo. Když jsem se na tento problém informovala, bylo mi sděleno, že Janáčkova ulice bude zpro-

vozněna až na jaře letošního roku.
Je to totiž pouze otázkou osazení
spousty dopravních značek a v této době, kdy jsou u nádraží ještě
hromady sněhu a země je zmrzlá,
to prostě nejde," uvedla na vysvětlenou Alena Rašková.
Otevřením Janáčkovy ulice by si
vydechlo hodně řidičů, kteří při
cestě z Vrahovic na nádraží musejí nesmyslně objíždět celou lokalitu až ke křižovatce se Svatoplukovou ulicí. Takto budou moci odbočit hned u nádraží a projet
třeba až po Pražské ulici kolem
bývalých jatek na Dolní ulici.
-mik-

Zatykač na dva úvěrové podvodníky
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po další trojici osob. Mezi nimi jsou muž a žena, na které soudy vydaly zatykače pro spáchání trestného činu úvěrového podvodu. Při pátrání po nich spoléhají strážci
zákona na osvědčenou pomoc
veřejnosti.
ALEŠ BADINKA se narodil 13.
ledna 1978 a
trvalé bydliště má hlášeno v obci
Dřevnovice
číslo 139 v
okrese Prostějov. Na
hledaného
vydal Okresní soud v Olomouci
příkaz k zatčení pro spáchání
trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a řízení bez

Pohledem shora
Pohledem shora

řidičského oprávnění. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 30 do 35
let a měří v rozmezí od 170 do
180 centimetrů.
HANA KUČÍKOVÁ se narodila
17.
února
1974 a trvalé
bydliště má
hlášeno v obci Mořice
číslo 48 v
okrese Prostějov. Na
hledanou vydal Okresní soud v Kroměříži
příkaz k zatčení pro trestný čin
úvěrového podvodu. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40
let a měří 150 centimetrů.
PAVEL SYCHRA se narodil 19.
dubna 1968 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci Bílovice - Lutotín
číslo 39 v okrese Prostějov. Na

hledaného
vydal Okresní soud v
Prostějově
příkaz k zatčení
pro
trestný čin
úvěrového
podvodu. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
40 do 45 let, měří v rozmezí od
170 do 175 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a hnědočerné krátké vlasy.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326. -mik-

KDO ZA TO MŮŽE?

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka

dysi před čtyřmi roky jsem psal o tom, že zakázka na 199 obrněných transportérů Pandur, kterou tehdejší vláda objednala u rakouské firmy Steyer,
mi přijde až moc velký luxus. Minimálně v tom, že armáda naší velikosti
prostě takový počet ‚ótéček‘ není schopna ani ‚unosit‘. Byl jsem tehdy jedním politikem poučen, že je to tak akorát, že prostě bez nich nemůže být vojsko ‚in‘. Netrvalo dlouho, kontrakt na Pandury byl nejprve zrušen, posléze znovu obnoven, ovšem v téměř o polovinu nižším objemu (107 kusů), ale za to zase o něco dražších (celková cena proti množství klesla ani ne
o třetinu). Při technických zkouškách se vyskytly různé problémy, které by se možná daly připodobnit dětským nemocen Pendolin, ovšem pokud má jít o vojenskou výzbroj, není vůbec radno věci zlehčovat.
Těžko říct odkud, ale zničehonic máme tady Pandury na scéně zpátky. V trochu jiných souvislostech. Na
přetřes přichází údajná korupce kolem celé zakázky. Není pochyb, že vojenský průmysl je velmi lukrativní byznys. Nejde o žádné drobné a velké zakázky jsou víceméně pokaždé kryty státem, kde je jistota,
že to vždycky někdo zaplatí. I kdyby na chleba nebylo. Bohužel je to tak. A v případě kšeftu za víc než 20
miliard asi stojí za to něco pro to udělat…! Netvrdím, že je to i tento případ, ovšem v takovém mechanismu dodavatelská firma na tom ztratná nebude, úplatek si prostě započítá do ceny, kterou jí pak někdo
zaplatí, takže proč do toho nejít. Už při oznámení, která nabídka byla vybrána, se objevovaly hlasy, že to
není nejlepší volba. Ovšem těžko říct, jestli třeba nejvíc nekřičeli ti, kteří lobbovali pro jiného dodavatele.
Bohužel, podobná šeptanda se nese i kolem Gripenů, zrovna nejlíp nedopadla v 90. letech ani dodávka
nových padáků. Kdo za to může? Asi nikdo. Co se dá dělat, příště zas. Určitě se zase najde něco, bez čeho se armáda neobejde.

K

Stovky tun soli, kterými se před
zimou každoročně předzásobují jak prostějovští silničáři
tak společnost A.S.A. Technické služby, jsou definitivně
pryč. Letošní zima nám všem
dala pořádně zabrat a údržba
silnic či chodníků spolykala
více soli a tím pochopitelně i
peněz, než se v původních rozpočtech počítalo. Co ale s tím?
Což o to, současné počasí je více
než dobré a nánosy sněhu rychle tají. Co když ale opět ještě
uhodí tuhé mrazy a z nebe se
spustí chumelenice? "Obrazně
řečeno, modlíme se, aby tomu
tak nebylo a ať už je konečně
jaro," říká s vážnou tváří Tomáš Fajkus (na snímku), pro- sněžit, budeme muset na úpravu
vozní ředitel společnosti A.S.A. silnic a chodníků použít inertní
Technické služby v Prostějově. materiál. Použili bychom ho ale
jen u křižovatek nebo na frekventovaných místech, a to kvůli nebezpečí zvýšení prašnosti. Sůl ale
máme objednánu a doufám, že v
nejbližších dnech nám bude dodána. Sehnat ji ale dnes, to je skutečně problém, i zásoby ve skladech u dodavatelů jsou vyčerpány. Je to i tím, že krutá zima postihla letos i takové země jako
Belgii či Nizozemí, takže evropští
dodavatelé soli se mají skutečně
co otáčet," uvedl Tomáš Fajkus.
Společnost A.S.A. Technické služby spotřebovala v lednu neuvěřitelných 272 tuny soli, 125 tun písku a 12 tun drtě. Za první polovi"Situace je u nás opravdu špatná, nu února pak ještě dalších 110 tun
sůl došla. Jsme domluveni s mě- soli, 70 tun písku a 10 tun drtě.
stem, že pokud by začalo znovu Už dnes ale vedení této spole-

Prosolené silnice v zimním období - to mají řidiči rádi. Jenomže teď
sůl silničářům chybí a všichni tak toužebně očekávají jaro.
čnosti myslí na jaro a na úklid po
zimě. "Bude zapotřebí z chodníků
i některých silnic odklidit inertní
posyp, aby se s příchodem jara nezvyšovala prašnost ve městě. A
samozřejmě už plánujeme opravy chodníků a výtluků na silnicích po letošních krutých mrazech," potvrdil Tomáš Fajkus.
Na zimní údržbě silnic
v regionu cestáři neušetří
Udržovat sjízdné silnice v celém
regionu dává letos silničářům pořádně zabrat. Jen za měsíc leden
spotřebovala Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK) sumu,
která byla vyhrazena na celé zimní období. Inertní posypový materiál a sůl přišla cestáře na dvě de-

sítky milionů korun. Na údržbu
silnic na Prostějovsku a Přerovsku, které spadají pod Středisko
údržby Jih se sídlem v Prostějově,
padlo už 20 milionů korun. "Situace není moc růžová. Dvacet milionů je hodně, budeme musit
ušetřit jinde," řekl vedoucí provozu SSOK střediska v Prostějově
Jaromír Foltýnek. Navíc sníh,
mráz a led vykonal na vozovkách
dílo zkázy a čím dál víc se objevují výtluky. Pokud není přes den
mráz, vyjíždějí silničáři už nyní k
nejnutnějším opravám, aby
udržovali silnice schopné provozu. "Letní vysprávky výtluků taky nebude možné omezit, šetřit se
tak bude především na letní údržbě," dodal Foltýnek. -mik, jp-

RAZIE na řidiče. A nikoliv poslední...
Jedním z nových hesel současné policie je být co nejvíc vidět. A jak si i běžní smrtelníci
můžeme všimnout, policistů je
v ulicích a na silnicích opravdu
čím dál tím víc, což je určitě dobře. Další z řady naplánovaných kontrol řidičů proběhla
minulý týden ve středu, kdy
strážci zákona a dopravního
pořádku zastavili a zkontrolovali skoro dvě stovky vozidel a
jejich řidičů.
"Ve středu 17. února 2010 v ranních hodinách proběhla na Prostějovsku dopravně bezpečnostní akce pořádaná Policií ČR
Územním odborem vnější služby Prostějov. Akce byla zaměřena na zlepšení dopravní
kázně na komunikacích a požití
alkoholických nápojů a jiných
návykových látek před jízdou.
Zúčastnilo se jí 17 policistů, kteří zkontrolovali 170 řidičů. Zjistili 21 přestupků v dopravě, za
které uložili pokutu v blokovém
řízení ve výši 4 100 korun. Pět ři-

A pořád se pije...

Kromě výše uváděné dopravně bezpečnostní akce se
policejní dopravní hlídky samozřejmě podílely i na
běžných dopravních kontrolách řidičů. A kolikrát se policisté nestačili divit. V jejich síti
totiž uvízli další nezodpovědní
řidiči, kteří před jízdou požili
alkohol. Dva z nich měli v dechu skoro dvě a půl promile!
"O půl šesté ráno zastavili policisté ve Sladkovského ulici
devětadvacetiletého řidiče vozidla Dacia Logan. Ten se podrobil povinné dechové zkoušce,
kdy digitální přístroj mu naměřil
2,45 promile alkoholu v dechu.
O den později ve 20.25 hodin
policisté z Obvodního oddělení
v Konici kontrolovali šestatřicetiletého šoféra vozidla Suzuki
Alto, a to v ulici Na Příhonech v
Konici. Tento muž nadýchal 2,
40 promile. Oběma mužům byla
okamžitě zakázána další jízda a
odebrán řidičský průkaz. Navíc
jim hrozí trest odnětí svobody až
na jeden rok, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti," informovala
Večerník Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Policejní hlídky pak na Prostějovsku přistihly minulý týden ještě čtyři další podnapilé řidiče.
Hodnoty naměřeného alkoholu
v jejich dechu se pohybovaly v
rozmezí od 0,15 do 0,58 promile.
Tyto hříšníky bude řešit správní
orgán za přestupek.
-mik-

Ve středu ráno hlídky Policie ČR zastavily celkem 170 řidičů. Jedenadvacet z nich zhřešilo proti pravidlům
silničního provozu.
dičů bylo oznámeno do správního řízení. Osm vozidel nebylo
v řádném technickém stavu, dva
řidiči neužili bezpečnostní pás a
u pěti řidičů bylo zjištěno požití
alkoholu před jízdou, kdy v jednom případě z nich se jednalo o

trestný čin ohrožení pod vlivem
návykové látky. Tito řidiči ohrožují ostatní účastníky silničního
provozu," okomentovala výsledky policejní akce Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.

Podobné razie na řidiče budou
určitě pokračovat i nadále. "Časté akce zaměřené na prevenci v
dopravě budou i nadále v nepravidelných intervalech probíhat
na území Prostějova a jeho okolí," potvrdila Eva Čeplová. -mik-
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Veřejná finanční podpora byla rozdělena
Nejvíce peněz plynulo do sportu, diskuze zastupitelů byla minimální
Schválená VPF pro rok 2010
SPORT
Svaz vodáků ČR - rafting
150 000 korun
TJ SOKOL II Prostějov
175 000 korun
Aeroklub Josefa Františka
80 000 korun
TJ OP Prostějov
440 000 korun
TJ Sokol Čechovice
175 000 korun
SK Prostějov
180 000 korun
Sportovní klub cyklistů
300 000 korun
SK plavání Taurus
100 000 korun
TJ Pozemstav Prostějov
475 000 korun
VEUS klub Vyškov
100 000 korun
Tenis klub Prostějov
200 000 korun
FbC Playmakers - florbal
80 000 korun
TJ Haná Prostějov - kopaná
100 000 korun
TJ Sokol Vrahovice
455 000 korun
Deltaklub Stichovice
70 000 korun
Atletický klub Prostějov
150 000 korun
Volejbalový klub Prostějov
150 000 korun
KRASO-bruslení Prostějov
100 000 korun
Plavecký oddíl Prostějov
100 000 korun
Volejbalový klub Prostějov
250 000 korun
Basketbalový klub Prostějov
100 000 korun
V závěru loňského roku byla ještě rozdělena částka 10,5 milionu korun,
o kterou se podělili basketbalisté, hokejisté, volejbalisté a boxeři.
Metro 70 - galerie

KULTURA

SOCIÁLNÍ OBLAST
Sociální služby Prostějov
Mateřské centrum Cipísek
Občanské sdružení LIPKA
Sdružení Podané ruce
(na Nízkoprahové zařízení pro děti)
Sdružení Podané ruce
(na Kontaktní centrum)
Charita Prostějov
Fond ohrožených dětí

80 000 korun
100 000 korun
200 000 korun
150 000 korun
100 000 korun
200 000 korun
80 000 korun
70 000 korun

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Výchova lesních porostů na Hloučeli
120 000 korun

Jak jsme informovali už v minulém čísle, v úterý na proběhlém zasedání Zastupitelstva města se schvalovalo udělení veřejné ﬁnanční podpory
organizacím působících v Prostějově. Miliony korun plynuly
hlavně do sportu, na své si ale
přišly i sociální a kulturní organizace a nezapomnělo se ani
na životní prostředí.
Zastupitelé zvedli jednomyslně
ruku pro rozdělení bezmála 23
milionů korun z rozpočtu města.
Jak jsme uvedli minule, čekala se
na toto téma bouřlivá diskuze.
Ovšem mnoho pozorovatelů
bylo zklamáno, veškerá diskuze
nebyla skoro žádná. Tu a tam
padlo slůvko o tom, že město
upřednostňuje čtyři sporty milionovými dotacemi, přičemž fotbal
- sport číslo jedna ve světě v
našem městě zkomírá. "Rozdělení částek veřejné ﬁnanční podpory proběhlo letos bez nejmenších komplikací, slyšeli jsme tentokrát jen pár upřesňujících dotazů z řad zastupitelů. Celý balík
peněz, tak jak ho navrhla Rada
města, prošel hlasováním všech
zastupitelů. Usilovali jsme oproti
minulým rokům o to, aby organizace tyto peníze obdržely už v
únoru a mohly je tak do svých
rozpočtů začlenit co nejdříve. Prioritní sporty jako basketbal, volejbal, lední hokej a box obdržely
dotace už v závěru loňského
roku," řekla Večerníku Anna Rašková, místostarostka města.
Drtivou většinu veřejné ﬁnanční
podpory lidově řečeno spolknul
skutečně sport. Spolky zabývající

Místostarostka Alena Rašková potvrdila snahu města schválit VPF
už v únoru tak, aby organizace mohly tyto peníze začlenit do svých
rozpočtů co nejdříve.
se sociální oblastí a kulturou se
musely spokojit s menšími částkami. "To je věc diskuze, ale například Azylové centrum dostalo
půl milionu korun, Lipka 200
tisíc, Mateřské centrum Cipísek
150 tisíc a několik ostatních sociálních organizací obdrželo podporu ve výši 100 tisíc korun. A
musíme mít na paměti, že řada
organizací poskytujících sociální
služby jsou organizacemi skutečně malými a dostávají od města
roční veřejnou ﬁnanční podporu
do 50 tisíc. Tudíž tyto peníze

schvaluje jen Rada města, neprocházejí zastupitelstvem. A těchto
organizací je hodně. Samozřejmě, do sociální oblasti by
mělo jít mnohem více peněz. Na
druhé straně chápu, že sport má
své přednosti. A navíc, když podpoříme sport a nabídneme ho
mladým lidem, nemusíme pak
řešit spoustu dalších sociálních
problémů. Protože pokud mládež
více sportuje, pak nebude užívat
drogy a sklouzávat do kriminálního prostředí," zastává názor
Anna Rašková.
-mik-

Strážníci a maturity. V Prostějově běžný standard
Co dnes zákon nařizuje, bylo u naší městské policie vždy samozřejmostí
V celostátních médiích proběhly v minulém týdnu reportáže o problémech městských
policií v republice ohledně
nového zákona, který před časem vydalo Ministerstvo vnitra.
Podle něj musí mít dnes každý
strážník obecní či městské policie ukončeno úplné střední
vzdělání s maturitou. A to minimálně. Zatímco v mnoha městech České republiky teď
velitelé strážníků panikaří a
rychle své podřízené přihlašují
na střední školy či učňovské
obory s maturitou, a to prosím
například i v padesáti letech
věku současných strážníků, v
Prostějově jsou všichni v klidu.
Jak se totiž Večerník dozvěděl,
všech sedmapadesát mužů a
žen v černých uniformách maturitu dávno mají, šest z nich
dokonce disponuje diplomem z
vysoké školy.
Od prvopočátku vzniku Městské
policie v Prostějově se totiž ke
strážcům pořádku nedostal takřka
nikdo, kdo neměl ukončenu
střední školu. Přestože před lety to
ještě zákonná povinnost nebyla, v
Prostějově šlo o jakési nepsané
pravidlo. "V minulosti ani v současné době jsme nepřijímali žádné
uchazeče či čekatele do pracov-

ního poměru na post strážníka městské policie bez úplného středního
vzdělání. A to z jednoho prostého
důvodu, že v minulosti to bylo
dáno interním nařízením města.
Takže v Prostějově šlo vždy o
běžný standard. Onu televizní reportáž jsem také viděl a trošku se
podivuji nad tím, že v některých
městech s tím mají problémy až
teď. Vždyť zákon o povinných
maturitách u strážníků obecních
policií je platný už od 1. ledna
2009," sdělil nám Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
Novým zákonem byly u městských policií také zpřísněny zdravotní i psychické podmínky pro
přijetí do služebního poměru.
"Zejména ale opravdu došlo k
zpřísněným podmínkám či nárokům na vzdělání jednotlivých
strážníků. Zákon hovoří o tom, že
každý strážník musí mít úplné
střední vzdělání s maturitou. A
vzhledem k tomu, že některá
města tyto podmínky nesplňují, a
je jich poměrně hodně, mají tak
čas na nápravu do konce roku
2015. Nás v Prostějově se to ale
netýká, maturita byla od začátku
fungování Městské policie v
tomto městě jakýmsi základním
kamenem při výběru a následně
přijetí strážníků do služebního

poměru, a to díky internímu předpisu z radnice," dodal na vysvětlenou Jan Nagy.
V současné době pracuje u Městské policie 57 mužů a žen.
"Každý z nich má maturitu, šest z
nás má dokonce vysokoškolské
vzdělání a další tři strážníci si vysokou školu v této době dodělávají," potvrzuje přesná čísla o
stavu vzdělání členů Městské policie jejich velitel.
Podle slov Jana Nagyho je u
strážníků minimálně maturita skutečně potřebná. "Je to zřejmě více
otázka pro psychology či pedagogy. Já osobně si však nemyslím,
že úroveň vzdělání u konkrétního
jedince zaručuje celkové schopnosti vykonávat mechanické nebo
psychomotorické činnosti. Myslím si, že všechno je to dáno spíše
samotnou osobností člověka.
Nicméně vždycky nějaký stupeň
vzdělání na určité pozici se vyžaduje, a tak i my se musíme samozřejmě zákonem řídit. A navíc,
netvrdil bych, že strážníka či policistu dělá jen jeho tělesná vybavenost. Při této práci sehrává
psychologie tu nejdůležitější roli.
Takže určitá míra vzdělání je
opravdu nutností," uzavřel toto
téma Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově.
-mik-

Všichni strážníci Městské policie v Prostějově mají střední vzdělání
ukončené maturitou, někteří z nich si své odbornosti ještě zvyšují.

Zdravá města byla oceněna za kvalitu ve veřejné správě
Prostějov získal hned tři ceny najednou!
Během 6. Národní konference
kvality ve veřejné správě
proběhl v Táboře ceremoniál
udělování cen Ministerstva
vnitra za úspěšný postup při
zavádění metod kvality ve veřejné správě. Mezi oceněnými
byli také letos členové Národní
sítě Zdravých měst ČR. Zdravá města získala ocenění mimo
jiné za realizaci místní Agendy
21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadů s
veřejností. A nás může těšit, že
Zdravé město Prostějov bylo v
rámci celé České republiky vyhodnoceno jako třetí nejlepší a
získalo tak stříbrnou cenu, poté ještě bronzovou za kvalitu
ve veřejné správě.
Čtyři desítky obcí, regionů a jejich úřadů i dalších institucí veřejné správy získaly ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inova-

ci ve veřejné správě za rok 2009.
I tentokrát byly oceněny postupy
členů Národní sítě Zdravých
měst ČR vybraná Zdravá města
zabodovala dokonce ve více kategoriích současně. Stříbrnou
cenu za kvalitu ve veřejné správě
za realizaci MA21 získala Zdravá města Chrudim, Litoměřice,
Prostějov a Vsetín, Stříbrnou cenu za další metody kvality ve veřejné správě pak Zdravá města
Dobříš, Chrudim, Kopřivnice,
Moravská Třebová, Prostějov,
Šternberk a Tábor. Bronzovou
cenu za další metody kvality ve
veřejné správě převzali zástupci
Zdravých měst Prostějov, Říčany, Tábor a Zdravého Jihomoravského kraje. Cenu za inovaci
ve veřejné správě za rok 2009
získala také Zdravá města Hodonín a Prostějov za ustanovení koordinátorů kvality na odborech
městského úřadu v Prostějově.

„Místní Agenda 21 je uznávána
jako metoda kvality ve veřejné
správě již několik let, a za tu dobu nejen že roste počet oceňovaných Zdravých měst a regionů,
ale roste především kvalita jednotlivých úřadů. Projevují se tak
výsledky dlouhodobého sdílení
dobrých postupů a zkušeností
mezi Zdravými městy, mezi nimiž je celá řada zkušených realizátorů metod kvality. Tato
vzájemná spolupráce a podpora
funguje a je pro města a jejich
úřady evidentním přínosem.
Věřím, že inovace i osvědčené
postupy, za něž jsou naši členové oceňováni, povzbudí i další zájemce o aktivní postup v
metodách kvality ve veřejné správě, řekl ředitel NSZM Petr
Švec.
NSZM dlouhodobě podporuje
sdílení dobré praxe mezi obcemi
a regiony, které realizují místní

Agendu 21. V současnosti probíhá tento proces v rámci projektu „MAgNET – síťová spolupráce MA21 prostřednictvím modelu Leading & Learning Cities“, podpořeného z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.
S tolika cenami za práci svého
odboru byl minulý týden po návratu z olympiády ve Vancouveru viditelně spokojen i prostějovský místostarosta Vlastimil
Uchytil. "Není to ocenění moje,
ale celého města. Na radnici se
všichni v rámci Zdravého města
Agendy 21 snažíme rozvíjet
povědomí u veřejnosti, co to
vlastně ono zdravé město je. Co
možná nejčastěji vyzýváme
všechna naše občany k diskuzím, všichni se mohou vyjadřovat k problémům našeho města a
to několika možnými formami. I
když je bohužel pravda, že něk-

teré akce Zdravého města se u lidí nesetkávají s takovou odezvou, jakou bychom si představovali. Pořádáme desítky akcí ročně. O to víc mě mrzí, že se pak
na diskuzním fóru města dozvídám, že pro občany Prostějova nic neděláme," řekl Vlastimil
Uchytil.
Ocenění na konferenci Národní
kvality v Táboře však místostarostovi dává za pravdu, že práce
úředníků prostějovské radnice je
skutečně na vysoké úrovni. "Nejde jenom o ocenění za práci
Zdravého města, ale také za kvalitu práce úředníků veřejné správy. A tady patří pochvala tajemníkovi Městského úřadu panu Balášovi, který se hodně angažuje v různých projektech, a
samozřejmě i koordinátorce
Zdravého města paní Dvořákové, doplnil místostarosta
Uchytil.
-mik-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 22. DO 28. 2. 2010:
Ve čtvrtek v 18. 00 hodin přednáška DO ČÍNY ZA NEJDELŠÍM
ZATMĚNÍM SLUNCE V 21. STOLETÍ. Přednáší Mgr. Lenka
Soumarová, Hvězdárna Praha.
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 14. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy v
pondělí v 18. 30 hodin a ve středu v 17. 30 hodin. Měsíc bude 22.
února v první čtvrti.
KLUB HVĚZDÁRNÍČEK přivítá stávající i nové členy ve věku
do 10 let ve středu v 16. 30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin POHÁDKA ZE STARÝCH POVĚSTÍ
HVĚZDNÝCH.
Výstava OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN v pondělí na začátku výše zmíněných pozorování. Výstava STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU ve čtvrtek na začátku výše zmíněných pozorování.
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Na dětském slyšení padaly otázky přímo černého
Mládež by řešila problémy jednodušeji, dospělácký pohled občas nechápe
I letos se konalo tradiční Dětské
slyšení, které každoročně pořádá Zastupitelstvo dětí a
mládeže města Prostějova ve
spolupráci s Radou města Prostějova. Akce má již devítiletou
tradici. A ani tentokrát představitelé města neunikli všetečným
otázkám a připomínkám, které
si na ně mládež připravila. Radní bombardovala jedna otázka
za druhou, většinou mířily
přímo do černého.
Do presenční listiny se zapsalo
jednaosmdesát přítomných, z toho bylo 24 členů Zastupitelstva
dětí a mládeže města Prostějova
včele se starostkou Janou Podlahovou, 45 zástupců základních
škol a 36 studentů gymnazií a

G. Masaryka a program neprogram silvestrovské noci.
Finanční situaci shrnul místostarosta Pišťák takto:
„Město Prostějov má povinnost
starat se o svůj majetek. Kdo chodí Prostějovem, ten vidí, v jakém
stavu jsou chodníky. Něco však
musí účastníci slyšet a ať to neberou jako výmluvu. Výdajová položka rozpočtu našeho města čítá
1,1 miliard korun, ale je třeba
zvážit, kolik peněz je například
potřeba na provoz škol -70 milionů korun, občané chtějí jezdit městskou hromadnou dopravou, a
tak město musí dopravci hradit
ztrátu ve výši 18 milionů korun.
Městská policie má rozpočet 30
milionů korun. Tak mohu pokra-

metru stojí několik set korun, vybudování 1 metru nového chodníku pak přijde na tisíce. To je jednoduchá matematika. Ač chápu,
že před budovou právě vaší školy
se nacházejí „bludné dlaždice„,
které dokonale umyjí chodce zespod, na některých místech se nenacházejí chodníky vůbec. Navíc
teď platí tzv. chodníkový zákon a
město tak musí uklízet tyto chodníky na své náklady. Jak bylo
zmíněno, pod správou města je
150 km chodníků, zameták se pohybuje rychlostí 5 kilometrů za
hodinu. To zní jak matematická
úloha ze základní školy! Navíc
většina chodníků není stavěna na
to, aby po nich zametáky jezdily.„ Radní se v odpovědích na dotazy a připomínky doplňovali. Hlavní sloStarosta Jan Tesař odpovídal na vo měli muži, místostarostku Raškovou k hovoru téměř nepustili.

V sále měly převahu dívky. Dětské slyšení vedla starostka Zastupitelstva dětí a mládeže Jana Podlahová.
středních škol. Zájem o dětské
slyšení projevily převážně dívky,
z celkového počtu jich byly tři
čtvrtiny. Prostějovskou radnici
zastupovali starosta Jan Tesař,
místostarostové Miroslav Pišťák,
Alena Rašková a Pavel Drmola,
za Městskou policii se zúčastnili
preventisté Jana Adámková a
František Horák. Nejčastější dotazy se dotýkaly studentského života a problematiky školství,
oprav škol, sportovišť a kulturních zařízení, bezpečnosti ve městě, údržby komunikací. Radní
sklidili mimo jiné ostrou kritiku
předvánočních trhů na náměstí T.

čovat dál. Bohužel k tomu začíná
být problém s příjmovou stránkou
rozpočtu města, na základě zákona o rozpočtovém určení daní má
město s 45 tisíci obyvateli dostat
určitou částku, avšak za rok 2009
dostalo o 98 milionů méně. S
ohledem na tyto skutečnosti je nezbytné v budoucnu dvakrát
zvážit, kam které prostředky budou směřovat.„
Místostarosta Pavel Drmola si
připravil pro mládež školou povinnou matematické hříčky. Předkládal je s úsměvem i záludností.
„Město má na starost 150 kilometrů chodníků, údržba jednoho

dotaz studentky, jaké má město
plány se Společenským domem.
„Ptáte se kvůli svému stužkování? Minimálně ještě jedna plesová sezóna se tam stihne. Prostor
se bude řešit vcelku – komplexně.
Bude vybudován parkovací dům,
podzemní garáže, sál. Letos by
měla být vybudována kruhová
křižovatka u Petrského kostela,
která by zajišťovala příjezd k objektu. Celá výstavba se však musí
precizně smluvně vyřešit, vždyť
výše investice se blíží jedné miliardě korun. Proto je příprava
dlouhodobá.„
Řada dotazů směřovala také na

budování cyklostezek. Pro
mládež ze sídliště E. Beneše je
cyklostezka vedoucí od Olomoucké ulice až po ulici Sportovní trnem v oku, jak uvedli, nevede
odnikud nikam. Reakce starosty
Tesaře vyvolala smích.
„No alespoň vede z jednoho konce ulice na druhý. Vy se sice smějete, ale to je také důležité. Já jsem
tam pětadvacet let bydlel, sídliště
moc dobře znám. Jistě i toto pomůže k bezpečnosti na této komunikaci.„
„Ideální stav, jak by měly cyklostezky vypadat, popisuje generel
cyklistické dopravy. Důležité je
stihnout v rámci dotací z fondů
dopravní infrastruktury termíny
realizace, proto když se vyskytnou nějaké potíže s výstavbou,
přesouvá se budování jinam, aby
se peníze efektivně vynaložily a
nemusely se vracet. Proto také
jsou stezky tak „rozkouskované„,
avšak své logické vysvětlení to
má,„ doplnil Pavel Drmola.
Plánek prostějovských cyklostezek bude v dohledné době zveřejněn na webových stránkách
města a pracuje se také na propojení cyklostezek.
Především dívky se obávají vycházet v pozdních večerních hodinách na některá místa ve městě.
Mají strach ze znásilnění, okradení. Na každý z takovýchto dotazů

odpovídala jednoznačně Jana
Adámková - vedoucí skupiny
prevence kriminality městské policie. Rada nad zlato - nevyhledávat riziková místa a v každém
případě ihned volat linku 156.
Dispečink může rychle zaměřit
kameru na inkriminované místo a
sledovat vývoj situace.
„Za mých mladých let bývala
Hloučela bezpečná! Přiznejme si
však, že je těžké se na Hloučeli
dovolávat pomoci. Pokud se však
situace nebude lepšit, vyzvu starostu města Prostějova k rezignaci na nadřízeného Městské policie
Prostějova a ujmu se toho já!„ špičkoval místostarosta Pišťák.
„Tak to ne! Mně také vadí na
Hloučeli volně pobíhající psi.
Když potkám nějakého volně pobíhajícího ořecha a ta jeho panička mi řekne – on je hodný – a ono
to tak třeba není,„ kontroval starosta.
Dětské slyšení bylo veselé i
vážné, naivní i věcné, mířilo do
černého i mimo mísu. Potvrdilo
se, že mladým leží v žaludku
mnoho a mnoho věcí, často mají
na problémy vlastní pohled. Pochopitelně zcela odlišný od toho
dospěláckého. V každém případě
budou mít mladí zastupitelé rok
na to, aby přežvýkali odpovědi
radních a připravili se opět na další slyšení.
-jp-

CMG realizuje projekt z evropských fondů

Jednou z klíčových aktivit
tříletého projektu „Akademie
rozvoje klíčových kompetencí
pedagogů„, který realizuje Cyrilometodějské gymnázium v
Prostějově z prostředků ESF,
jsou vzdělávací semináře pro
učitele ostatních škol Olomouckého kraje.
Na začátku února připravili lektoři – pedagogové z CMG – první z těchto seminářů pro základní
školu „Svisle„ v Přerově, která o
tuto možnost dalšího vzdělávání
pedagogů projevila zájem.
Vzdělávání pedagogů je realizováno v oblasti rozvíjení klíčových kompetencí žáků a cílem by

měl být motivovaný pedagog,
který dosáhl přiměřeného stupně
úrovně klíčových aktivit a cíleně
pracuje na rozvoji vlastní osobnosti. Obsah semináře je rozpracován do několika bloků přednášek spojených s praktickým
vyzkoušením aktivit, které byly
předtím prezentovány teoreticky.
Součástí seminářů jsou i náslechy ve škole, která projekt realizuje. Cyrilometodějské gymnázium se tak snaží účastníky vybavit nejen teoretickými znalostmi, ale i prakticky aplikovat získané poznatky do jejich
výchovně vzdělávací práce.
Jsme rádi, že byl tento první se-

Lektor Mgr. Pavel Polcr z Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově při semináři pro učitele ostatních škol
Olomouckého kraje

Práce ve skupinkách je osvědčenou metodou výuky při seminářích

minář hodnocen pozitivně. V
evaluačním dotazníku, který je
vždy součástí výstupu projektu,
byl oceněn jako impuls k další
práci, nalezení nové naděje a
smyslu pedagogické činnosti a
velké obohacení i invence nejen

pro profesní profilaci, ale i pro
osobní život.
Celkově bylo proškoleno 30 pedagogů, kteří obdrželi certifikát o
absolvování vzdělávacího programu, který je udělován na základě akreditovaných vzděláva-

cích programů „Rozvoj klíčových kompetencí„ a „Strategie
osobnostního rozvoje„.
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
-jg-

OBCHODNÍ GALERIE ARKÁDA

Místo kde je Váš nákup příjemným odpočinkem
Obchodní galerie Arkáda se nachází přímo u sjezdu a výjezdu
Prostějov Sever z dálnice Ostrava Brno vedle hypermarketu
Tesco. Galerie je pro Vás otevřená denně od 9.00 – 20.00 hodin.
Toto největší nákupní centrum v
Prostějově nabízí 30 obchodních
jednotek s nejrůznějším sorti-

mentem a službami a taktéž dva
Retail Parky s 9ti velkoprodejnami. Seznam prodejen najdete na
www.arkada-prostejov.cz.
Právě finišuje zimní výprodej!
Při nákupech můžete mnohdy
ušetřit až 70% z původní ceny. K
pohodlným nákupům Vám jako
jediní v Prostějově nabízíme pro

Vaše ratolesti dětský koutek s
vyškoleným personálem. Pro
vyzkoušení dětského koutku
Vám nabízíme 90 minut hlídání
Vašeho dítěte (ve věku od 3 do
12 let) zdarma. Stačí vystřihnout kupón vedle tohoto článku
a v dětském koutku jej vyměnit
za poukaz na hlídání.
-in-
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INVESTUJEME
Sentiment slábne

Akciové trhy se po v podstatě devítiměsíční rally začátkem ledna
zarazily a začaly vyhodnocovat
ekonomickou realitu, která v současné chvíli ve světě panuje. Začátkem února se trend krátkodobě
obrátil a některé indexy se vrátily
na své hodnoty ze srpna či září
2009. Tentokrát jako spouštěč
propadu posloužila nepřehledná
situace ohledně dluhu některých
zemí eurozóny a strach z krachu
Řecka jako prvního z celé Unie.
Od posledního dna však v průběhu posledního týdne došlo k odražení a trhy rostly na oslabování
dolaru a posilování eura, především díky debatám o tom, že Německo a další země eurozóny by
mohly Řecku pomoci a v podstatě
je tak zachránily od pravděpodobného krachu. V konečném důsledku se však vůbec nic nezměnilo. Nepadlo žádné jasné rozhodnutí, situace se v jednotlivých zemích nezlepšila, a byť průmyslová výroba i služby jsou podstatně
lepší než před rokem, stále se nejedná o žádný zásadní boom. Současný vzrůst trhů se však dal čekat, a to vzhledem k psychologic-

kým ukazatelům, které naznačovaly vysokou přeprodanost akcií.
Nyní je na velmi nízkém objemu
trh zase překoupený a včerejší akce americké centrální banky poslaly přes noc asijské trhy dolů o
více než 2%.
Největším překvapením posledních dní vyšlo právě z úst amerického FEDu, který oznámil první zvýšení sazeb od konce roku
2008. Konkrétně dojde ke zvýšení diskontní sazby o 25 bazických
bodů na 0,75%. Za tuto sazbu si
komerční banky půjčují likviditu
od banky centrální. Jedná se o v
podstatě první krok, který naznačuje ustupování od expanzivní
monetární politiky v USA a utahování opasků. Obojí bylo v
průběhu poslední krize nevídaně
uvolněno a začínají se objevovat
první známky toho, že ekonomika
se ozdravuje, a že by mohly
vzniknout inflační tlaky. Nicméně
nelze toto zvýšení brát jako nějaký radikální krok ve změně monetární politiky, ale spíše je potřeba
nahlížet na něj jako na nutnou
změnu k normálu. Právě rozdíl
mezi FED Funds sazbou a zmiňo-

vanou sazbou byl po poslední rok
a půl nezvykle nízký a doba půjček byla rozšířena na 30 dní. Nyní se rozdíl (tzv. spread) vrací na
reálnější úrovně a peníze se budou
půjčovat maximálně na jeden den
(nebo také známo jako overnight). Kromě naznačení, že se
budou utahovat opasky, však včerejší zvýšení sazby naznačuje minimálně jednu další věc. A to, že
FED opravdu věří v americký
ekonomický růst. Tím přichází na
trh velice smíšený signál, kde na
jednu stranu efekt zvyšujících se
sazeb teoreticky snižuje atraktivitu ocenění akcií a na druhé straně
investoři vnímají zvýšení jako potvrzení spekulací o zotavující se
americké ekonomice. Snad i proto jsou od rána trhy jako na vahách
a pohybují se mezi -1%-ní až 0%ní změnou.
Podstatné bude, jak bude nyní vypadat sentiment investorů. Právě
sentiment je hlavní hybnou silou
trhů, které se stále více odtrhávají
od ekonomické reality a vzniká
tak prostor pro ukazatele technické analýzy, které se právě sentimentem zabývají. Jako skvělé
ukazatele sentimentu pro americký trh považujeme McClellanův
oscilátor a McClellanův Summation Index.

Finanční poradenství Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie

Tyto dva indexy poukazují na to,
zda na trhu převládají býci či
medvědi a zda se dá v krátkém respektive dlouhém horizontu očekávat spíše pokles či vzestup akciových trhů. Z krátkodobého hlediska je trh jednoznačně v teritoriu
překoupenosti, dlouhodobý obrázek je však poněkud složitější.
Graf naznačuje, že rostoucí trend
Summation Indexu byl porušen,
což by v praxi znamenalo oslabování býků a přechod k medvědímu trhu. Přerušení trendu se zde
vyznačuje především neschopností překonat předchozí vrchol
indexu a nastavení nového minima (index byl nejníže od dubna
loňského roku!).

Co nám však oba ukazatele
říkají s vysokou pravděpodobností, je to, že investoři v současné době budou velmi citliví
na jakékoli negativní zprávy z
trhu a případné další problémy
mohou spustit další lavinu prodejů. Potenciálních problémů
je dost, ale zatím to vypadá, že
se s nimi všichni celkem bez
problémů vypořádávají.
Jan Mynář,
Jiří Kučera
Všechny články nejen
k investicím, ale i k financování
bydlení naleznete na
www.sophia.cz/prostejov, dotazy
nám zasílejte na mail:
prostejov@sophia.cz

Hospodářská komora bude realizovat účasti na veletrzích
v zahraničí s dotací až 120 tisíc korun pro každou firmu
Hospodářská komora České
republiky uspěla ve výběrovém
řízení
agentury
CzechTrade a stala se realizátorem projektu "Zajištění
společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2010
- 2012". Projekt startuje právě
v těchto dnech.
Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti českých průmyslových firem na zahrani-

čních trzích. Je zaměřen na oborovou prezentaci prostřednictvím společné účasti profesních
organizací a individuálních podniků, zejména malých a středních, na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí.
České firmy a oborové asociace
mohou získat dotaci ve výši až
120 tisíc korun na přímé náklady
spojené s veletržní expozicí.
Hospodářská komora navíc vy-

stavovatelům zajistí marketingovou a komunikační podporu v
místě konání veletrhu a komplexně vyřídí potřebnou administrativu spojenou s účastí na
výstavní akci a žádostí o dotaci.
Díky své celorepublikové působnosti bude HK ČR poskytovat
zájemcům také poradenství a
konzultace při přípravě, realizaci
a vyhodnocování efektivity
účasti na veletrhu.
Hospodářská komora při realiza-

ci specializovaných veletrhů úzce spolupracuje s agenturou
CzechTrade a Ministerstvem
průmyslu a obchodu. V rámci
projektu bude realizována zorganizovaná účast více než 1400 firem na stovce zahraničních veletrhů během tří let. Schválený seznam podporovaných veletrhů je
uveden v příloze. Projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Počet účastí jednoho subjektu na

veletrzích v rámci projektu není
omezen. Nesmí být ale překročen limit veřejné podpory v rámci tzv. režimu „de minimis„, který činí maximálně 200 tisíc eur
během tří let. Specializované veletrhy v rámci tohoto projektu
jsou vybírány s přihlédnutím na
veletrhy s oficiální účastí České
republiky. Bližší informace Vám
sdělí pracovníci OHK v Prostějově.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

Marihuana jako začátek drogové závislosti?
Za marihuanu jsou označovány usušené a rozmělněné listy a okvětní části konopí setého, indického nebo rumištního. Slangově se označuje jako tráva, ganja, hulení, zelí nebo brko. Pěstitele marihuany
nejvíce zajímá chemická složka cannabinoidy a konopí ji
produkuje jako jediná rostlina
na světě.
Množství této látky rozhoduje o
tom, jaké bude mít rostlina vlastnosti z hlediska psychotropních
účinků. Hlavní biologickou a
psychoaktivní látkou je delta-9tetrahydrocannabinol,
tedy
THC. Množství THC ovlivňuje
psychické účinky a přisuzuje se
mu 75-100% těchto účinků.
Je více způsobů jak marihuany
kouřit. Prvním z nich je shot, kdy
jeden si vloží marihuanovou cigaretu do úst opačným koncem,
z rukou udělá tunel k ústům
druhého, vydechne, a druhá osoba vdechne kouř. Píšťala, to uživatel uchopí marihuanovou cigaretu oběma rukama, které spojí a sevře je, mezi ně vloží marihuanové brko a vdechuje. Potom
je vdechnutí a to je kouření podobné jako u cigarety, prostě
vdechnout do pusy a pustit do
plic, dlouho podržet a až pak vydechnout. Části palic je možné
nabít do skleněnek, šklukovek
nebo do různých dýmek. Rostlina se však jen nekouří, ale mohou se z ní tvořit produkty jako je
marihuanové máslo, mléko, sušenky, koláčky nebo čokoláda.
Tímto způsobem spotřeby se dostaví požadovaný stav později a
trvá déle.
Někteří uživatelé tvrdí, že kouřením přes Vaporizér po nějaké
době odezní příznaky, jako je
ranní kašel nebo bolest v krku.
Vaporizér je nádoba, kdy nedochází k přímému hoření marihuany, ale zahřeje se asi na teplotu
185 stupňů, při které vylučuje
aktivní látky. Účinky se dostavují do deseti minut a u silnějších
vzorků i do pár vteřin. Nízké
dávky vedou k navození klidu a
vzrůstajícího pocitu dobré pohody doprovázené jakýmsi stavem
zasněného uvolňování, pocitem
hladu, zejména chuti na sladké.
Změny ve smyslovém vnímání,
živější vnímání zrakových, sluchových, čichových, hmatových
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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 ČD a
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 Prostějova,
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.

MORAVSKÁ HISTORIE
Koncem ledna se uskutečnil
III. oblastní sněm členů strany
Moravané v restauraci Máneska v Prostějově. Tato činnost se
již zakořenila, členové postupně narůstají, což bylo potlačováno za totality a o Moravskoslezské zemi se nemohlo hovořit.
Morava má svoji vlastní historii i
předhistorii více než 1 200 let. Její předhistorie je spojena s říší
Sámovou v 7. století, která představovala obranný val jak proti
náporu Avarů z východu, tak proti tlaku Franské říše ze západu, a
to na území osídleném Slovany
již od 5. století našeho letopočtu.
Nejnámější historie dnešní Moravy je říše Velkomoravská. Velká
Morava se v 9. století prostírala v
části Dolních Rakous na levém
břehu dunajském na Moravě a
dnešním Slovensku. Byl to první

společný stát Čechů, Moravanů a
Slováků vytvořený pod tlakem
německé výbojnosti dynastií
Mojmírovců počátkem 9. století.
Moravané, jejichž jméno se obyčejně odvozuje od řeky Moravy,
se uvádějí v soudobých letopisech poprvé k roku 822. Morava
byla mnohem sjednocenější než
Čechy. Největšího rozmachu dosáhla za knížete Rastislava a jeho
nástupce Svatopluka, kdy do
svazku jejich zemí náležela řada
okolních slovanských zemí
včetně Čech.
Historie Moravy se ve školách
neučila, proto ji občané neznají.
V poslední době se vyskytují nesprávné výrazy ve sdělovacích
prostředcích jako je Česko. Závěrem je nutno zdůraznit, že Morava a Slezsko není žádné Česko!
Miroslav Pokorný,
strana Moravané

Magnesia Litera 2010
Hlasujte o nejlepší českou knihu!
V průběhu celého března můžete v Městské knihovně Prostějov hlasovat o nejlepší českou knihu vydanou v roce
2009.
Také letos se připojujeme ke čtenářské anketě „Knižní klub cena
čtenářů„, kterou každoročně vyhlašuje Občanské sdružení Litera. Vybírat můžete z původní
české prózy, poezie a knih pro dě-

Podle lékařů může kouření marihuany způsobit nevyléčitelnou rozedmu plic. Ilustrační foto
a chuťových vjemů mohou být
doprovázeny pronikavými změnami ve způsobu myšlení a jeho
vyjadřování, často se dostavuje
přeceňování časových úseků.
Velmi se prohlubuje i prožitek z
hudby. Při vyšších dávkách nastupuje takzvaná „vysmátost„,
kdy se uživatel směje všemu a
sám vlastně neví proč. Někdy tyto záchvaty mohou trvat i desítky minut a nedají se zastavit. Po
stavu euforie nastává stav, kdy
člověk nemyslí vůbec na nic a
jen kouká do prázdna nebo se
mu chce spát. Uživatelé tento
stav popisují jako velice příjemnou relaxaci, avšak mnoho dlouhodobějsích uzivatelů jej ani nevnímá.
V dnešní době se využívá marihuana hodně v lékařství pro terapeutické efekty zahrnující symptomy u onemocnění nebo
zmírnění vedlejších účinků
léčiv, především u antikancerální chemoterapie a léčebného
ozařování nádorů. Marihuana je
prokazatelně sedativum, super-

faciální neuroleptikum, antiemetikum, spasmolytikum, bronchospasmolytikum a kardiokorigens. Mezi nepříjemné symptomy, které jsou různé konopné
preparáty schopny zmírnit, patří
nechutenství, nutkání ke zvracení, deprese, křeče, bolesti kloubů
a páteře, alergie, některé psychotické stavy, Parkinsonovy choroby, Alzheimerova syndromu,
roztroušené sklerózy, tachykardie, anginy pectoris, insomnie,
katalepsie, maniodeprese, epilepsie, dystonie, anorexie a glaukomu. K léčení se používá především jako konopný výtažek,
více známý jako hašový olej perorálně nebo sublinguální spray,
protože se dobře vstřebávají přes
ústní sliznici. Dají se vyrábět i
rektální čípky, kanabinoidy se
vstřebávají i sliznicí konečníku.
Kvalitní marihuana tak jak ji
známe v dnešní době, tedy z coffee shopů a dnes již i od domácích pěstitelů, nemá v historii
dlouhé kořeny. Slovem kvalitní
marihuana není myšlena jen síla,

ale také vůně, vzhled, chuť,
výnos a náročnost na pěstování.
U marihuany byla dokumentována zatím jen psychická závislost. Psychický návyk se projeví
jen tím, že závislý má chuť na jointa. Tato závislost jde někdy
přemoci vůlí. Zatím nebyl nalezen případ předávkování vedoucího ke smrti nebo trvalému
zdravotnímu poškození. Dle lékařských studií může kouření
marihuany způsobit u mladých
lidí takové poškození plic, které
je typické pro starší lidi a navíc
není léčitelné. Jedná se o rozedmu plic. Tři až čtyři cigarety
marihuany denně poškodí plíce
stejně jako dvacet tabákových
cigaret.
„Nekouřím cigarety, nenávidím
je, protože jsem přestala kouřit
už dávno a kouřila jsem jen
svátečně. Trávu mám naopak
ráda, ale jen třeba jednou za 3
měsíce, hulím klidně celej týden,
ale pak konec a pár měsíců na to
nemám ani pomyšlení a mám
vyloženě odpor i když vím, že si

zase dám a nijak mi to nevadí,
prostě to tak mám. Lidi kteří hulí každý den, jsou fakt vypatlaný,
ale ten kdo si zahulí jednou za
čas a je jedno jestli to je jednou
za 14 dní nebo jednou za rok, se
vypatlanost netýká, protože to je
tak málo, že to nemůže nijak
ovlivnit inteligenci, ale zase může to kdykoliv vyvolat schýzu,
ale to může i cokoliv jiného. To,
co si někdo myslí, že se po tom
cítil jak vypuštěnej odněkud, je
dle mého názoru fajn, ráda se
jednou za rok cítím tak uvolněná, že ostatním musím připadat
jako úplnej blázen. Hulit na veřejnosti, na to bych neměla žaludek a ani bych si to neužila. A k
tomu, že hulí jen primitivové, no
já chodím na VŠ a tady hulí skoro každej, čas od času, někdo nepatrně někdo víc a někdo vůbec,
ale mezi inteligencí je huličů
spousta akorát k tomu asi přistupují jinak a nehulí v parku na lavičce, ale tam kde se cítí fajn,„
říká Martina, jedna z uživatelů.
-vevi-

ti. 999 vylosovaných čtenářů získá cenu od vydavatelství Knižní
klub. Hlasujte prostřednictvím
anketních lístků, které obdržíte u
výpůjčního pultu v čítárně nebo v
půjčovně pro dospělé nebo na internetové adrese http://www.mag
nesia-litera.cz. Slavnostní předávání cen Magnesia Litera můžete sledovat v neděli 18. dubna
na ČT2.
Martina Štafová

22. února 2010
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Růže pro Algernon, úžasné divadlo! Sunshine přivezli revoluci do Prostějova
V Prostějově exceloval v hlavní roli Jan Potměšil
Minulý týden jsem navštívila
výše uvedené divadelní představení, které mne "donutilo"
něco po dlouhé době napsat.
Chtěla bych tak tímto na stránkách Večerníku poděkovat za
úžasné divadlo.
Středa 17. února 2010. Až do pozdního odpoledne to byl den, jako
kterýkoliv jiný. Ale prožitek z večerního divadelního představení
si budu pamatovat ještě hodně
dlouho, nejspíš napořád. Do Městského divadla v Prostějově zavítal totiž se svým zřejmě nejúspěšnějším představením pražský
spolek Kašpar. Povídka Růže pro
Algernon, která slouží jako předloha ke stejnojmenné hře, je sama
o sobě neskutečně silným příběhem. Ovšem ztvárnění hlavní postavy Charlieho Gordona Janem
Potměšilem rozhodně každého
zasáhne a změní pohled na svět.
Jde o sci-fi příběh třicátníka s IQ
pod 70, který je vybrán pro lékařský experiment s nezaručeným výsledkem. Charlie se po operaci
stane „chytrým„, jak si vždycky
přál, jeho IQ se postupně až ztrojnásobí a on objeví svět v celé jeho
kráse. Ale ne všechno poznání je
tak příjemné, jak si je Charlie vysnil ve svých představách. Naneštěstí výsledky pokusu jsou pouze
dočasné, a jeho rozum se po
krátké době vrací zpět na začátek.
Na jevišti vystupují pouze čtyři
postavy a výkony všech herců byly krásné, uvěřitelné a nabité emo-

Jan Potměšil v titulní roli Charlieho Gordona v divadelní hře Růže pro
Algernon uchvátil svým hereckým výkonem i diváky v Prostějově.
cemi. Jan Potměšil během několika desítek minut předvedl neskutečnou proměnu z naivního mentálně postiženého mladíka plného
touhy, odhodlání a vnitřní čistoty,
k nadprůměrně inteligentnímu
člověku, jemuž radost z nově získaného vědění kalí negativní
stránka věci. Domnělí přátelé jej
dříve zesměšňovali a nyní jim
překáží jeho přílišná chytrost.
Charlieho návrat zpět do výchozího stavu mysli je rychlý, bolestný a konečný. Emoce. Těmi je
celé představení doslova nabité.

Excelentně předvedené emoce
podpořené skvělou hudbou mi
opravdu braly dech. Stále nemůžu
pochopit, jak aktéři jsou schopni
toto představení odehrát, když mě
jako pouhému divákovi dalo tolik
práce se ovládout.
Pro tenhle zážitek se jen těžko hledají správná slova. Podobné propojení výjimečného příběhu a
výjimečného obsazení jsem dosud nezažila. Růže pro Algernon
mě poprvé donutila děkovat hercům za výkon ve stoje.
Radmila Kovaříková

Focení, to je pro mě relax,
říká malířka Z. Trnečková
Prostějovská Galerie u Hanáka nabízí v krátkém čase své
existence, otevřena byla 18.
prosince 2009, v pořadí už třetí
výstavu. Tentokrát se na ní
představuje se svou fotografickou tvorbou Zdeňka Trnečková z Prostějova, která je veřejnosti známa spíše jako malířka.
A právě s obrazy, jak na vernisáži výstavy přiznala, její fotografování souvisí.
„Focení, to je pro mě relax. Když

maluju, tak jsou to figury, lidi,
zvířata... Kdežto při focení, tam
se naopak snažím zachytit tu abstrakci,” říká mladá autorka. Má
přitom na mysli své oblíbené téma, a to makro fotografie kamenů. Její výstava má proto příznačný název Světlo v drahokamech.
Jde už o třetí sérii jejího pohledu
na chladnou krásu achátů, ametystů a dalších pokladů z hlubin
naší Země. „V kamenech vidím
život i celou historii. Jitří mou

Zdeňka Trnečková na vernisáži svých fotografií.

fantazii, najdete v nich všechny
barvy,” popisuje Trnečková svoje
pocity, které se na fotografiiích
snaží předat divákovi. Připomíná, že snímky nijak dodatečně
neupravuje v počítači. „Je to
všechno tak, jak vytvořila příroda,” dodává.
Světlo v drahokamech je v galerii
ve Školní ulici k vidění ještě do
25. února. Od 1. března ji vystřídá
Iveta Peková a její „Design a art”.
-brm-

V pátek večer zavítala do prostějovského klubu Apollo 13
indie-rocková kapela Sunshine, známá nejen po celé republice, ale i v zahraničí. V minulém vydání jsme slíbili recenzi koncertu a rozhovor.
Koncert dopadl na jedničku, o
tom se nikdo nemůže přít. Klub
sice nebyl narvaný k prasknutí,
na čemž vinu nesly pravděpodobně drahé lístky, ale o to lepší
byla atmosféra, která, podpořená
hodinovým čekáním oproti programu, všechny fanoušky pohltila a nakonec jen mizivá část lidí
popíjela u baru, většina skákala
před podiem a užívala si opojení
punkem. Před Sunshine vystoupili předskokani LUS3, které si
kapela přivezla s sebou. Podle
slov frontmana Kaye Buriánka
Sunshine na předkapelu narazili
při jednom ze svých koncertů, a
tak se jim líbili, že hned nabídli
spolupráci. Po dobře odehraném
vystoupení předskokanů (pro
mnohé pány byla kapela díky
velmi pohledné zpěvačce pastvou nejen pro sluch) a jen co
sklidili nástroje, bylo jasné, že
Sunshine už na sebe nenechá
dlouho čekat, protože před podiem se začali shromažďovat fanoušci. Od té doby až po konec
byl čas relativní, protože kapela
se rozjela naplno. Skladby zazněly především z nového alba
MGKK Telepathy, píseň K.I.D.S
vzbudila nadšené ovace, zkrátka
,,revolution just begun„. Kapela
si ale neodpustila i známou Top!
Top! The radio!, na které se
všichni dosyta vyskákali. Na
konci Kay prohlásil, že se mu nechce hrát divadélko s vracečkami
a abychom si odpustili skandování ,,ještě jednu„, tak přídavek
zahráli rovnou. Člověk ani nevěděl jak, a už se zpocený vracel od
podia. Po koncertě se nám frontmana podařilo odchytit a zeptat
se ho na pár otázek. Ochotně souhlasil s rozhovorem.
Jak se vám tu hrálo? Přece jen
ty prostory jsou menší, než na
jaké jste asi zvyklí, a lidí je
méně.
My jsme rozjeli nový model,

Atmosféra se dala krájet a před podiem podle toho také byla pěkná tlačenice.
podle kterého teď objíždíme
místa, kde jsme ještě nehráli. Je
to těžší z toho důvodu, že je tu víc
lidí, kteří nás moc neznají, navíc
nepřijde tolik lidí, na kolik jsme
zvyklí a my ty lidi potřebujeme
získat. Nás to ale bavilo, protože
bylo vidět, že to baví i je, a to je
hlavní.
Jsou zdejší, a celkově čeští fanoušci v něčem jiní než ti zahraniční? Například v Japonsku jste slavili velký úspěch.
Ani ne, sice se vždycky liší mentalita toho národa, kde zrovna
hrajeme, ale nedá se říct, že jedni
jsou lepší než druzí a naopak.
Když se nám podaří vytvořit správnou atmosféru, tak ty rozdíly
se stírají, pokud tam působí jistá
chemie. Navíc u nás máme výhodu, že s námi jezdí lidi, kteří nás
znají a pomáhají dotvářet koncert.
Byli jste nervozní před koncertem nebo jste to brali s klidem?

My jsme měli včera docela divoký večer, takže jsme byli trochu
unavení, ale máme vždycky dobrou náladu, když hrajeme často,
ono nás to dobíjí.
Repertoár koncertu byl z většiny složen z písniček nové desky. Máte ty písničky zažité nebo musíte zkoušet?
My máme spíše opačný problém. Naše nevýhoda je v tom,
že hrajeme nové songy a ty staré
zapomínáme, takže pak máme
problém je oživit, když je chceme zahrát.
Neplánujete se zase vrátit do
zahraničí?
Na dlouho určitě ne, máme v ČR
naplánovaných hodně koncertů a
festivalů, na nic jiného nám nezbývá čas, ale možnost nějakého
vystoupení v zahraničí v budoucnu nevylučujeme.
Kdo skládá hudbu a texty?
Kde berete inspiraci?
Texty skládám já, hudba je pak
naše společná práce. My jsme

všichni velcí hudební fanoušci,
posloucháme rádi spoustu muziky, takže když se nám něco líbí,
necháme se inspirovat. Máme
neutuchající proud věcí, které se
nám líbí a které vždycky nějak
pro naši hudbu využijeme. Sledujeme i moderní trendy, ty nás
také ovlivňují.
Chcete něco vzkázat fanouškům?
Aby chodili na koncerty (smích).
Nahrát desku je fajn, nahrávky
jsou užitečné, ale na živácích stojíme. Čili i na těch, kdo na nás
chodí.
Sunshine mají před sebou ještě
dlouhou šňůru koncertních
míst, po Prostějovu je příští zastávka Zlín, skončit má potom
kapela 23. dubna v Kadani. Co
bude dál, zůstává ve hvězdách,
je ale jisté, že fanoušci nezávislého rocku se mají pořád
na co těšit, protože Sunshine je
tu vždy pro ně.
-cag-

Nejlepší holandské tulipány v ČR
Poprvé v klubové atmosféře
vám phonoline.cz crew představí večer 27. února 2010 v
TIKI clubu v Kostelci na Hané
producentský klenot ze země
tulipánů projekt RADIAL.
V původním složení dvojice
Laurens van der Starre a Jeroen
Liebregts, která již od roku 2006
svým svěžím pojetím techna, zaměřeného na perkusivní masáž
clubberů, postupně sekala ty nejlepší eventy a kluby v Evropě
(Awakenings, Pohoda festival,
Aquasella, Reset Madrid,…).
To, že tihle dva nejsou jen tak někdo značí i fakt, že jejich tracky
hrají jména jako Ben Sims,
Adam Beyer, Oscar Mulero, Dave Clarke či Luke Slater.
Minulý rok se Laurent jako velmi nadějný finanční specialista
musel bolestivě rozhodnout,
jestli se vrhne
plně do své business kariéry,
či se bude naplno pokračovat v uměleckém odvětví. Rozhodl se
proslavit jako
finančník a tak

v současnosti projekt Radial tvoří Jeroen Liebregts. To, že to neubírá na kvalitě vystoupení, jste
si mohli ověřit minulý rok na
Shotgun festivalu. Jeroen vystudoval zvukařskou fakultu
Královské konzervatoře v Haagu a je spolumajitelem zásadních evropských techno labelů
Audio Assault či Arms. Každá
deska Radial představuje precizní a vysoce taneční práci. Žádná
rychlokvaška, žádný průměr,
žádné kompromisy!
Po „bratrovi v borovičce„ (Toky) a japonském samuraji Takaaki Itohovi vám v rámci pravidelné Innocent Evening přináší
phonoline.cz to nejlepší moderní
techno. V sobotu 27. února odlet
ve 21:00 v TIKI clubu v Kostelci na Hané. Radial doplní residenti DJ David Drexler, hardgroove duo Pedro a Pablo, a speciální host DJ Ajfel. Pro tento díl
se také chystejte i na visual show
VJe Antoine. Profesionální obsluha za barem samozřejmě jako
vždy připravila akci Vodka,
Rum za 15 Kč a Jelzin Gold za
20 Kč. To vše za 120 Kč + welcomedrink. Nebát se a zapařit!
Phonoline.cz crew
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REGION
PIVÍNSKÝ VĚTŘÁK znovu skvěle
zinscenoval pohřeb basy Barborky

Nářek a kvílení plaček u Turecka oznamovalo všem občanům, že končí čas hojnosti a
veselí. O úterní půlnoci doprovázeli nešťastní pozůstalí na poslední cestě basu Barborku a
spolu s ní pohřbili do hrobu muziku a světské radovánky. Nejsmutnější pivínský funus v roce
odstartoval čtyřicetidenní půst
před velikonočními svátky.
Přestože Pivín byl zavátý sněhem
a všudypřítomná přítelkyně Krize
ne a ne odjet, pověstného loučení
se zúčastnila víc než stovka nadšenců. Odměnou jim byla skvělá
zábava a dobrá muzika, která by
měla být poslední před Velikonocemi.
„Je to starý lidový zvyk, který dodržovali naši předkové a my ho
zase předáme našim potomkům,„
zdůraznil principál divadelního
spolku Větřák Jiří Vrba, který je
jedním z hlavních protagonistů
každoročních několikadenních
ostatkových slavností v Pivíně. Ty
začaly sobotním průvodem maškar a ostatkovou veselicí, pokračovaly v neděli a v pondělí
sousedským posezením a „zametáním„ dědiny. Vyvrcholením pak
byl závěrečný den ostatků - loučení bujarým hodokvasem a pochování basy.
“Každý rok připravujeme nové parodující scénky, skeče a recese pro

Na poslední cestě doprovodili
basu Barborku zoufalí pozůstalí. Dobručela chudera, poslední
službu jí prokázali četníci.
pobavení. Ostatkové zábavy jsou
v Pivíně vyhlášené už víc jak čtyři
desetiletí, scénář je vždy stejný, jen
ho obměňujeme podle aktuálních
událostí,„ doplnil Vrba.
A tak v pohřební litánii zaznělo z
úst farářského mimo jiné – drazí
pozůstalí, drahý Zubře, drahé
Gambáču, drahý Jelcine, drahý
plyne, drahé popelnice, drahé fotovoltaické kilowaty, drahé dálniční známky, předrahé elektronické mýto, drahá česká dráho,
drahé všecko ….
Půlnočnímu funusu předcházel
populární smetákový tanec a pak
už chudák basa Barborka nadobro
dobručela. Za doprovodu srdceryvného nářku plaček, kopařu, četníků a zdeptaného příbuzenstva
byla uložena do půdy, či lépeřečeno na půdu pivínského obecního
úřadu, kde ji přikryje prach zapomnění, aby se opět po roce stala
znovu hlavní rekvizitou ostatkové
veselice.
Podobně jako v Pivíně, i v jiných
obcích prostějovského regionu
udržují tradice ostatkovým průvodem maškar a pochováváním
basy. Na Hané prostě folklór stále
žije.
-jp-

Pohřební hosty farářský bohatě zkrápěl "svěcenou" vodou.
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Srdíčko slavilo třetí narozeniny, že by ale někdy zestárlo, strach nemá

Sobotní
sálovka:
4+1
na
2x15
Erotický
ples
v
Jesenci:
„JSEM RÁDA, ŽE MŮŽU BÝT KMOTROU SRDÍČKA,“ říká Bára Basiková
Je středa 14. února 2007. Ne, nespletli jsme se. Právě ten den se
poprvé otevřelo Mateřské centrum (MC) Srdíčko na konickém
zámku. Na den přesně se pro
změnu slavily už jeho třetí narozeniny. Nechyběla ani kmotra
Bára Basiková, která s sebou poprvé také přivedla syna Theodora.
Je opět 14. února. Pro změnu ale
neděle a pro změnu letopočet aktuální, tedy 2010. Na rozdíl ale od
stejného data před třemi roky byli
‚narozeninovými‘ návštěvníky v
převážné míře ti, kteří se Srdíčkem
mají už zkušenosti. Jak připomněla
ředitelka Charity Konice, jež je zřizovatelem MC, MUDr. Irena Lenfeldová v krátkém ohlédnutí,
maminek s dětmi, které sem ať pravidelně nebo příležitostně dochází,
je za tu dobu už víc než 150 a MC
si od první chvíle našlo svoje místo
nejen v Konici, ale ví se o něm v
celém regionu. „Srdíčko nám vyrostlo už do věku batolecího, prošlo
svými dětskými nemocemi a pořád
se nám dál vyvíjí. Přesto všechno
ale zůstane pořád mladé a hravé,
protože patří dětem a jejich maminkám. Takže bez ohledu na to kolik
mu je nebo bude roků, nám nikdy

nevyroste a to je jenom dobře,“ komentovala s úsměvem existenci Srdíčka.
Krátké ohlédnutí nabídla také projekce desítek fotografií přibližující
celé tři roky MC. Během chvilky si
každý mohl uvědomit, jaký kus
cesty bylo potřeba ujít od úplných
začátků, a podle reakcí se mnohým
také vybavily konkrétní vzpomínky
spojené s některou z fotografií. K
ohlédnutí samozřejmě patřil také
benefiční koncert ‚Bára Basiková
pro Srdíčko‘ z prosince 2007, který
připomněl videoklip z tohoto vstoupení. Samotná Bára Basiková však
nechyběla ani u narozeninového
dortu. Jak sama přiznala, i na ní se
tyto tři roky ‚podepsaly‘, samozřejmě míněno v pozitivním slova
smyslu. „Když jsem na začátku
byla oslovena, jestli bych nechtěla
být kmotrou nově vznikajícího mateřského centra, tak jsem tuto nabídku s radostí přijala. To jsem
ovšem ještě netušila, že se také brzy
stanu sama maminkou,“ uvedla přítomnost svého desetiměsíčního
syna Theodora, se kterým se mimochodem také vůbec poprvé
představila na veřejnosti. Naše
otázka se víceméně nabízela: Jak si
užíváte své role maminky? „Mys-

Srdíčková kmotra Bára Basiková se pod odhledem ředitelky Charity Konice ujala také porcování narozeninového dortu. Narozeniny se vším všudy…
lím, že oproti tomu, co jsem musela
zvládnout jako maminka dvojčat, si
to nyní opravdu můžu s Tedíkem
užívat,“ odpovídá známá zpěvačka.
Do Srdíčka Bára Basiková nechodí
tedy už jenom jako kmotra, ale také
jako maminka. „Jako máma od tří
dětí se toho asi už moc přiučit nemůžu,“ usmívá se a pokračuje: „Ale
myslím, že mateřské centrum je potřebné také pro dítě, najde si tady
parťáka, naučí se počítat i s tím druhým. Je to ale samozřejmě jedinečná věc i pro maminky, které by
jinak zůstávaly sedět s dětmi doma,
protože se nikam jinam nedostanou!“ Večerníku se také svěřila, že
se byla podívat i v konické mateř-

ské škole. „Je mi opravdu líto, že
tady nežijeme. Takovou školku
jsem nikde jinde neviděla a mrzí
mě, že sem nebude moct Tedík chodit,“ poznamenává Bára.
Jak nám prozradila, není jenom
zpěvačkou na velkých pódiích.
„Samozřejmě doma zpívám i Tedíkovi. Dětské a lidové písničky. Nejvíc je ale u vytržení, když táta
(herec Petr Polák) vytáhne kytaru.
Ty geny tam prostě jsou,“ říká. Na
zpívání ovšemže došlo i při narozeninových oslavách, kde Bára přinesla svůj dárek v podobě minirecitálu
přímo v prostorách Srdíčka, složeného z písniček z muzikálů, ve kterých vystupovala nebo vystupuje.

Pak už přišla chvíle rozkrojit skutečný narozeninový dort, jak jinak,
než ve tvaru srdíčka. „Mám ke Konici ze známých důvodů opravdu
velmi blízký vztah. A jsem ráda, že
něco takového, jako je být kmotrou
mateřského centra, můžu pro Konici také udělat,“ podotýká Bára
Basiková, podle níž si velké poděkování a obdiv zasluhuje ředitelka
Charity Konice MUDr. Irena Lenfeldová, díky níž Srdíčko mohlo
vzniknout. „Je to naprosto ‚boží‘
člověk, laskavý, srdečný, obětavý,“
dodává Bára. Stejný obdiv samozřejmě patří i všem, kteří Srdíčko
dokázali vybudovat úplně od základů až do dnešní podoby. -MiH-

PŘEMYSLOVICE - I když sobota vůbec fotbalově nevypadala, i přesto, že třetí den byly
teploty nad nulou, sněhu bylo
všude pořád ještě dost a dost, v
Přemyslovicích se i tak bojovalo
o kulatý nesmysl. Zdejší sportovní hala hostila turnaj v malé
kopané. Přijely si zahrát i velmi
exotické týmy. Alespoň co se
názvu týče…
Slovan Mosambik nebo třeba FC
Juniors. I takové týmy se představily na sobotním turnaji v halové
kopané. První jmenovaný ovšem
sem nepřicestoval až z jihovýchodní Afriky, ale z Rozstání, což
ale do Přemek není také úplně na
skok, druhý mančaft vyslal do turnaje Semos Hluchov. Kromě už
jmenovaných se ucházeli o turnajový primát také družstva z Přemyslovic, Vícova, Jesence,
Myslejovice a Cihelna Konice.
„Tento turnaj má asi co se týče
zájmu o účast asi největší odezvu,“
přiznávají Martina Vybíralová s
Hanou Polcrovou, které mají na
svědomí nejen sobotní fotbálek,
ale také spoustu další sportovních
klání pořádaných v hale Klubovým zařízením. Jenom pro připomenutí, nedávno jsme se tady byli
mrknout na volejbal, v prosinci bojovali o vítěznou trofej nohejbalové partičky. Ani tento výčet však
nepokládají za konečný, pokud
bude zájem o jiný druh sportu, pro
který by byly v hale vyhovující
podmínky, nebrání se vstoupit i do

UŽ TUTO SOBOTU!

Turnajový pavouk svedl proti sobě také dva nejexotičtější účastníky, alespoň podle názvů. Slovan Mosambik (ve
světlých dresech) a FC Juniors
vod dosud neprobádaných. Je rozdíl organizovat volejbalový turnaj
nebo naopak ‚pustit‘ na palubovku
třeba právě fotbalisty? Kdo víc
‚poslouchá‘? „Není v tom asi rozdíl,“ odpovídají s úsměvem.
Pětičlenné týmy proti sobě nastupovaly rozděleny do dvou skupin
na 2x15 minut. Nejlepší z každé
skupiny si to pak rozdaly o pořadí
na ‚bedně‘.

I když se blíží jaro, alespoň doufejme, neznamená to, že by s tím i
utichl sportovní ruch na hale. Už
minule jsme avizovali nonstopnohejbal, velikonoční čtyřiadvacetihodinovku vyplněnou nohejbalem. „Herní systém se rozhodne
až podle toho, kolik se sejde účastníků. Každopádně půjde o tříčlenná družstva a bude se hrát od
pátečního večera nepřetržitě až do

večera sobotního, 2. – 3. dubna,“
upozorňují na bezesporu unikátní
nohejbalový maratón Hana Polcrová a Martina Vybíralová.
Podle jejich slov je stále možnost se do nonstop-nohejbalu zapojit. Stačí se přihlásit na
telefonním čísle 775 100 639, kde
je možné také dohodnout pronájem haly k vlastním aktivitám.
-MiH-

Němčicko křižoval bílou stopou kurýr

V neděli 14. února se v Němčících nad Hanou uskutečnil 2.
ročník rekreačního výletu na
běžkách pod názvem „Němčický
kurýr„. Desítky vyznavačů bílé
stopy se rozjelo hvězdicově do
Ovšem stejně jako před třemi lety při slavnostním otevření, i minulou neděli byl velkým lákadlem pro děti bazé- okolních obcí a jejich hlavním
nek plný barevných kuliček.
cílem bylo doručit na obecní
úřady na Němčicku pomyslnou
depeši – poselství.
Běžkaři se rozdělili do tří skupin.
První skupina, ta nejpočetnější, doručila poselství do Dobromilic,
Doloplaz a Víceměřic. Druhá skupina pod vedením autora všech tras
Zdeňka Matouška navštívila Nezamyslice, Mořice a Vrchoslavice.
Nejnáročnější trasa vedla do Pivína, Tvorovic a Hrušky.
„Všichni dojeli do cíle, nikdo se
sítce měst a obcí. V Prostějově a
nezranil. Za vytrvalost a skvělý
Přemyslovicích přispěla dotace na
sportovní výkon je čekal výborný
vybodování sběrného dvora pro
guláš, svařáček nebo čajíček. Poukládání komunálního odpadu. Neděkování patří všem, kteří přiložili
malé finanční prostředky čerpaly
ruku k dílu při organizování této
obce také na regeneraci zeleně. V
akce. Především dobrovolným haOhrozimi, Hvozdu a Vranovicíchsičům za zajištění bezpečnosti a
Kelčicích ozelení veřejná prostrandoprovodné vozidlo, Radku Boroství, v Drahanech a Viceměřicích
vičkovi za poskytnutí azylu na
použijí dotaci na obnovu a vybudostřelnici AVZO na Hliníku, kde byl
vání vodních nádrží.
start i cíl sportovní akce. Za při„Dotaci jsme získali na projekt ozepravené občerstvení Milanu Tesalenění okolí kostela v západní části
obce. V regeneraci zelených ploch
na veřejných prostranstvích budeme
pokračovat, nejdříve však chceme
vybudovat v obci kanalizaci a ná- V Dobrochově začali budovat kanalizaci s přispěním dotace OPŽP v loňsledně opravit místní komunikace. ském roce.
Projekty jsou již připraveny,„ uvedl
starosta Ohrozimi Michal Lukeš.
i Klužínku.
„Plánujeme výstavbu desítky rodinPřislíbená dotace ve výši bezmála Obecní úřad v Koválovicích-Osíča- ných domků, teď na jaře zahájíme
400 tisíc korun na regeneraci zeleně nech získal dotaci k získání zdroje výstavbu inženýrských sítí. Vrt bude
ve Hvozdu bude použitá na ozele- pitné vody. Projekt vrtu v hodnotě novou zástavbu zásobovat pitnou
nění návsí ve všech částech obce. 430 tisíc korun pokryla schválená vodou, také s ním počítáme jako se
Jak uvedl starosta Josef Šmíd, na dotace takřka z 90 procent, zbytek zdrojem vody pro koupaliště. Na
jaře letošního roku prokoukne náves spolufinancuje obec ze svého roz- generální opravu koupaliště je přive Hvozdu, Vojtěchově, Otročkově počtu.
pravený projekt a podaná žádost o
dotaci. Pokud budeme úspěšní, Koválovice-Osíčany se znovu stanou
rekreačním centrem pro široké
okolí,„ objasnil starosta Josef Polášek.
Přes 600 milionů korun z OPŽP
podpoří budovaní kanalizace. Ve
svazku obcí Výšovice, Vřesovice,
Dobrochov a Vranovice-Kelčice
stejně jako v Čelechovicích na Hané
a Brodku u Konice již stavební
práce víceméně dokončili, v Konici
a Kostelci na Hané by měli výS přispěním dotace z OPŽP pokračovala ve Víceměřicích druhou etapou
stavbu kanalizace realizovat v letošvýstavba biotopu s rybníkem a alejí stromů.
ním roce.
-jp-

PROSTĚJOVSKO odčerpalo na dotacích
800 milionů korun z Evropských fondů
Ochrana přírody, životní prostředí, ekologie – to jsou pojmy,
které se skloňují ve všech pádech
na všech úrovních státní správy.
Investice do této rozsáhlé oblasti
jdou jednak ze státních zdrojů,
především však z fondů Evropské
unie.
Jedním z nejdůležitějších finančních
zdrojů je Operační program Životního prostředí (OPŽP), který finanční toky evropských fondů
koriguje. Obrovské finanční prostředky pohltily projekty například
na ochranu vodních zdrojů, na budování kanalizace, na ochranu přírody a krajiny v rámci protipovodňových opatření, na úsporu
energií.
„Během prvních dvou let existence
Operačního programu Životní prostředí získaly subjekty z okresu Prostějov dotace pro 39 projektů ve
finančním objemu 798 milionů

korun, přičemž celostátní okresní
průměr je 40 schválených projektů s
objemem 627 milionů korun. Mezi
žadateli je největší zájem o ekologické zateplování budov,„ uvedla v
tiskové zprávě vedoucí odboru komunikace Státního fondu životního
prostředí ČR Lenka Brandtová.
V celé České republice už bylo podpořeno přes tři tisíce projektů a celková výše schválené podpory
dosáhla bezmála 50 miliard korun.
Do roku 2013 má být z evropských
fondů uvolněno více než 5 miliard
eur, tedy asi 128 miliard korun.
Na Prostějovsku čerpala během
dvou let poskytování dotací z OPŽP
finanční prostředky řada měst a
obcí, nejčastěji to bylo na zateplení
objektů v obecním majetku. Nový
„ekologický„ kabát dostaly třeba
budovy obecních úřadů ve Vitčicích
a Olšanech u Prostějova a budovy
základních a mateřských škol v de-

debník a skladatel Richard Pachman. V kategorii výtvarného
umění byl oceněn fotograf a organizátor výstav Jiří Andrýsek. Jan Sulovský, redaktor, dramatik a
divadelní režisér si odnesl cenu za
výjimečný počin roku v oboru divadlo. Kategorii filmu, televize a rozhlasu ovládl Český rozhlas Olomouc. Známý spisovatel a scénárista Vladimír Körner se stal laureátem ceny v literatuře. Oblast ne-

profesionální umělecké činnosti patřila Academic jazz bandu Přerov a
kniha Univerzita v Olomouci 15732009, vydána UP v Olomouci, získala prvenství v oblasti ochrany a
popularizace kulturních hodnot.
Osobností roku v oblasti kultury se
stal sbormistr Alois Motýl a hudební
skladatel Jaroslav Wykrent. Měla
být ještě udělena cena médií za přínos v oblasti kultury, ta však byla
nakonec zrušena.
-vevi-

Postupně jsme rozdali už tři ‚dvojlístky‘ pro vítěze naší soutěže, do
kompletního počtu nám chybí
ještě jedno jméno, které bylo vylosováno ze správných odpovědí
na soutěžní otázku z minulého
týdne. Jenom pro osvěžení paměti,
ptali jsme se na to, kdy v Jesenci
vystupovala držitelka několika
PORNO-OSCARŮ MONI-CAT.
Do ‚osudí‘ se dostali ti, co odpověděli, že to bylo v roce 2006 a
vloni, tedy 2009. Ze správných odpovědí byla ta ‚nejsprávnější‘ od
Martina Zaťka, sídl. Svobody
15/51, Prostějov. Stejně jako u
všech předešlých platí, že o volňáska se s průkazem totožnosti při-

hlásí až přímo na místě u prodeje
vstupenek a samozřejmě i on si
může vzít někoho s sebou, protože
výherní lístek je i v tomto případě
pro dva. Kdo naši soutěž ‚vypustil‘
nebo prostě měli méně štěstí, může
si je koupit v předprodeji v prodejně hudebních nástrojů v Kramářské ulici, nebo v konickém
Brilantu.
Ještě by bylo dobré připomenout,
že během večera se na pódiu bude
střídat kapela Arest s legendárním
Merkurem a všechno startuje od
19 hodin, otevřeno je už o půl hodiny dřív. To je asi tak všechno, co
by bylo potřeba vědět, to ostatní až
přímo na místě!
-MiH-

Mistři hádanek, křížovek a Sudoku
procvičili na Hané šedé buňky

Milovníci bílé stopy roznesli po Němčicku depeše. Nejmladší „Němčický kurýr„ je žákem prvního ročníku víceletého gymnázia.
říkovi, členkám Komise pro mládež a také paní starostce, která
svou účastí celou akci zaštítila,„
nešetřila chválou a vděkem Naďa

OBRAZEM

Kulturní ceny kraje uděleny
Krajské zastupitelstvo schválilo
na své schůzi udělování cen v oblasti kultury. Komise při hlasování přihlédla především k
významu osobnosti nebo realizovaného počinu v celostátním měřítku.
Za celoživotní přínos v oblasti kultury získali cenu akademický malíř
Lubomír Bartoš a herec František
Řehák. Za výjimečný počin roku v
oblasti hudby obdržel ocenění hu-

VI. společensko-erotický ples v
Jesenci je na spadnutí. V minulých týdnech jsme rozdávali
lístky na tuto akci, tomu je však
konec. Víc jich rozdat už nestihneme. Dnes vyhlásíme posledního výherce a příští týden už
přineseme nanejvýš fotky, jaké
to bylo. ‚Eroťák‘ je totiž už tuto
sobotu.
Na přichystání patřičné garderoby
je tak akorát za pět minut dvanáct.
Čas se totiž naplnil. V minulých
čtyřech týdnech jsme vás lehce
vnadili na to, co vás může na VI.
společensko-erotickém plese čekat, či o co jste přišli, pokud jste
vynechali předešlé ‚eroťáky‘, dnes
jdeme do finále. Pokud si ho letos
nechcete nechat ujít, nic si na sobotní večer neplánujte, protože
jinak byste to prošvihli.
Letošní erotický ples bude tak trochu o hasičích, či spíš možná o hasičkách… Ne, že by bylo potřeba
uvést do stavu pohotovosti hasičské sbory v Jesenci a okolí, ačkoliv žhavá atmosféra ‚eroťáků‘
nemívá od samovznícení daleko,
protentokrát budou hasiči, přesněji
hasičky, jedním z taháků v podobě
vystoupení sexy hasiček v exkluzivní lesbi-show. To ale o trochu
předbíháme. Celý večer ‚odpálí‘
módní přehlídka spodního prádla,
to aby byli všichni v obraze, co se
nosí! V následujícím programu
přijde na řadu dámský striptýz,
ovšem maličko jiný, než bychom
čekali. Představí se totiž i tak trochu sado-maso. Přítomnou dámu
si totiž ti nejkurážnější pánové
můžou nazdobit uzenářskými specialitami a potom si na ní jednoduše smlsnout.
Ani dámy samo sebou nepřijdou
zkrátka. Chvilku před půlnocí
bude ten akorátní čas na pánskou
strip-show, no a po tombole už přijde řada na slibované hasičky. Nicméně pořadatelé nevylučují ani to,
že bychom se mohli dočkat nějakého dalšího překvapení. Ale to
musíme nechat prozatím na
nich…

Princezny i rytíři, kovbojové i šerifové, čarodějnice, batmani, myšičky,
pejsánci, motýlci a jiné a jiné převleky přenesly na jediné odpoledne
dětskou dušičku do světa pohádek a neskutečných příběhů. Karnevalový rej
doslova zaplavil ohrozimský kulturní dům, sál jen jen praskal ve švech.
„Karneval pořádá obecní úřad, ale program je plně v režii populárního šaška Vikiho. Už několik let máme s jeho pořadem výborné zkušenosti,„ řekl starosta
Ohrozimi Michal Lukeš.
A děti na šaškovi doslova visely. Měl připravené zábavné soutěže, hry a tanečky
pro všechny. Nikdo se nenudil a při karnevalovém veselí se pořádně vyřádili i
dospělí. Nechyběla samozřejmě pravá dětská diskotéka a tombola s kupou
sladkostí, hraček a drobných dárečků.
-jp-

Tesaříková.
Každý z účastníků si odnesl diplom za doručení depeše, spoustu
krásných zážitků, nových setkání a
hlavně dobrý pocit, že udělal něco
pro své zdraví. K nejmladším
účastníkům patřil žák primy víceletého gymnázia a nejstarším byl
již zasloužilý důchodce. Ale oba
zvládli trasy, stejně jako všichni

ostatní, úplně v pohodě.
První ročník „Němčického kurýra„ se konal v roce 2006, na ten
letošní v pořadí druhý, čekali milovníci lyžování pět let. Na 3. ročník nechtějí už v Němčicích nad
Hanou čekat tak dlouho. Pokud
budou sněhové podmínky příznivé, rozjedou se běžkaři s depešemi třeba hned příští rok. -nt, jp-

Hádankářský kroužek Hanáci z
Prostějova uspořádal tradiční
přebor Hané a Grand Prix Prostějova v řešení Sudoku, logických úloh, křížovek a hádanek
pod záštitou kulturní komise
města Prostějova. Při řešení
úkolů se vystřídalo 59 řešitelů z 20
kroužků z Čech i Slovenska.
Autorem úloh v řešení Sudoku byl
dvojnásobný mistr republiky Jan
Novotný. Mezi sedmadvaceti řešiteli byl nejúspěšnější Jakub Ondroušek. S logickými úlohami autorů
Františka Luskače a Petra Mikšíka

se nejlépe vyrovnala Jana Tylová.
Této disciplíny se zúčastnil největší
počet řešitelů – celkem sedmatřicet.
„Jana Tylová je vůbec první mistryní světa v řešení Sudoku, ale vede
si dobře i v seriálu GP logických
úloh,„ podotkl obdivně Bohumil
Korčák, který byl jední z hlavních
pořadatelů prostějovských přeborů.
Přebor Hané v řešení křížovek vyhrál mezi jedenácti luštiteli Petr Štefek. Autorsky tuto disciplínu zajistil
Miroslav Turek. Předseda Hanáků
Bohdan Kousal spolu s Bohumilem
Korčákem a Miroslavem Mojžíšem

vytvořili hádanky pro přebory Hané.
Ty nejlépe rozlouskal Petr Vejchoda
a stal se tak fenoménem Grand Prix
v řešení křížovek a hádanek. Bez
ztráty bodu si poradil i s křížovkami
Bohumila Korčáka i s hádankami
autorů Bohdana Kousala a Milana
Kožušníka.
„Ve vedlejší soutěži zvítězila žena.
Anna Morawková vyluštila nejlépe
hádanky a bez ztráty bodu i křížovku. Spolu s Janou Tylovou patří
k české hádankářské špičce,„ doplnil výčet vítězů Grand Prix Prostějova a Přeborů Hané Korčák. -jp-

Masopust v Suchdole uzavřel karneval

Zatímco na jiných místech regionu minulá sobota patřila
ostatkům a průvodům masek,
v Suchdole v posledních letech
zpravidla tento den, až na čestné výjimky, patří dětskému
karnevalu. Jeho výtěžek už
tradičně putuje na nákup potřeb pro mateřskou školu v
Jednově.
Jenom pro ty, co by si snad nebyli úplně jistí: Jednov je samozřejmě správně součástí Suchdola,
takže jednovská školka je samozřejmě navýsost ‚domácí‘. A navíc se z karnevalu stala společenská událost. „Maškarní se vydařil, účast byla hojná, kulturák byl
zcela plný,“ komentovala karnevalový rej starostka Jitka Zahálková.
Nezbytný karnevalovým atributem je v této souvislosti bezesporu moderátor Láďa ‚Sovjet‘ Rus,
který kromě svého místa na pódiu se také každý rok podílí na
přípravách. „Je to prostě srdeční
záležitost. Já sám jsem do této
školky nechodil, ale bydlím tady
a tím je to dané,“ řekl Večerníku
známý moderátor. Podle něj je
důležitá naprostá průhlednost
celé akce. „Všechny peníze, kte-

ré se při karnevalu vydělají, putují do školky. A zároveň se zpětně prezentuje, co se za ně nakoupilo, což se všem líbí, nedělají se
s tím žádné tajnosti. Každá koruna, co kdo tady utratí, se vrátí dětem,“ vysvětluje důvody, proč i
on sám se na organizace zapojuje.
‚Hlavní program‘ samozřejmě
vždy patří ‚školkáčům‘. „Ve vystoupení se představily děti z
mateřské školy, které spolu si se
svojí instruktorkou Danielou Labounkovou z Taneční školy Hubený nacvičily tancování,“ přibližuje karnevalové odpoledne
starostka J. Zahálková. A samozřejmě jaký by to byl maškarní,
kdyby tady nešlo také o tu nejlepší masku. Jenomže v tomto
případě, jak prozradila Večerníku starostka, to bylo trochu jinak.
„Soutěž o nejlepší masku proběhla tak, že na konci se všem maskám rozdělil velký dort, protože
všechny masky byly pro nás nejhezčí,“ sdělila konečný verdikt
poroty.
-MiH-

Na pořádném bále nesmí samozřejmě chybět ani předtančení. To si děti obstaraly samy.
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Vítejte na světě

Daniela Šťastná

16. 2. 2010, 50 cm/3,75 kg
Prostějov

Tadeáš Šebesta
15. 2. 2010, 52 cm/3,90 kg
Prostějov

Nikol Piňosová

17. 2. 2010, 49 cm/3,40 kg
Prostějov

Prostějovský Cipísek oslavil narozeniny v karnevalovém veselí
Mateřské centrum Cipísek oslavilo 11. narozeniny. Výročí činnosti vzdali hold rodiče se svými
dětmi velkým karnevalem. Tanečky, říkadla a písničky, caparti v roztomilých pohádkových
kostýmech, tetelící se srdce rodičů – to byla ta správná narozeninová slavnost.
Dětičky od jednoho do pěti roků
přišly převážně v doprovodu maminek, ale zúčastnili se i tatínci a
prarodiče. Jen capartů bylo víc než
šedesát. Hlavním programem karnevalu byly hry, tanečky a zábava.
„Zahráli jsme dětem pohádku o
Budulínkovi a připravili jsme
různé soutěže s dovednostními
disciplínami jako je prolézání tunelem, provlékání pavoučích nití,
skoky do obručí a mnoho dalších,
které zvládnou děti v tomto věku,„
vysvětlila Markéta Skládalová z
MC Cipísek.
Prostějovské mateřské centrum
vzniklo z iniciativy maminek na
mateřské dovolené, které cítily
potřebu se setkávat a dělat něco
společného se svými dětmi i spolu navzájem. Hlavním posláním
je podpora mateřství, rodičovství
a zdravých vztahů v rodině, což

odpovídá zásadám učení kmotry
MC Cipísek psycholožky Jiřiny
Prekopové.
„Mateřské centrum bylo otevřeno
v únoru 1999, pro velký zájem bylo už o rok později otevřeno další
pracoviště v jiné městské lokalitě.
Maminky s dětmi se tady setkávají každý den v týdnu, máme připraveny programy jako je Cipískova školička, setkávání dvojčat
a vícerčat, mimiklub, laktační
poradna, burzy a další aktivity
pro maminky. Pro děti pořádáme
celou řadu akcí, jako jsou zahradní slavnosti, kuličkiády, karnevaly, pohádková představení a
řadu dalších,„ přiblížila činnost
koordinátorka MC Jitka Zapletalová.
Letos je pro každý jednotlivý měsíc připraveno zajímavé téma. V
lednu se zabývaly maminky zdravím, v únoru jsou hlavní náplní rodinné vztahy. V březnu bude program zaměřen na problematiku
čtení. Téma „Čtěme dětem„ zahrne návštěvu knihovny, rozvoj řeči,
besedu s logopedem, přípravu na
zápis do mateřské školy. A ani v
tomto měsíci nebude chybět tradiční burza dětského oblečení. -jp- Dětičky si užívaly narozeninový karneval v kostýmech.

V Kloboukové kavárničce
budou hrát prim klobouky

Kdo dává, ten taky bere
Díky dotacím uspoří Město Prostějov nemalé finanční prostředky
Město Prostějov získalo v letošním roce další finanční prostředky z Operačního programu Životního prostředí
(OPŽP). Dotace byla schválena na projekty vedoucí k energetickým úsporám na Základní škole E. Valenty a Mateřské
školy Hanačka.
Rekonstrukce obou školních budov proběhnou o prázdninách.
Podle projektů bude dosaženo
výrazných úspor po výměně výplní otvorů, tedy oken a dveří,
zateplením a novou fasádou. Na
celkové náklady projektu na rekonstrukci MŠ Hanačka ve výši
6 milionů korun, na energeticky
úsporná opatření ZŠ E. Valenty
ve výši necelých 27 milionů ko- Zatímco budova Základní školy Melantrichova byla opravena už vloni, na výraznou rekonstrukci čeká díky
run získá město dotaci ve výši dotacím v letošním roce budova Mateřské školy na Hanačce
víc než 50 procent. Město Prostějov bude tedy spolufinancovat oba projekty ze svých prostředků, částkou kolem 17 milionů korun. Ta je zahrnuta v rozpočtu města na letošní rok.
„Energeticky úspornými opatřeními na budovách škol dochází k
výrazným úsporám tepelné
energie. Pomocí finančních prostředků z dotace OPŽP byla již
opravena ZŠ Melantrichova, dokončují se práce na ZŠ J. Železného. V letošním roce dojde k
rekonstrukci mateřské školy na
Hanačce a ZŠ Valenty. Připravujeme už i projekt na rekonstruici
ZŠ Dr. Horáka,„ informoval o
záměrech města místostarosta
Pavel Drmola na Dětském slyšení. A jak ujistil mladé zastupitele
a studenty škol, plánovaná re-

konstrukce proběhne jedině o
prázdninách.
Předmětem projektů je zpravidla
zateplení obvodového pláště,
střechy a výměna obvodových
výplní budov. Tím dojde ke
snížení spotřeby energie až o 41
procent a zároveň i ke snížení
emisí CO2 o 55 procent oproti
výchozímu stavu. Modernizace
objektů, která kromě nové fasády přinese také snížení nákladů na provoz škol, je nezbytností. Celkové náklady na rekonstrukce základních škol E. Valenty a J. Železného dosáhly
částky více než 38 milionů korun, dotace pokryla část nákladů
- zhruba 23 milionů korun.
Z dotačního programu OPŽP
získalo město Prostějov i další
finanční prostředky. V loňském
roce to bylo víc než jeden a půl
milionů korun na obnovu lipové
aleje na městském hřbitově a
také vybudování sběrného dvora
v Průmyslové ulici. Ze srovnávacího výzkumu Město pro
byznys vyplývá, že Prostějov si
dobře vede právě v třídění odpadu - v porovnání s jinými obcemi
a městy v kraji vykazuje vyšší
počet sběrných sítí nádob na tříděný odpad a větší množství recyklovaného odpadu.
V celé České republice už bylo
podpořeno přes tři tisíce projektů a celková výše schválené podpory dosáhla výše bezmála 50
miliard korun. Do roku 2013 má
být z evropských fondů uvolněno více než 5 miliard eur, tedy asi
128 miliard korun.
-jp-

Kinosál Kulturního klubu
Duha se v úterý 23. února od
14 hodin promění na příjemnou kavárničku, která oblaží
nejen bývalé kantory, ale i veřejnost, pokud neolituje
věnovat symbolické vstupné.
Program bude stát zato, vždyť hlavními protagonisty
budou Eva Suchánková a členové prostějovských spolků
Historia a Kloboukového klubu.
Komponované téměř dvouhodinové vystoupení s názvem
Klobouková kavárnička s překvapením je jakýmsi divadlem
na divadle. Kavárnička na jevi-

šti i v hledišti, mezi stolečky a
hosty promenáda modelek v zajímavých kostýmech a v originálním aranžmá.
„Bude to takové příjemné posezení v kavárničce. Návštěvníci
se dozví něco nového a zajímavého, polaskají je klavírní
melodie v podání Evženie Augustinové a oko potěší dámy,
které umí noblesně nosit klobouky,„ prozradila něco málo
ze scénáře Eva Suchánková.
Spolek Historia finančně podporuje Město Prostějov, na program Kloboukové kavárničky
přispěl také Lazariánský servis.
-jp-

06:25- Dexterova
laboratoř II (38)
06:55- Pět holek na krku (71)
07:20- Párty s kuchařem
07:55- Chůva k pohledání II (7)
08:25- M*A*S*H (113)
08:55- Frasier II (12)
09:30- Právo a pořádek II (12)
10:30- To je vražda, napsala IV
11:30- Kauzy z Bostonu III (1)
12:30- M*A*S*H (114)
13:00- Deník zasloužilé matky I
13:35- Čarodějky IV (19)
14:35- JAG I (4)
15:40- Julie Lescautová VI (3)
17:40- Regionální
zpravodajství
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 (8)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Jak se staví sen
22:15- Sběratelé kostí I (15)
23:20- Ochrana svědků II (3)
00:15- Wolffův revír II (9)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (45)
04:25- Autosalon
05:05- Trní
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05.00 - Olympijské
studio - ZOH
Vancouver 2010
06.00 - Lední hokej
08.30 - Velký přehled
09.30 - Experiment
09.55 - Francie s ozvěnou
domova (7/16)
10.15 - Dvaasedmdesát
jmen české historie
10.30 - Kalendárium
10.45 - Evropa dnes
11.15 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Nevzdávej to
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Cesta na souš
13.35 - Jak (se) dobře
05:59
digitálně naladit
Snídaně
13.40 - Angličtina
s Novou
pro nejmenší
08:35 Stefanie III (11)
13.55 - Tak to vidím já (7/7)
09:30 Dva k sežrání
11:20 Tescoma s chutí
14.10 - Tři mušketýři
11:30 Lenssen & spol.
15.30 - Bydlení je hra
12:00 Můj přítel Monk VII
15.55 - Knižní svět
12:55 Walker Texas
16.10 - Čtenářský deník...
Ranger VII (24)
16.25 - Máte slovo
13:45 Pohřešovaní III (14)
17.15 - Československý
14:40 Krok za krokem II (9)
filmový týdeník
15:10 Smallville VII (6)
17.30 - Dobrodružství vědy
16:05 Vražedná čísla II (2)
a techniky
17:00 Odpolední Televizní
18.00 - Olympijské studio
noviny
- ZOH Vancouver 2010
Sportovní noviny
18.00 - Velký přehled
Odpolední Počasí
17:40 Kriminálka New York II 18.40 - Rozhovor s hvězdou
18:30 Ulice (1641, 1642)
18.50 - Pohlednice
19:30 Televizní noviny
z Vancouveru
Sportovní noviny
19.00 - Skoky na lyžích
Počasí
21.00 - Běh na lyžích
20:00 Kobra 11 XIV (8)
22.00 - Běh na lyžích
21:00 Víkend
22.45 - Tomáš Kraus
21:45 Mentalista (13)
o skikrosu
22:40 Námořní vyšetřovací
23.30 - Lední hokej
služba V (8)
01.00 - Běh na lyžích
23:35 Z jiného úhlu
01.45 - Krasobruslení
01:10 Bujné fantazie (27)
03.00 - Akrobatické lyžování
01:35 Novashopping
04.30 - Krasobruslení
02:00 Áčko Stereo
02:35 Konec vysílání
06.00 - Velký přehled

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát (24/78)
09.00 - Sobota
10.30 - Písničky s ozvěnou
11.00 - Podivuhodní
živočichové (2/4)
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery IV
14.15 - Soudkyně Amy II
15.00 - Kde peníze pomáhají
15.05 - Rodina a já
15.30 - Věříš si?
15.55 - Záhady Toma Wizarda
16.10 - Já a moje rodina (8/26)
16.25 - Zpívánky
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - 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 (26)
21.00 - Na cestě po Vojvodině
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - BAT 21
23.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.00 - Politické spektrum
00.25 - Sex ve městě VI
01.10 - McLeodovy dcery IV
01.55 - Kaleidoskop
02.20 - Retro
02.45 - Madeira - historie
ve víně
03.10 - Z metropole
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.05 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

23:05
00:45
01:30
01:50
02:25

22:10

21:20

20:00

18:30
19:30

17:40

13:50
14:40
15:10
16:05
17:00

05:59
08:35
09:35
11:35
12:00
12:55

Støeda

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Druhý dech (3/13)
10.10 - Zlatý Slavík 1989
11.45 - Toulky krajem
12.00 - Polední události
06:25- Dexterova
12.30 - Sama doma
laboratoř II (39)
13.30 - McLeodovy dcery IV
06:55- Pět holek na krku (72)
14.15 - Soudkyně Amy II
07:20- Párty s kuchařem
15.00 - Já chci domů!
07:55- Chůva k pohledání II (8)
Krádeže v obchodním
08:25- M*A*S*H (114)
centru
08:55- Frasier II (13)
15.15 - Nehasit! Hořím!
09:30- Právo a pořádek II (13)
15.40 - Hrůzostrašný dějepis
10:30- To je vražda, napsala IV 16.05 - Martinovo tajemství
11:30- Kauzy z Bostonu III (2)
16.25 - Zpívánky
12:30- M*A*S*H (115)
16.30 - Kouzelná školka
13:05- Deník zasloužilé matky I 17.00 - AZ-kvíz
13:35- Čarodějky IV (20)
17.30 - Pod pokličkou
14:35- JAG I (5)
17.55 - Předpověď počasí
15:40- Julie Lescautová VI (4)
18.00 - Události v regionech
17:40- Regionální zpravodajství 18.25 - Černé ovce
17:40- Minuty regionu
18.40 - Živé srdce Evropy
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18.45 - Večerníček
18:00- 5 proti 5
18.55 - Šťastných deset
18:55- Zprávy TV Prima
a Šance milion
Krimi zprávy
19.00 - Události
Sport TV Prima
19.35 - Branky, body, vteřiny
Počasí
19.50 - Předpověď počasí
19:35- Chůva k pohledání II (9) 19.55 - Sportka a Šance
20:00- Vraždy v Midsomeru
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Otázky Václava
22:10- Na doživotí II (11)
Moravce Speciál
23:10- Ochrana svědků II (4)
22.35 - Taggart
00:10- Wolffův revír II (10)
23.45 - Losování Sportky
01:05- Volejte Věštce
a Šance
02:55- Výklad snů
23.50 - Losování Šťastných
03:50- Na čem záleží (46)
deset a Šance milion
04:15- S Italem v kuchyni
23.55 - Nevěrné hry
04:55- Nikdo není dokonalý
01.30 - Sex ve městě II (11/18)
01.55 - McLeodovy dcery IV
02.40 - Přísně tajné
vraždy (8/42)
02.55 - Den D (8/13)
03.40 - Svět Ludvíka Bluma
07.00 - Objektiv
04.05 - Kultura v regionech
07.25 - Jak (se)
04.30 - Události v regionech

03:15 Áčko
04:15 DO-RE-MI
05:00 Novashopping
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06:25- Dexterova
laboratoř III (1)
06:55- Pět holek na krku (73)
07:20- Párty s kuchařem
07:55- Chůva k pohledání II
08:25- M*A*S*H (115)
08:55- Frasier II (14)
09:30- Právo a pořádek II (14)
10:30- To je vražda, napsala IV
11:35- Kauzy z Bostonu III (3)
12:35- M*A*S*H (116)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:40- Čarodějky IV (21)
14:35- JAG I (6)
15:40- Julie Lescautová VI (5)
17:40- Regionální
zpravodajství
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
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Džungle rtěnek II (1)
23:30- Sběratelé kostí I (16)
00:25- Wolffův revír II (11)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (47)
04:35- TOP STAR magazín

24. 2. 2010

Ètvrtek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Ostrov pokladů
10.35 - Písničky
11.15 - Černá hodinka
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy II
15.00 - Divnopis
15.05 - Willy Fog
15.30 - Byla jednou jedna
planeta (8/26)
15.55 - Šikulové
16.15 - Kamarád Timmy
16.25 - Zpívánky
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 (3/13)
20.50 - Neobyčejné životy
21.45 - Máte slovo
22.35 - Na stopě
23.00 - Taggart
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Sex ve městě II (12/18)
00.45 - McLeodovy dcery V
01.25 - Film o filmu Pouta
01.35 - Rajské zahrady II
05.00 - Olympijské
01.55 - Hledání ztraceného
studio - ZOH
času
Vancouver 2010 02.15 - Medúza
06.30 - Lední hokej 02.55 - Chalupa je hra
08.30 - Velký přehled
03.15 - Pod pokličkou
09.30 - Výtvarnické
03.40 - Výtvarnické konfese
dobře digitálně
konfese (7/8)
04.05 - František Drtikol
naladit
04.20 - Toulky krajem
10.00 - Louvre (2/3)
07.35 - Angličtina pro nejmenší
04.30 - Události v regionech
10.55 - Svět zázraků:
07.45 - Zpackaný životy:
Bhútán – Snowman Trek
Akce Orion
11.25 - Sváteční slovo
08.00 - Nehasit! Hořím!
doktora Zdeňka Susy
05:59
08.20 - Kde peníze pomáhají
11.35 - AZ-kvíz
Snídaně
05:59
08.30 - Panorama
12.00 - Kluci v akci
s Novou
Snídaně
09.15 - Osudové okamžiky
12.25 - Černé ovce
08:35 Stefanie III (13)
s Novou
09.30 - Na pomoc životu
12.40 - Reportéři ČT
09:35 Pilotova žena
08:35 Stefanie III (14)
05:00
09.55 - Mýty a fakta historie
13.20 - Náš venkov
11:15 Tescoma s chutí
Novashopping 10.40 - Chcete je?
09:35 Kdo je Fred?
Snídaně s Novou
13.40 - Věříš si?
11:35 Lenssen & spol.
11:35 Tescoma s chutí
10.50
Český
amatérský
golf
Stefanie III (12)
14.05 - Záhady Toma Wizarda 12:00 Můj přítel Monk VII
12:05 Můj přítel Monk VII
2009
Krásná mimozemšťanka
12:55 Walker Texas Ranger 14.20 - Věda je zábava (14/26) 12:55 Walker Texas Ranger
11.05 - 168 hodin
Tescoma s chutí
13:50 Pohřešovaní III (17)
14.45 - Tykadlo
13:50 Pohřešovaní III (16)
Můj přítel Monk VII (11) 11.35 - AZ-kvíz
14:45 Krok za krokem II (12)
14:40 Krok za krokem II (11) 15.00 - Chcete mě?
Walker Texas
12.00 - Bydlení je hra
15:15 Smallville VII (9)
Ranger VII (25)
15.15 - Letečtí stíhači v boji:
15:10 Smallville VII (8)
12.25 - Černé ovce
16:05 Vražedná čísla II (5)
Pohřešovaní III (15)
Nekrolog soubojů?
16:05 Vražedná čísla II (4)
12.40 - Hřiště 7
17:00 Odpolední Televizní
Krok za krokem II (10) 14.50 - Vltava v obrazech
17:00 Odpolední Televizní 16.05 - Řidiči
noviny
Smallville VII (7)
15.10
Game
Page
profesionálové
(8/13)
noviny
Vražedná čísla II (3)
Sportovní noviny
15.35
Svět
zázraků:
Bhútán
16.20
Podzemní
Čechy
II
Sportovní
noviny
Odpolední Televizní
Odpolední Počasí
16.00
Louvre
(2/3)
16.50 - Utajená
noviny
Odpolední Počasí
17:40 Kriminálka New York
16.50 - Výtvarnické konfese
Sportovní noviny
řeč peněz (7/13)
17:40 Kriminálka New York
18:30 Ulice (1647, 1648)
Odpolední Počasí
17.15 - Ondřejova filmová škola 18:30 Ulice (1645, 1646)
17.05 - Diagnóza
19:30 Televizní noviny
Kriminálka
17.30 - Partnerské vztahy
17.25 - PORT
Sportovní noviny
19:30 Televizní noviny
New York II (1)
18.00 - Olympijské
Počasí
18.00 - Olympijské studio Sportovní noviny
Ulice (1643, 1644)
studio - ZOH
ZOH Vancouver 2010 20:00 Ordinace v růžové
Počasí
Televizní noviny
Vancouver 2010
zahradě 2 (170)
Sportovní noviny
18.00 - Velký přehled
20:00 Comeback
18.00 - Velký přehled
21:20 Kriminálka Las Vegas
Počasí
20:40 Dva a půl chlapa VI (8) 18.40 - Rozhovor s hvězdou
18.40
Rozhovor
s
hvězdou
Ordinace v růžové
22:15 Stahovák
18.50 - Pohlednice
18.50 - Pohlednice z Vancouveru 21:10 Dr. House V (15)
zahradě 2 (169)
22:50 Non plus ultras
z
Vancouveru
22:05
Sběratel
kostí
Kriminálka
19.00 - Severská kombinace
00:20 Kriminálka Las Vegas
19.00
Lyžování
00:25 Kriminálka Las Vegas
New York IV (4)
19.45 - Akrobatické lyžování
01:05 Novashopping
Zákon a pořádek:
20.30 - Běh na lyžích
01:05 Novashopping
20.30 - Biatlon
01:25 Tajemný oceán
Útvar pro zvláštní oběti 21.00 - Lední hokej
22.00 - Rychlobruslení
01:30 Mr.GS
01:55 Rady ptáka Loskutáka
Muž bez stínu 2
23.45 - Lyžování
01:55 Zlatíčka
02:30 Horoskopičiny
Kriminálka Las Vegas II 23.30 - Severská kombinace
01.00 - Lední hokej
02:55 Tabu
00.45 - Akrobatické lyžování
03:15 Áčko Stereo
Novashopping
01.30 - Lední hokej
01.30 - Lední hokej
04:15 DO-RE-MI
04:15 DO-RE-MI
Rady ptáka Loskutáka
04.00 - Lední hokej
05:00 Novashopping
04.00 - Lední hokej
Horoskopičiny
05:00 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Velký risk
10.45 - Kavárnička dříve
narozených
11.35 - Písničky potichu
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy
dcery IV (31/32)
14.15 - Soudkyně Amy II (2/22)
15.00 - Kostičky
15.10 - Zábavná škola:
Vzduchoplavec
Kráčmera Nad Jihlavou
15.25 - Věda je zábava (14/26)
15.50 - Tykadlo
16.10 - Zpívánky
16.15 - Pat a Mat (8/28)
16.25 - Návštěva v ZOO
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Letecké katastrofy III.
20.55 - Přísně tajné vraždy (8/42)
21.10 - Všechnopárty
22.00 - Den D (8/13)
22.45 - Romeo a Julie
00.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.50 - Sex ve městě II (10/18)
01.15 - McLeodovy dcery IV
02.00 - Film o seriálu
Poste restante
02.15 - Chcete mě?
02.30 - Vltava v obrazech
02.50 - Kluci v akci
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
09.30 - Díra ve zdi
10.30 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy II
15.00 - Film o seriálu
Poste restante
15.15 - Franklin (16/52)
15.40 - Záhada hradu
Černá růže (5/13)
16.00 - Ovečka Shaun (33/40)
16.05 - Garfield a přátelé
16.30 - 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 - Poste restante (1/7)
20.55 - 13. komnata Antonína
Kratochvíla
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Californication (1/12)
22.50 - Losování Euromiliony
22.55 - Zhubni!
00.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.30 - McLeodovy dcery V
01.15 - Všechnopárty
02.00 - Musicblok
02.25 - Rajské zahrady II
05.00 - Olympijské
02.45 - Na cestě po Vojvodině
studio - ZOH
03.10 - Za obzorem (8/26)
Vancouver 2010
03.30 - Řidiči profesionálové
06.30 - Lední hokej
03.45 - Auto Moto Styl
08.30 - Velký přehled
04.10 - Moderní čeští malíři ve
09.30 - Diagnóza
04.25 - Divnopis
09.50 - Řidiči profesionálové 04.30 - Události v regionech
10.05 - Střípky času
10.25 - Moderní čeští malíři ve
10.40 - Letecké katastrofy III.
11.30 - Jak (se) dobře digitálně
11.35 - AZ-kvíz
05:59
12.00 - Chalupa je hra
Snídaně
12.25 - Černé ovce
s Novou
12.40 - Devatero řemesel
08:35 Stefanie III (15)
13.00 - Martinovo tajemství
09:30 Expert na vraždu
13.15 - Čertův švagr
11:10 Tescoma s chutí
14.25 - Bludiště
11:30 Lenssen & spol.
14.55 - Utajená řeč peněz
12:00 Můj přítel Monk VII
15.15 - Toulavá kamera
12:55 Walker Texas Ranger
15.40 - Auto Moto Styl
13:45 Pohřešovaní III (18)
16.10 - Kvarteto
14:40 Krok za krokem II (13)
16.40 - Prizma
15:10 Smallville VII (10)
17.00 - Tisíc let české
16:05 Vražedná čísla II (6)
myslivosti
17:00 Odpolední Televizní
17.30 - Přežili rok 2000
noviny
17.40 - Designtrend (8/13)
Sportovní noviny
18.00 - Olympijské studio Odpolední Počasí
ZOH Vancouver 2010 17:40 Kriminálka New York
18.00 - Velký přehled
18:30 Ulice (1649, 1650)
18.40 - Rozhovor s hvězdou
19:30 Televizní noviny
18.50 - Pohlednice
Sportovní noviny
z Vancouveru
Počasí
19.00 - Severská kombinace
20:00 Slunce, seno, jahody
20.00 - Běh na lyžích
21:35 Stealth
21.15 - Lední hokej
23:55 Krvavá odplata
22.00 - Severská kombinace
01:20 Novashopping
22.45 - Lední hokej
01:40 Tajemný oceán
23.30 - Běh na lyžích
02:10 Stahovák
00.30 - Lední hokej
02:35 Tabu
03.00 - Akrobatické lyžování 03:20 Áčko
04:10 DO-RE-MI
04.00 - Krasobruslení
04:55 Novashopping
06.00 - Velký přehled
06:25- Dexterova
laboratoř III (2)
06:55- Pět holek na krku (74)
07:20- Párty s kuchařem
07:55- Chůva k pohledání II
08:25- M*A*S*H (116)
08:55- Frasier II (15)
09:30- Právo a pořádek II (15)
10:30- To je vražda, napsala IV
11:35- Kauzy z Bostonu III (4)
12:30- M*A*S*H (117)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:35- Čarodějky IV (22)
14:35- JAG I (7)
15:40- Julie Lescautová VI (6)
17:40- Regionální
zpravodajství
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
20:00- TOP STAR:
Iveta Bartošová
21:20- Mladší o pár let
22:15- Zoufalé manželky V
23:15- Causa Wardových
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (48)
04:35- Receptář prima nápadů
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Sobota

06:25- Dexterova
laboratoř III (3)
06:55- Pět holek na krku (75)
07:20- Párty s kuchařem
07:55- Chůva k pohledání II
08:25- M*A*S*H (117)
08:55- Frasier II (16)
09:30- Právo a pořádek II (16)
10:30- To je vražda, napsala
11:35- Kauzy z Bostonu III (5)
12:30- M*A*S*H (118)
13:05- Deník zasloužilé
matky I (18)
13:35- Čarodějky V (1)
14:35- JAG I (8)
15:40- Julie Lescautová VI (7)
17:40- Regionální
zpravodajství
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
20:00- Fantastická čtyřka
22:25- Akta X
00:55- Batman:
Záhada Batwoman
02:25- Volejte Věštce
04:05- Na čem záleží (49)
04:30- Na čem záleží (50)

05.00 - Sama doma
05.55 - Raníček
s Dádou
06.10 - Šikulové
06.25 - Sezame, pojď
si hrát (24/78)
06.50 - Garfield
a přátelé II (14/26)
07.15 - Ztracené
hračky (7/13)
07.25 - Záhada hradu
Černá růže (5/13)
07.45 - Hurá, škola!
08.00 - SOS - léto v ohrožení
09.25 - Zprávičky
09.45 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Phar Lap
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Chcete je?
13.10 - Večeře u přátel
14.45 - Robin Hood (9/26)
15.30 - Missis 2010
16.25 - Profesionálové
(13/57)
17.15 - Kde peníze pomáhají
17.25 - Táto, sežeň štěně!
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Trapasy
07.00 - Já a moje ro- 21.20 - Alexander Veliký
00.10 - Losování
dina (8/26)
Šťastných deset
07.15 - Nevzdávej to
a Šance milion
07.35 - Tisíc let české
00.15 - Noční volání
myslivosti
01.45 - 13. komnata Antonína
08.05 - Přežili rok 2000
Kratochvíla
08.15 - Designtrend (8/13)
02.10 - Pošta pro tebe
08.30 - Panorama
03.05 - Všechnopárty
09.10 - Na stopě
03.50 - Folklorika
09.35 - Dobrodružství vědy
04.10 - Kuchařská
a techniky
pohotovost
10.00 - Jak (se) dobře digitálně
04.40 - Osudové okamžiky
10.10 - Neobyčejné životy
11.05 - Kuchařská pohotovost
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Černé ovce
12.40 - Medúza
13.20 - Šikulové
13.35 - Hrůzostrašný dějepis
05:55
14.05 - Sportovci světa:
Senzační
Amazonia Vertical
Spiderman (26)
15.10 - Království divočiny:
06:15 Batman vítězí III (10)
15.40 - Zázrak
16.00 - Experiment
06:40 Roary: Závodní auto
16.30 - Rodina a já
07:05 Spongebob
16.50 - Francie s ozvěnou
v kalhotách (69)
domova (8/16)
07:35 Vteřiny před
17.05 - Střípky času
katastrofou
17.25 - Dvaasedmdesát
08:30 Občanské judo
jmen české historie
09:05 Rady ptáka Loskutáka
17.40 - Chcete mě?
10:00 28 dní
18.00 - Olympijské studio
- ZOH Vancouver 2010 12:00 Volejte Novu
12:30 Dívka v modrém
18.00 - Velký přehled
18.40 - Rozhovor s hvězdou
14:05 Pan Tau
18.50 - Pohlednice
15:55 Charlieho andílci
z Vancouveru
17:50 Babicovy dobroty
19.00 - Lyžování
18:30 Koření
20.30 - Biatlon
19:30 Televizní noviny
22.00 - Boby
Sportovní noviny
22.30 - Lyžování
Počasí
23.45 - Snowboard
20:00 Klik
01.00 - Boby
22:15 Zástupce velitele
02.30 - Rychlobruslení
03.30 - Lední hokej
00:05 Pavoučí nestvůra
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06.00 - Velký
přehled
07.00 - Partnerské
vztahy
07.20 - PORT
07.50 - Panorama
08.30 - Ondřejova filmová
škola
08.45 - Podzemní Čechy II
09.10 - Zázrak
09.30 - Retro
09.55 - Tisíc let české
myslivosti
10.25 - Náš venkov
10.45 - Folklorika
11.10 - Za vesnickými
muzikanty
11.40 - Hledání
ztraceného času
12.00 - Game Page
12.30 - Medúza
13.10 - Simpsonovi XIX
13.30 - Sabotáž
14.00 - Ajťáci II (3/6)
14.25 - Basement Sessions
15.20 - Film o seriálu
Poste restante
15.40 - Království divočiny:
16.10 - Rajské zahrady II
16.30 - Zasvěcení
17.00 - Úsměvy
17.40 - Moderní
čeští malíři ve
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 - Běh na lyžích
22.45 - Lyžování
00.00 - Snowboard
01.00 - Rychlobruslení
01.30 - Krasobruslení
04.00 - Lední hokej
06.30 - Velký přehled

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Země dinosaurů (25)
06:55- Pokémon: Diamant
a perla (25)
07:15- Bejbybum II (3)
07:40- Fresh Prince V (17)
08:10- Chůva
k pohledání II (12)
08:45- Autosalon
09:45- M*A*S*H (118)
10:15- M*A*S*H (119)
10:50- Knight Rider I (2)
11:50- To je vražda, napsala
12:55- Únos dítěte
14:45- Řeka
17:15- Columbo
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Já, robot
22:35- Terminátor 2 Den zúčtování
01:30- Van Helsing
: Londýnská mise
02:05- Volejte Věštce
03:50- Helicops III (8)
04:40- Nikdo není dokonalý

01:35 Novashopping
01:55 Volejte Novu
02:25 Zlatíčka
04:00 DO-RE-MI
04:45 Novashopping

27. 2. 2010

06:00- Párty
s kuchařem
06:25- Země dinosaurů (26)
06:55- Pokémon: Diamant
a perla (26)
07:15- Bejbybum II (4)
07:40- Chůva k pohledání II
08:10- Svět ve válce (3)
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (120)
10:25- M*A*S*H (121)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:55- To je vražda, napsala IV
13:55- Muž v hnědém obleku
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 (4)
21:45- Řekni, kdo tě zabil (9)
22:40- Únos
00:35- Svět 2010
01:05- Volejte Věštce
02:50- Nikdo není dokonalý
03:40- Carusošou
04:30- Miláčci

03:10 Áčko
04:15 DO-RE-MI
05:00 Novashopping
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07.30 - Diagnóza
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
(770/2379)
08.45 - Čtenářský
deník... Lenka
09.00 - Knižní svět
09.15 - Zasvěcení: Salesiánky
09.40 - Za obzorem (9/26)
05:40 3-2-1
10.00 - Film 2010
Tučňáci! (25) 10.30 - Chcete je?
06:05 Admirál
10.35 - Basement
Bublina útočí (1)
Sessions (3/6)
06:30 Batman vítězí III (11)
11.25 - Svět umění:
06:55 Spongebob v kalhotác
Byl jednou jeden film
07:25 Babicovy dobroty
12.20 - Bellevue
08:05 Koření
13.40 - William Forsythe
09:05 Batman navždy
14.10 - Od vyhynutí ke
11:30 Dobrá voda (3)
znovuzrození
13:00 Pane, vy jste vdova!
15.05 - Život na pobřeží (4/10)
15:00 Prime
17:00 Odpolední Televizní 15.55 - Mýty a fakta historie:
Ledový muž
noviny
Sportovní noviny
16.40 - Kde peníze pomáhají
Odpolední Počasí
16.50 - Ajťáci II (3/6)
17:30 Občanské judo
17.15 - Simpsonovi
18:05 Rady ptáka Loskutáka
XIX (10/20)
19:00 Hospoda (34)
17.40 - Olympijské
19:30 Televizní noviny
studio Sportovní noviny
ZOH Vancouver 2010
Počasí
17.40 - Velký přehled
20:00 Flynn Carsen: Návrat
18.10 - Rozhovor s hvězdou
do dolů krále Šalamouna
18.20 - Pohlednice
21:55 Střepiny
z Vancouveru
22:30 Mr.GS
18.30 - Běh na lyžích
23:05 Hlas smrti
00:50 Kriminálka Las Vegas 21.00 - Lední hokej
00.00 - Hry v obrazech
01:35 Novashopping
02.00 - Velký přehled
01:55 Střepiny
02:25 Horoskopičiny
02.30 - Ceremoniál

05.00 - Experiment
05.25 - Kde peníze
pomáhají
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Ferda II (18/26)
06.25 - Pohádky z tisíce
a jedné noci (3/7)
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 (8/11)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O sirotkovi z Radhoště
14.15 - Noční motýl
15.45 - Retro
16.10 - Kaleidoskop
16.40 - Čétéčko
17.00 - Sváteční slovo
17.05 - Horákovi (22/26)
18.00 - Pan Tau (9/33)
18.35 - Na cestě za Richarem
z Luque
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 - Na vlky železa (1/2)
21.30 - 168 hodin
22.00 - Komisař Montalbano
23.45 - Losování Sportky
a Šance
23.50 - Deadwood III (4/12)
00.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.45 - Svět uměn
01.40 - Uvolněte se, prosím
02.25 - Čétéčko
02.45 - Film o seriálu
Poste restante
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
22. února 2010
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HIP HOP přivál tanečníkům z Prostějova tři tituly
Celkem to na republice TŠ Hubený cinklo hned osmkrát!
JABLONEC NAD NISOU Zmožení, unavení, ale veskrze spokojení a hlavně s osmi
cennými kovy v taškách.
Takto se do Prostějova vracela ze středních Čech výprava
Taneční školy Hubený, která na domácím šampionátu
v HIP HOP, jenž se uskutečnil v Jablonci nad Nisou, získala hned osm medailí! Tři
z nich přitom měly zlatý lesk
a tak dua Denisa Konečná
- Matěj Valašek, Ondřej
Krysmánek - Alexandra
Müllerová a Diana Konečná
- Tereza Rozkošová se od
předminulé neděle mohou
pyšnit titulem mistrů ČR pro
rok 2010. Vedle těchto zlatých triumfů se Prostějované
mohli těšit ještě i ze stejného
počtu stříbrných a dalších
dvou bronzových medailí.
„Myslím, že jde o další výrazný úspěch celé Taneční školy
Hubený,“ neskrýval potěšení
Juraj Valašek.
Mistrovství České republiky
v HIP HOP se každoročně
pořádá pod hlavičkou největší české taneční organizace CDO, o.s. (Czech Dance
Organization) a ani letošek
nebyl výjimkou. Jak jsme již

Výsledkový servis vyslanců Taneční školy Hubený
Prostějov na MČR v hip-hop 2010, Jablonec nad Nisou:
sólo Children muži
2. Matěj VALAŠEK
sólo Children ženy
8. Alice FLAJSAROVÁ
10. Denisa KONEČNÁ
16. Kateřina ROZKOŠOVÁ
23. Natálie SVORADOVÁ
26. Barbora HÁJKOVÁ
28. Karolína DOLEŽELOVÁ
38. Gabriela KOUDELKOVÁ

Nadějná dvojice prostějovských tanečníků Denisa KONEČNÁ a MatějVALAŠEK potvrdili na nedávném šampionátu v Jablonci nad Nisou své postavení z loňské sezony
a ve své dětské věkové kategorii obhájili i na sezonu 2010-2011 titul mistrů ČR.
zmínili, tentokrát se tuzemská elita tohoto tanečního
stylu sešla o druhém únorovém víkendu v Jablonci nad
Nisou, kde byla pořadatelskou organizací tamní taneční škola X-DANCE. Tímto
šampionátem sól, duet a týmů
hip hop a electric boogie pak
byla ukončena podzimní část
ligových hiphopových sou-

„Malá skupina“ dětí z Taneční školy Hubený, která si říká GANGSTERS, se na tuzemském šampionátu v hip hop radovala z příčky s leskem bronzu.

těží. V Jablonci se tak zápolilo nejen o tituly mistrů České
republiky, ale i o nominace na
mistrovství světa a Evropy,
které v letošním roce proběhnou v německé Bochumi, resp.
v holandském Amsterodamu.
Na samotné klání se jednotliví
tanečníci probojovali na základě výsledků kvalifikačních kol
v rámci extraligy hip hop.
A jak to všechno dopadlo?
Z pohledu vyslanců Taneční
školy Hubený přímo skvěle!
Shrňme si tedy, jak kdo z členů tohoto seskupení v jednotlivých kategoriích skončil, kompletní výsledky pak
najdete na internetových stránkách pořádající Czech Dance
Organization, které nesou adresu: www.czechdance.cz.
V konkurenci hiphopových
škol z celé republiky jako jsou
B.D.S.Academy Praha, TŠ
LOLA´S DANCE Olomouc,
T-BASS Hradec Králové, TŠ
ROXTON Neratovice, TŠ
DYNAMIC Brno, X-DANCE
Jablonec nad Nisou, A - STYL
Liberec a další se Prostějované
z TŠ Hubený ani tentokrát
neztratili. „Myslím, že si vedli
více než dobře,“ konstatovala
spokojeně Barbora Vrtalová
z občanského sdružení „Kdo

duo Children
1. Denisa KONEČNÁ
- Matěj VALAŠEK
4. Alice FLAJSAROVÁ
- Radek FLAJSAR
10. Barbora HÁJKOVÁ
- Eva HLAHŮLKOVÁ
11. Karolína DOLEŽELOVÁ
- Natálie SVORADOVÁ
malá skupina Children
3. GANGSTERS
sólo Juniors muži
2. Ondřej KRYSMÁNEK
3. Vladislav PODLOUCKÝ
sólo Juniors ženy
10. Markéta MOŽNÁ
12. Terezie KOHOUTKOVÁ
25. Alexandra MÜLLEROVÁ
sportuje, nezlobí“. Ze čtrnácti
možných zlatých medailí se
do Prostějova stěhovaly hned
tři kusy, k tomu přidali Hanáci
ještě tři stříbrné a dvě bronzové. Umístění ve finálovém kole
si navíc připsali ještě další čtyři
tanečníci z TŠ Hubený.
„Titul Mistra České republiky na sezonu 2010-2011,
zlatou medaili a možnost
reprezentovat Českou republiku, Olomoucký kraj, město
Prostějov a svou taneční školu
si vytancovala dvě dueta: dětská dvojice ve složení Denisa
Konečná - Matěj Valašek, která
potvrdila své postavení a obhájila prvenství z loňské sezony a juniorské duo v sestavě
Alexandra Müllerová - Ondřej
Krysmánek. Matěj a Ondra
navíc získali stříbrné medaile
i v sólových disciplínách. Další
junior Vladislav Podloucký byl

duo Juniors
1. Ondřej KRYSMÁNEK
- Alexandra MÜLLEROVÁ
malá skupina
JUNIORS
2. YEAH YEAH
sólo Adults muži
4. Michal ZATLOUKAL
sólo Adults ženy
19. Denisa PERNICOVÁ
21. Monika NEVRLÁ
28. Nikola ZAVŘELOVÁ
31. - 32. Iveta KABILKOVÁ
47. Tereza SKÁCELOVÁ
duo Adults
11. Monika NEVRLÁ
- Nikola ZAVŘELOVÁ
malá skupina
ADULTS
7. - 8. DON´T GIVE UP
sólo mini
5. Tereza ROZKOŠOVÁ
6. Diana KONEČNÁ
duo Mini
1. Diana KONEČNÁ
- Tereza ROZKOŠOVÁ
třetí,“ potvrdila nejvýraznější
úspěchy prostějovských tanečníků Barbora Vrtalová. O zbývající třetí zlato se zasloužilo
duo Mini Diana Konečná Tereza Rozkošová, další kovy
do sbírky pak přidaly malé
skupiny ´Gangsters´ v dětské,
resp. Yeah Yeah v juniorské
kategorii.
„Naši tanečníci si po sérii
domácích šampionátů v sólových disciplínách disco dance
a hip hop vůbec neoddechnou
ani v dalších dnech. Již 20.
března totiž startuje jarní část
soutěží obou těchto formací.
A budeme všem držet palce,
aby si medailových umístění užili i na přelomu května
a června, kdy bude probíhat
mistrovství ČR disco dance
a hip hop formací,“ prozradila
Večerníku k dalšímu programu
Barbora Vrtalová.
-pk-
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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

V Prostějově si to rozdaly

tenisové naděje
PROSTĚJOV - Po čtyři dny
zápolili v Prostějově mladí
tenisté z celé České republiky, kteří se do haly v areálu
Národního tenisového centra při TK Agrofert přijeli
utkat o mistrovské tituly
v kategorii
starších žáků
(do 14 let).
Z celkového
vítězství se na
Hané radoval Michal
Jetel z TK Neridé,
ridé,
jenž ve finále zdolal překvapení turnaje Jana Pitru
(I.ČLTK Praha) ve třech
setech. Nejlepším z domácích hráčů byl Dominik
Kellovský, který došel až do
semifinále, kde však skončil
na pozdějším novém šampiónovi.
Halové mistrovství ČR starších
žáků pro rok 2010 se na prostějovských kurtech odehrálo od
soboty 13. do úterý 16. února.
Vyloženého favorita letošní
šampionát postrádal, o to však
byly boje v celém šampionátu
zajímavější. Ve finále se nakonec potkali již zmínění Michal
Jetel a Jan Pitra. Zatímco Jetel
přes domácí želízko v ohni
Kellovského z TK Agrofert
6:4, 6:3, Pitra si poradil s oddílovým kolegou Čížkem (oba
I.ČLTK) 7:5 a 6:1. V samotném finálovém duelu se pro-

sadil talent z TK Neridé, který
sice prohrál první set 5:7, ale
v dalších dvou sadách Jana
Pitru porazil 6:2 a 6:4, čímž se
stal novým halovým mistrem
republiky mezi staršími žáky.
Prostějovský
talent
j
Dominik
Kellovský
tedy
skončil
te
jen
je těsně před
finálovou brafin
nou, když nejno
dříve si poradil
dří
s Bolardtem
(I.ČLTK Praha)
(I.Č
7:5, 6:2, ve druhém dějství hladce zdolal Grunta ze Sparty Praha
6:4, 6:2 a ve čtvrtfinále si poradil
s dalším „sparťanem“ Riklem
taktéž ve dvou setech 7:5, 6:2.
Semifinálovou stopku mu ale
vystavil Jetel.
To, co nevyšlo ve dvouhře,
klaplo v deblu, který vyhrál
další člen prostějovského TK
Agrofert Miroslav Chyba, jenž
společně s Riklem ze Sparty
Praha zdolali jiný prostějovskopražský pár Kolář - Krstev (TK
Agrofert/TK Sparta) 6:3, 4:6,
7:6 (7). A aby toho nebylo
málo, měl domácí oddíl zastoupení i v semifinálových
dvojicích. Dominik Starý
společně s Čížkem nestačili
na Koláře s Krstevem a Hájek
s Pobořil (TK Agrofert/
Valašské Meziříčí) pak prohráli
s pozdějšími vítězi Chybou
a Riklem.
-pk-

Atleti zápolili o tituly krajských přeborníků Nejmladší plavci TJ Pozemstav se v Brně neztratili
OLOMOUC - Poslední lednová sobota patřila v Olomouci
halovému atletickému
Přeboru Olomouckého kraje
mužů, žen, juniorů, juniorek,
dorostenců a dorostenek.
Nechyběli při něm ani vyslanci
prostějovského oddílu, jejichž
účast však silně ovlivnila zdravotní stránka. „Hned následující týden bylo totiž na programu Mistrovství Moravy
a Slezska a tak dostalo přednost zdraví a léčení zranění,“ objasnil Milan Čečman,
šéftrenér a čelní představitel
AC Prostějov. Přesto se několika solidních výsledků svých
svěřenců dočkal.
V dorostenecké kategorii obsadil Filip Londin, další z možných překážkářských nadějí
prostějovské atletiky, v běhu
na 60 m překážek druhé místo
v čase 9,07 vteřin, když v rozběhu překonal časem 8,97 osobní
rekord! Favorit překážkového
běhu Robin Dragoun doplatil na
nové pravidlo při startu, jež platí
od začátku letošního roku, podle něhož závodník po „ulitém“
startu okamžitě končí. Dalšího
místa „na bedně“ se dočkal znovu Londin, který opětovně ve
svém osobním rekordu 170 170
cm obsadil třetí příčku ve skoku
do výšky. Od druhé pozice jej
dělil pouze větší počet pokusů.
Oddílový kolega Dragoun byl
i v této disciplíně diskvalifikován... Dalším želízkem v ohni
byl Jakub Čech, který si nejprve

PROSTĚJOV - Nejmladší
členové plaveckého oddílu TJ
Pozemstav Prostějov se jako
každý rok zúčastnili koncem
ledna závodů s mezinárodní účastí pod výstižným názvem „Brněnský
tučňáček“. A dařilo
se jim skvěle, když
z bazénu vylovili hned
čtyři medailová umístě- ní.
Na stupně vítězů vystoupil
dvakrát Lukáš Řehořek,
který zvítězil v závodě na 25
metrů prsa a navíc byl třetí
na 25 metrů znak. Do pořadí
štafet výrazně promluvily nejmladší dívky, které ve složení
Marciánová, Smékalová,
DAŘILO SE JEN JEDNOMU. Z překážkových nadějí prostějovské atletiky
Robinu Dragounovi (vlevo) a Filipu Londinovi se dařilo pouze druhému jmenovanému, který si v osobních rekordech zajistil dvě medailová umístění.
Foto: Dalibor Ovečka, AK Prostějov
v rozběhu na 60 m za 7,84 zajistil druhou příčku a postup do
finále „B“, v němž si následně
vytvořil osobní rekord časem
7,76 sekund, což stačilo na třetí
příčku a konečnou šestou pozici.
V juniorských bězích na 60 metrů, resp. 60 m překážek se příliš
nedařilo Františku Jančíkovi,
který na hladké trati doběhl
v rozběhu časem 7,49 sec. až
třetí, což nestačilo na postup
ani do jednoho z finálových
běhů, na překážkách byl pak
diskvalifikován. Mezi juniorkami měl AC Prostějov na
„šedesátce“ hned dvě zástupky-

ně. Vendula Zbořilová zaběhla
v rozběhu čas 9,92, což byl její
nový osobní rekord, v následném finálovém běhu však byla
diskvalifikována. Ve stejném
rozběhu si časem 10,42 sec.
zaběhla „osobák“ také nepostupující Lucie Síbrová. Druhé
příčky se Zbořilová dočkala ve
skoku do dálky, kterou si zajistila výkonem pouhých pět centimetrů pod pětimetrovou hranici. Síbrové naměřili 442 cm
a skončila čtvrtá. Talentovaná
Zbořilová o sobě dala vědět i ve
vrhu koulí, když její výkon 8,70
m stačil na třetí příčku. -mč, pk-
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Víte, co se kde zajímavého šustne? Máte přehled o sportovním dění ve svém okolí a najde se
něco, co nám uniklo? Zaslechli jste třeba některou z přestupových spekulací? Znáte nějakého
sportovce, či sportovkyni, který by si zasloužil(a) pozornost veřejnosti? Máte pro nás tip, kauzu,
či přímo námět na reportáž? Nebo „jen“ připomínku k našemu sportovnímu zpravodajství,
chcete něco vylepšit a máte pro nás tipy či nápady?
PAK NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS!
VOLEJTE 608 706 148, PIŠTE e-mailem na SPORT@VECERNIKPV.CZ,
nebo poštou na adresu: OLOMOUCKÁ 10, 796 01 PROSTĚJOV s heslem: „SPORT“.
Pište nám své názory, postřehy, náměty na zlepšení, přání, dotazy, doporučení, ale i požadavky!

Šmídová a Samsonová skončily druhé na 4x25 metrů polohový závod a třetí na 4x25 metrů
volný způsob.

Ale v jihomoravské metropoli nešlo jen o medaile. „Jsou to
v podstatě jediné velké závody
pro tak mladé plavce. Právě tady
mohou naděje okusit pravou
závodní atmosféru v potřebné
kvalitě, kterou tvoří plavci z celé
České republiky, Slovenska
i Maďarska, takže konkurence

BRNĚNSKÝ TUČNÁČEK
souhrnné výsledky plavců TJ Pozemstav Prostějov
50 m znak: 48. Lukáš Kment (ročník 2000), 52. Jakub Fiala (2000),
65. Pavlína Grydilová (2000)
25 m znak: 3. Lukáš Řehořek (2001), 11. Eva Marciánová (2001),
13. Karolína Samsonová (2001), 20. Dominika Smékalová (2001).
25. Daniela Rosbergová (2001), 27. Veronika Šmídová (2001), 47.
Adéla Mazalová (2001)
50 m prsa: 26. Lukáš Kment (2000), 43. Jakub Fiala (2000), 45.
Pavlína Grydilová (2000)
25 m prsa: 1. Lukáš Řehořek (2001), 6. Dominika Smékalová
(2001), 11. Karolína Samsonová (2001), 19. Eva Marciánová (2001),
36. Jana Vysloužilová (2001), 58. Daniela Rosbergová (2001)
4x50 m volný způsob: 7. Slanina, Kment, Řehořek, Fiala, 14.
Grydilová, Rosbergová, Vysloužilová, Mazalová.
4x25 m volný způsob: 3. Marciánová, Smékalová, Šmídová,
Samsonová
50 m volný způsob: 49. Pavlína Grydilová (2000), 40. David Snídal
(00), 51. Lukáš Kment (2000), 55. Jakub Fiala (2000).
25 m volný způsob: 4. Lukáš Řehořek (2001), 13. Karolína
Samsonová (2001), 15. Eva Marciánová (2001), 26. Dominika
Smékalová (2001), 32. Adéla Mazalová (2001), 37. Veronika
Šmídová (2001), 61. Jana Vysloužilová (2001)
50 m motýl: 31. David Snídal (2000)
25 m motýl: 10. Karolína Samsonová (2001), 14. Dominika
Smékalová (2001), 15. Eva Marciánová (2001), 36. Veronika
Šmídová (2001), 42. Jana Vysloužilová (2001)
4x50 m polohový závod: 14. Grydilová, Rosbergová, Vysloužilová,
Mazalová; 6. Slanina, Kment, Řehořek, Fiala
4x25 m polohový závod: 2. Marciánová, Smékalová, Šmídová,
Samsonová

je tu opravdu kvalitní,“ konstatoval trenér plaveckého oddílu
TJ Pozemstav Michal Vysloužil.
„Za velký úspěch proto
považujeme umístěpo
ní v první dvacítce.“
A právě takového
dosáhly ještě Karolína
do
Samsonová (10. na
S
225 m motýlek, 11. na
25 m prsa a 13. na 25 m znak
i 25m volný způsob), Dominika
Smékalová (6. na 25 m prsa, 14.
na 25 m motýlek a 20. na 25 m
znak) a Eva Marciánová (11. na
25 m znak a 15. na 25 m volný
způsob a 25 m motýlek a 19. na
25 m prsa). „Lukáš Řehořek byl
navíc velmi blízko i celkovému
vítězství, na nějž nakonec kvůli
nešťastné diskvalifikaci nedosáhl,“ doplnil Vysloužil. O 6.
místo na 4x50 polohový závod
a 7. příčku na 4x50 volný způsob
se spolu s Lukášem Řehořkem
a Filipem Slaninou zasloužili
Jakub Fiala a Lukáš Kment.
Kvarteto Pavlína Grydilová,
Adéla Mazalová, Daniela
Rosbergová a Jana Vysloužilová
vybojovalo ve štafetách dvakrát
14. místo. David Snídal, který
soutěžil jen v neděli, se umístil

MLADÁ NADĚJE. Osmiletý Lukáš
Řehořek
Foto: archív plavců
TJ Pozemstav Prostějov
na 31. místě v disciplíně 50 m
motýl a na 40. místě v disciplíně
50 m volný způsob.
Co dodat? Snad jen, že
„Brněnský tučňáček“ je krásným
vstupem nejmladších plavců
do světa závodního plavání. Jak
řekl ředitel závodu Tomáš Gööz
z Komety Brno, je možné, že jsme třeba viděli první závod i některého z budoucích olympijských
vítězů nebo mistrů světa...
-mam, pk-

SPOLEČNĚ ZA JEDEN PROVAZ. Do pořadí štafet výrazně promluvily
nejmladší dívky TJ Pozemstav, jejichž sestava Marciánová, Smékalová, Šmídová
a Samsonová (na snímku čtveřice zcela vpravo) dvakrát vystoupala na stupně
vítězů.
Foto: archív plavců TJ Pozemstav 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:
12.3.2010. Informace: Sportcentrum
– DDM, Mgr. T. Zajíčková, tel.
582332297, 737069621, Mgr. Anna
Juránková – turistický kroužek SPC
e-mail: tzajickova@sportcentrum
ddm.cz
Relaxační tábor u moře pro děti a
rodiny s dětmi "Španělsko - Oropesa del Mar". Termín: 18.6.2010 27.6.2010; místo pobytu: Španělsko
- Costa del Azahar ( 70 km od Valencie, 250 km jižně od Barcelony);
ubytování: apartmány; strava: rozšířená česká polopenze plná; doprava: autobusem; cena: jednotná pro
děti i dospělé 7 800,- Kč. Pedagogický dozor a program pro děti zajištěn.
Relaxační tábor u moře pro děti a
rodiny s dětmi "Itálie - Caorle".
Termín: 28.8.2010 - 5.9.2010; místo
pobytu: Itálie - Caorle, kemp San
Francesco; ubytování: mobilhome
(asi 500m od moře) pro 4 až 5 osob;
strava: rozšířená česká polopenze plná; doprava: autobusem; cena: jednotná pro děti i dospělé 5 500 Kč. Pedagogický dozor a program pro děti
zajištěn.
Přihlášky - telefonicky nebo písemně
na Sportcentrum - DDM, Olympijská 4, Prostějov 796 01. Informace:
Mgr. Tereza Zajíčková, e-mil: e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
tel. 582 332 297, 737 069 621
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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
Jarní prázdniny - 1.3. - 5.3. - Mc Sídliště svobody je uzavřeno, MC Dvořákova otevřeno dle rozpisu
Připravujeme: Březen na téma Čtěme dětem. Jak vychovávat, aby nás
děti poslouchaly? Beseda pro rodiče,
úterý 9.3. v 18.00 hod. v MC Sídliště
svobody, rezervace míst v MC. Rozvoj řeči beseda pro maminky s miminky do 1 roku, středa 10.2. od
13.30, MC Dvořákova (Mimi-klub) besedy s logopedem, beseda o vstupu
do MŠ, návštěva dětské knihovny
atd. Jarní burza oblečení 29.3. - 1.4.
Pozor změna! Jestliže chcete prodávat na burze, osobně si vyzvedněte
předem pořadové číslo prodávajícího a formulář na pracovištích
MC. Informace o všech aktivitách na
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz,
tel. 602 364 874, 602 364 868.

KUPÓN č. 8
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

NÁRODNÍ DŮM Prostějov - DAGMAR
ZAJÍČKOVÁ. Výstava
závěsných objektů, patchwork. Výstava potrvá do 3.3.2010.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
22.2. pondělí – od 14.30 do 15.30
hod. Rehabilitační cvičení
24.2. středa – od 14.00 hod. do 16.00
hod. Posezení s harmonikou. V restauraci U tří bříz si společně zanotujeme, nebo jen tak poslechneme
krásné lidové písničky v jedinečném
podání našeho člena, pana Josefa
Schneidera.
25.2. čtvrtek - od 8.00 do 12.00 hod.
Tvoření z keramické hlíny
25.2. čtvrtek - od 11.00 do 16.00
hod. Zájmový klub
26.2. pátek – od 7.00 do 8.00 hod.
Relaxační plavání
Cyrilometodějské gymnázium - Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
do primy víceletého gymnáziaurčený
žákům 5.tříd ZŠ.Termíny: 12.3.,
26.3., 9.4., 16.4., začátek vždy 14.30
hod. Na kurz není třeba se předem
přihlašovat. Kurz je bezplatný. Bližší
informace na www.cmg.prostejov.cz
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. 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 dovo-

luje 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.

LÁŠKY 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.

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

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.

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/
Otevřeno 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). PŘIH-

Základní umělecká škola Konice
Vás srdečně zve na KONCERT
KOMORNÍ HUDBY ve čtvrtek
25.února 2010 v 18.00 hodin v koncertním sále konického zámku, účikují žáci hudebního oboru.
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 „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.
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.

Správná odpověď z č. 6: Na snímku je dům v ul. Olomoucká. Vylosovaným výhercem se
stává paní Ivachovová, Šárka 11, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do2. března 2010, 15.00
hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce
zveřejníme v pondělí 9. března 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

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.
ZO SPCCH Prostějov, Kostelecká
17, pořádá dne 24. 3. 2010 zájezd do
Polského Těšína pro členy i nečleny.
Přihlášky přijímá p. Hořava v kanceláři ZO SPCCH , dveře č. 109, každé
úterý od 9.00 do 11. 00 hod.
TJ Sokol Smržice pořádá v sobotu
27. února 2010 v sokolovně Maškarní bál, k tanci a poslechu hraje
CASINO, ve sklepě Disko – Petr Petřík, bohatá kuchyně, tombola, masky vstup volný. Předprodej vstupenek 22.2.2010 od 18.00 do 19.00
hod. v sokolovně ve Smržicích. Srdečně zvou pořadatelé.
Občanské sdružení Pomocná ruka
pořádá charitativní sbírku. Sbírka
se koná v pátek 12.3.2010 od 10.00
do 16.00 hod. na ZŠ Jana Železného
na Sídl. svobody a ZŠ a RGH Studentská ul.
Sbírá se: oblečení, hračky, lůžkoviny, závěsy, utěrky, ručníky, kabelky,
knihy aj. Vše balené v sáčcích a pytlích. Info na adrese: OS Pomocná ruka, Školní 32, Prostějov, tel.: 582 335
251.
Zahrádkáři PV - 1 město, zvou
všechny příznivce zahrádkaření na
výroční schůzi, která se koná ve čtvrtek dne 25. února 2010 od 15.00 hod.
na ul. Daliborka.

Kino Metro 70
Pondělí 22. února:
14.00 Hrdinové z Daranu
Holandsko
17.30 Percy Jackson: Zloděj blesku
Americká fantastická
komedie
20.00 Percy Jackson: Zloděj blesku
Úterý 23. února:
17.30 Percy Jackson: Zloděj blesku
20.00 Percy Jackson: Zloděj blesku
Středa 24. února:
17.30 Percy Jackson: Zloděj blesku
20.00 Percy Jackson: Zloděj blesku
Čtvrtek 25. února:
17.30 Alvin a Chipmunkové 2
Americký animovaný rodinný
film
20.00 Sherlock Holmes
Americký akční velkofilm
Pátek 26. února:
15.30 Alvin a Chipmunkové 2
17.30 Alvin a Chipmunkové 2
20.00 Sherlock Holmes
Sobota 27. února:
15.00 Alvin a Chipmunkové 2
17.30 Sherlock Holmes
20.00 Sherlock Holmes
Neděle 28. února:
15.00 Alvin a Chipmunkové 2
17.30 Sherlock Holmes
20.00 Sherlock Holmes
Kinoklub
DUHADUHA
kinoklub
Úterý 23. února:
20.00 Antikrist
Koprodukční film
Sobota 27. února:
15.00 Kuťásek a Kutilka
Pásmo pohádek
17.30 Protektor
České milostné drama
20.00 Protektor

„NÁVRAT KE ZDRAVÍ S TRADIČNÍ ČÍNSKOU MEDICÍNOU“ - přednáší paní Ilona Chromcová, ráda zodpoví i Vaše dotazy. Akce se koná v pondělí 22.2.2010 v
16.00 hod. v salonku kavárny na
Wolkerově ul. č. 3 v sídle pobočky
společnosti Tiens.

Kino
Konice
Kino
Konice

KURZ HUBNUTÍ č. 2 - další kurz
zdravého hubnutí se cvičením začíná
v neděli 28.2. Kurz je vhodný i pro
maminky na MD – zajistíme hlídání
dětí. Přihlášky ve Fit klubu Linie
na Újezdě 3.

Kino
OKO
Němčice
nad Hanou
Kino
OKO
Němčice

Divadlo
Point Point
Divadlo
Čtvrtek 25. února:
19.00 KABARET LILIANA
Apollo
13
Apollo

13

Pátek 26. února:
21.00 Tarabass club Night "Massive
moments"
Sobota 27. února:
20.00 KLEMENTŮV VÍTĚZNÝ
ŮNOR
Simetrix
Simetrix
Pátek 26. února:
DJ Otto Šabart
Sobota 27. února:
DJ Roman PachtaX
Alfa
Disco

club Alfa

Pátek 26. února:
RETRO PÁRTY 80‘ + 90‘
Sobota 27. února:
RETRO PÁRTY 80‘ + 90‘

Středa 24. února:
13.00 ZAPOMENUTÝ OSTROV
Dobrodružný film
Pátek 26. února:
20.00 TRABLE V RÁJI
Komedie USA

Pátek 26. února:
19.30 Julie a Julia
Komedie USA
Kulturní
klub DUHA
kulturní
klub

DUHA

Úterý 23. února:
9.00 - LiSTOVáNí
Projekt scénického čtení
RAKOVINU NEVYLÉČÍŠ
14.00 Módní přehlídka modelů zpracovaných technikou patchworku z
dílny paní Zajíčkové
Středa 24. února:
9.00 - Spádové kolo přehlídky uměleckého přednesu recitátorů sólistů
(1. výběrové kolo WP 2010)
Čtvrtek 25. února:
9.20 a 10.30 Vítání občánků (obřadní
síň prostějovské radnice)
Pátek 26. února:
20.00 – Taneční večer pro seniory
K tanci a poslechu hrají manželé Vykoukalovi
Městské
divadlo divadlo
Městské
Úterý 23. února:
19.00 4 TET JIŘÍHO KORNA
Neděle 28. února:
15.00 OPICE ŽOFKA
Městské divadlo Zlín

Berani - 21.3.-20.4. Pokud máte důležité postavení, využijte toho
dokud ho máte. Jistě rádi hlavně pomáháte druhým, ale je čas myslet i na vlastní kapsu. Ve vašem případě nepůjde o sobectví, nebojte
se.
Býci - 21.4.-21.5. Můžete si jednoduchým způsobem přilepšit, ale
nesmíte být líní. Pokud hodláte i nadále vyspávat do deseti hodin dopoledne, pak se nedivte, že se vám nic nedaří a máte prázdnou šrajtofli.
Blíženci - 22.5.-21.6. Lidé s vašimi schopnostmi by neměli zahálet,
musíte dále pokračovat v rozvoji svého talentu. Pokud se uspokojíte,
prosím, nahrabáno už máte dost. Ale ruku na srdce, stačí vám to?
Raci - 22.6.-22.7. Můžete si dát klidně pohov, žádná zlá novina vás
nečeká. Bohužel vás ale mine i nějaký ten vzrušující moment, na
který jste každým týdnem zvyklí. Nejlepší bude všech sedm dní prospat.
Lvi - 23.7.-23.8. Nedávejte si moc velká předsevzetí do tohoto týdne. Víte sami, že máte hodně slabou vůli na to, abyste něco splnili.
Ale pozor, uprostřed týdne vás čeká moment překvapení, budete
koukat!
Panny - 24.8.-23.9. Ztráty ve svém životě vyrovnáváte celkem lehce.
Proto ani nikoho z vašeho okolí nepřekvapí, že poté, co budete v supermarketu okradeni, se budete smát na celé kolo. Blázni ale nejste.
Váhy - 24.9.-23.10. Tak tento týden budete mít pořádně hluboko do
kapsy! Uškrťte veškeré kohoutky a utáhněte si opasky až na poslední dírku! A hlavně, obejděte všechny dlužníky, ať vám vrátí peníze.
Štíři - 24.10.-22.11. Čeká vás menší partnerská rozepře. Důvodem
bude nevěra jednoho z vás, takže buď si připravte pořádnou výmluvu nebo naopak podrobte partnera křížovému výslechu.
Střelci - 23.11.-21.12. Bude se vám dařit na všech frontách, tak toho
využijte k vlastnímu prospěchu. Na závistivé kolegy se neohlížejte a
po hlavě běžte za svým cílem. U sportu ale bacha na zranění.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Lidé se za vámi budou otáčet a vy najednou znejistíte. Nebudete vědět proč na vás tak hledí. Můžete se
ale uklidnit, váš zevnějšek je celkem ucházející a duši máte taky čistou.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Láska kvete v každém věku a to platí hlavně
pro vás. Ať jste mladí nebo staří, užívejte si náklonnosti k druhé
osobě plnými doušky. Jenom přitom nezapomínejte na pracovní povinnosti.
Ryby - 20.2.-20.3. Do cesty vám vstoupí člověk, do kterého se bezhlavě zamilujete. Najednou zapomenete na to, že vás doma čeká už
jeden partner. No nic, ostatní zavřou oči a vy si klidně flirtujte!

22. 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

fotbal se hlásí o slovo

volejbalové tažení

ZIMNÍ
ZIMN
NÍ PPŘÍPRAVY
ŘÍPRA V PLNÉM PROUDU
VKonicisenehrálo,
SNĚŽILO...
Codnes?

BOJ O DRUHOU TROFEJ

KANAĎAN LANDRY MÁ JASNO:

Po Lize mistryň jede
Prostějov obhájit
Česko-Slovenský
pohár

„Ve finále olympiády
budou hrát naši
hokejisté.
A třeba se Slováky!“

Strana 26

Strana 28

Strana 22

Večerníkovské
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VÝTEČNĚ!

BOXEŘI PROSTĚJOVA

PŘEROV zde

byl doma!

srazili nebezpečnou Ostravu
a stále VEDOU EXTRALIGU

PROSTĚJOV – Boxerští fanoušci jsou
opět v euforii. Jejich extraligový tým BC
DTJ zvládl veledůležité domácí střetnutí s BC Ostrava a po vítězství 12:6 se
osamostatnil na čele tabulky nejvyšší
tuzemské soutěže družstev! V případě, že by svěřenci trenéra Radoslava
Křížka uspěli v dohrávaném souboji
na jihu Čech, může se pomalu na
Hané začít slavit. V takovém případě
by totiž Prostějovským sebrala mis-

trovský titul jen krutá nepřízeň osudu!
Zlatým hřebem včerejšího dopoledne
byl direkt Jana Baloga, který sundal
svého soka Hejla a řádně tak oslavil
návrat do ringu po půldruhém roce!
„Jsme všichni strašně rádi, že se nám
povedlo tento zápas vyhrát. Ukázali js-

me týmového ducha a šli do toho,“ řekl
Večerníku kapitán Petr Novotný. Druhé
utkánívíkendovéhokolameziČeskými
Budějovicemi a Ústí nad Labem bylo
odloženo.
Reportáž z boxerského mače
čtěte na straně 24. -pk-

...

PRAHA - Na schůzce
Asociace extraligových klubů v Praze na
Štvanici, která proběhla
v úterý 16. února, bylo
rozhodnuto, že Tenisová
extraliga 2010 se bude
podle návrhu TK Agrofert
Prostějov a TK Sparta
Praha, k němuž se přidaly
i další oddíly, hrát v novém
termínu. Tím bude druhý
prosincový týden 12. až 18.
prosince 2010.
Nejvyšší soutěž smíšených tenisových družstev
bude hrát opět deset týmů,

BONMO T

„A
A VE VÁZE DO ČTYŘIAŠEDESÁTI
KILOMETRŮ NASTUPUJE MAREK BOSÝ!“
Takto představil prostějovského boxera před nedělním mačem extraligy proti Ostravě zastupující hlasatel Jiří RÖTTER alias „ČERT“
domácího borce a rozesmál tím celou sokolovnu. Podobný „kousek“
se mu v průběhu dopoledne povedl ještě jednou... Jinak však nutno
podotknout, že se role zhostil velice dobře a byl minimálně stejnou
hvězdou jako Křížkovi svěřenci

NUMER
RO
O
Jen tolik bodů obdrželi v uplynulých dvou
domácích zápasech basketbalisté Prostějova. A právě kvalitní obrana položila
základ jejich dalším výhrám v Mattoni
NBL, v níž se i díky zápasu navíc drží na
výborném druhém místě. Průměr pod
šedesát je však úctyhodný!

ŠAMPION

FOTBAL
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
SOKOL KONICE
SOKOL URČICE
PONDĚLÍ 22. 2. 2010 19:00 HODIN
Areál „Pod Kučerákem“ - umělá tráva

FOTBAL:
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
P
SOKOL KONICE
SOKOL ORESVO PLUMLOV
SOBOTA 27. 2. 2010 14:00 HODIN
Areál „Pod Kučerákem“ - umělá tráva

Hokejisté Přerova se při včerejším klání druhé hokejové ligy mohli cítit na kdysi
horké prostějovské půdě jako doma. Místní hokejisté jim totiž hned v úvodu
otevřeli jako správní hostitelé obranu a jejich fanoušci zase takřka vyprodali svůj
sektor. Inu, kdeže loňské sněhy jsou....
Hokejové zpravodajství najdete tentokrát na straně 23.
-pk- Foto: Zdeněk Pěnička

TENISOVÁ EXTRALIGA
se bude hrát v prosinci!

DENNÍ

I

118

černá vrána v orlím hnízdě

z toho 4 týmy jsou předsazené
do dvou čtyřčlenných semifinálových skupin, které proběhnou v Ostravě a v Prostějově.
Ostatních 6 nenasazených celků se o 4 postupová místa utká
ve dvou tříčlenných skupinách,
jenž svá utkání sehrají v Praze
na Štvanici a v Milovicích.
(Dokončení na str. 24)

KADERKA odrazil útok a ZŮSTÁVÁ
prvním mužem českého tenisu
PROSTĚJOV
OS Ě O - Hanácká
á á
bašta tuzemského tenisu byla
místem, kde se minimálně na
další čtyři roky rozhodovalo
o budoucnosti tohoto sportu v
naší zemi. Právě v Prostějově,
na povrchu dvorce číslo jedna
v tenisové hale Hotelu Tennis
Club se v pátek 19. února 2010
uskutečnila volební valná hromada Českého tenisového
svazu. Jejím nejočekávanějším
bodem byla volba prezidenta,
neboť stávajícímu šéfovi Ivo
Kaderkovi se po letech objevil protikandidát, což už byla
samo o sobě novinka... A tak
ve hře byl nejen samotný post,
ale i směr, jakým se v příštích
letech ČTS vydá. Kaderkův
protivník Edvard Kožušník
se totiž nijak netajil tím, že

PŘÍPRAVNÝ TURNAJ ŽEN
I.ROČNÍK ZIMNÍHO
HHALOVÉHO TURNAJE ŽENSKÉ KOPANÉ
SOBOTA 27. 2. 2010 8:00 - 15:00 HODIN
Městská sportovní hala Kostelec na Hané

HALOVÝ FOTBAL
EXTRALIGA ČR ŽEN - 26. KOLO
VK PROSTĚJOV
PVK OLYMP PRAHA
SOBOTA 27. 2. 2010 17:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM
M

VOLEJBALL

by spoustu věcí
jinak...
ě í udělal
ě ji
Vůbec volební projevy obou
mužů se staly doslova krvelačným soustem pro protivníka
a v zákulisí to tak místy dosti
vřelo. Nakonec však nebylo
co řešit, hlasování delegátů
jednoznačně rozhodlo, že i na
další čtyři roky zůstává šéfem
českého tenisu Ivo Kaderka muž, kterého podporoval i prostějovský tenisový klub včetně
bosse Miroslava Černoška.
Reportáž s ohlasy najdete na
straně 17, resp. 24.
-pk-

ŠPROCHY
ze zákulisí
KRALICE přemlouvají
Bártu
Zvučnou posilu lákají do svých řad
fotbalisté Kralic na Hané. Účastník
Přeboru Olomouckého KFS by uvítal mít na své soupisce Vladimíra
Bártu, někdejšího záložníka druholigového SK LeRK Prostějov.
Ten však však již několik sezon
pobíhá po trávnících v Rakousku a
přestože minulou sobotu nastoupil za Kralice v rámci utkání zimního turnaje v Chropyni, nehodlá
na tom podle našich informací nic
měnit. „Bylo vidět, že je to pořád
Pan fotbalista. Bylo by fajn, mít jej
v týmu,“ zasnil se František Jura,
lodivod Kralických. „Tehdy to byla
jen taková výpomoc, ale je fakt,
že pořád Laďu přemlouváme, ať
jde k nám! Snad ho ukecáme....,“
dodal se smíchem Jura.
KVITOVÁ v semifinále
S úspěchy prostějovských tenistek jakoby se rozthl pytel. Po
Lucii Šafářové, která došla v
Paříži do finále, se o týden později málem dočkala speciálního
zápasu o vítězství v turnaji také
její oddílová kolegyně Petra
Kvitová. Její tažení kláním v
Memphisu zastavila až v semifinále nasazená jednička a pozdější vítězka Maria Šarapovová
z Ruska. Na stejném turnaji
se popravou prostějovských
tenistů stal Lotyš Gulbis, který
nejdříve v prvním kole vyřadil Štěpánka a ve čtvrtfinále i
Berdycha! Ten přitom vedl 5:2 v
rozhodující třetí sadě...
CEBL vyhrál Nový Jičín
Nejlepší čtyři týmy se v rumunské Kluži zúčastnily FINAL FOUR
Středoevropské ligy CEBL, ve níž
startoval i BK Prostějov, který
obsadil druhé, nepostupové
místo v základní skupině. O
prvenství se ale utkal jiný tým
nejvyšší české soutěže, rival
Orlů Mlékárna Miltra Nový Jičín.
Ten se také na třetí pokus stal
vítězem celého klání, když za
sebou kromě Kluže nechal i další
rumunský tým Elba Temešvár a
maďarský Atomerömü SE Paks.
V prvním ročníku CEBL skončili
Novojičínští druzí, v tom druhém čtvrtí.
Zaslechl, zapsal, zaznamenal
i zaregistroval Petr Kozák
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MŮŽE SLAVIT.
Šestačtyřicetiletý Ivo Kaderka odrazil
ataky z východních Čech a i na další čtyři
roky bude vládnout tuzemskému tenisovému svazu. Foto: Zdeněk Pěnička

On
n - lline...
ine...
VOLEJBALL
2. LIGA ŽEN, SKUPINA „C“ - 29. a 330.
0 kkolo
olololo
TJ OP PROSTĚJOV - TJ SVITAVY
SOBOTA 27. 2. 2010 9:00 a 13:00 HODIN
letní tělocvična u velodromu,
Za Kosteleckou ul.

HOKEJJ
2. LIGA; SKUPINA VÝCHOD
HODD
- 41. kolo základní části
HK JESTŘÁBI PV - HC BŘECLAV
NEDĚLE 28. 2. 2010 17:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS Prostějov

ČČTENÁŘŮM
ÁŘŮ VEČERNÍKU
Č Í BUDE ODPOVÍDAT MIROSLAV ČERNOŠEK!

CHCETE SE ZEPTAT JEDNOHO Z NEJMOCNĚJŠÍCH MUŽŮ
SPORTOVNÍHO MARKETINGU V ČR?
ZAJÍMÁVÁ VÁS, JAK SE SHÁNÍ PROSTŘEDKY PRO SPORT? CHCETE
SE DOZVĚDĚT NĚKTEROU Z PERLIČEK ZIMNÍ OLYMPIÁDY? PAK
MÁTE JEDINEČNOU MOŽNOST!
Na základě prvenství v hlasování čtenářů PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v anketě
„ZVOLTE SI HOSTA DO ON-LINE ROZHOVORU“ se naším prvním hostem horkého
křesla stane MIROSLAV ČERNOŠEK.
SPOLUMAJITEL MARKETINGOVÉ SPOLEČNOSTI TK PLUS
A MAJITEL ČESKÁ SPORTOVNÍ PŘIJDE DO REDAKCE NAŠEHO TÝDENÍKU JIŽ
V PONDĚLÍ 8. BŘEZNA 2010 V 17:00 HODIN!
Zajímá Vás, jak je spokojen s chodem prostějovských klubů basketbalu, volejbalu, či tenisu? Co říká na
své projekty? A jaké má plány s olympijskou myšlenkou? A proč je tak dobré pořádat v Praze tenisové
exhibice legend, či zápas hokejové NHL? Nebo se chcete dozvědět, proč nikdy nevstoupil do prostějovského hokeje nebo fotbalu? Chcete znát jeho sportovní sny?
NA VEŠKERÉ TYTO, PODOBNÉ, ALE I ZCELA ODLIŠNÉ DOTAZY VÁM MIROSLAV
ČERNOŠEK ODPOVÍ V RÁMCI NAŠEHO ON-LINE CHATU ZA ČTRNÁCT DNŮ A MLUVIT
S NÍM BUDETE MOCT I OSOBNĚ, ČI FORMOU TELEFONICKÉHO HOVORU.
DOTAZY NA NĚJ VŠAK MŮŽETE POKLÁDAT JIŽ NYNÍ, A TO BUĎTO
PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU SPORT@VECERNIKPV.CZ, NEBO
INTERNETOVÉ STRÁNKY WWW.VECERNIKPV.CZ/DOTAZY/X.HTM,
KTERÁ BUDE SPUŠTĚNA VE ČTVRTEK 25. 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
1+1, Palackého, PV, cihl. 57m2, vl. vytápění
3600Kč/měs.+ ink
1+kk E. Husserla
6000Kč/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+kk ul. Raisova, část. zařízený
8000Kč/měs. vč. inkasa
3+1 Puškinova ul.
6400Kč/měs. + inkaso

BYTY- PRODEJ

Prodej domu na jednotky v Prostějově!
Prodej čtyř bytů 1+1, dále nebyt. prostoru 90m2
- prodejny, situované v přízemí a prodej půdního
prostoru 260m2- 2. patro- s možností vybudování
bytů.
Bližší informace v RK!

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: 1 100 000Kč

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

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!

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: 6000,-/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.

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,-

BYTY - PRODEJ - VÝRAZNÁ SLEVA!
3+1 79,6m2 III. NP. NOVOSTAVBA

1.744.000,-Kč

Prostějov,Melantrichovaul.
Činžovní dům u centra se 2 byty 4+1, 1 bytem 1+1,
možno rozšířit do podkroví, garáž, dvůr. Pozemek
celkem199m2.Vhodnéijakosídlofirmy,ordinace.
Cena:Kč3.990.000,-

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

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

Byty pronájem
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,
6.900 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

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:

BrodekuPv,okr.Prostějov
Prodejrodinnéhodomu5+1sgaráží,dílnou,plyn.ÚT.
Ihned k bydlení. Zast. plocha 288 m2, zahrada 517 m2
–pěkná,udržovaná.
Cena:Kč1.499.000,-

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,-

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

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

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

www.asistent-reality.cz

3+KK, 3+1, 4+KK

Němčice nad Hanou RD 4+kk, samostatně stojící, patrový,
cihlový, po částečné rekonstrukci, dvorek, v centru obce, ihned
volný
SLEVA! CENA 640 000,-

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 !!!

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

Určice,okr.Prostějov
Rodinný dům se 2 byty 3+1, průjezd, dvojgaráž, terasa,
dvůr se zahradou. Byt v 1. patře po rekonstrukci, ihned
k bydlení. Plyn. ÚT, samostatné měřiče energií. Zast.
plochavč.dvora382m2,zahrada84m2.
Cena:Kč1.690.000,-

DŮM PROSTĚJOV
Cihlový, řadový, 3.NP, 1.PP,
3x byt, dvorek, zahrádka, u centra.
 777 867 858
cena v RK

RD PLUMLOV 3+1
Rodinný domek, 2 patra, podkroví
kompletní rekonstrukce, nová střecha,
 733 158 566
1.450.000 Kč

RD URČICKÁ PROSTĚJOV
Cihlový, rohový, 2.NP, 1.PP, velká
dvougaráž, zahrádka, nová okna !
 777 867 858
2.050.000 Kč

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

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

BYT 2+1 J.B. PECKY, 56 m2
Cihlový byt s dobrou dispozicí,
balkon, blízko centra, výhodná cena!
 733 158 566
850.000 Kč

Byty prodej

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

1+kk DV, PV E.Beneše
725tis Kč
1+1 DV, Šárka, po rek., zařízen
770tis 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

Prodej polyfunkčního areálu v obci Určice,
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

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

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

Prostějov,Havlíčkovaul.
Činžovní dům v centru města, vel. 2x 4+1, každé
podlaží 120 m2, nová střecha, zahrada, celé podsklepeno, připraveno na rekonstrukci. Zast. plocha 219
m2,zahrada231m2.
Cena:Kč3.290.000,-

2+1 PV Vrchlického, 100m2,
2+1 PV Sídl. svobody,
3+1 PV Sídl. svobody,

7.900 Kč vč. en
6.900 Kč+en
7.500 Kč+en

Mořice,okr.Prostějov
Rodinný dům 3+1 ihned k bydlení, s možností
rozšíření do podkroví. El., plyn. ÚT, vodovod. 2 vjezdy
napozemek.Vzdálenost2kmoddálnice.
Zast.plocha342m2,zahrada1375m2
Cena:Kč1.399.000,-

BYTY–PRODEJ:

Byt 2+1 ŠÁRKA, 64 m2
Krásný prostorný byt, vše v novém,
jih-vých, skvělá nabídka! (TIP!)
 733 158 566
990.000 Kč

BYT 3+1 NETUŠILOVA, 68 m2
Cihlový byt v centru, garáž ve dvoře,
balkon, po rekonstrukci, výhodná cena!
 775 140 179
1.450.000 Kč

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
RD Čelechovice-Kaple, 4+1, velká zahrada,
950tis 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
1.390tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
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

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.PodKosířem – OV,po rek., 58 m2, 3. p., cihla,
balkon
Kč1.450.000,NOVÝ 3+kk s garáží, Vrahovická ul. – OV, balkon
Kč1.999.000,NOVÝ POSLEDNÍ 4+kk s garáží, Vrahovická ul. –
OV,balkon
Kč2.302.000,-

BYTY–PRONÁJEM:
1+kk,Waitovaul.–prostudentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/lůžko
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 URČICE ( Náš TIP!)
Stavební pozemek 2 x 608 m2,
možno celý 1.216 m2 nebo půl.
 733 158 566
399.000 Kč

PRONÁJEM BYTŮ PROSTĚJOV:
1+KK Lidická, 28 m2
5.900 Kč vč. ink
1+KK Hliníky, 25 m2
6.500 Kč vč. ink
1+1 Padl. Hrdinů 47 m2
4.500 Kč + ink
1+1 Žeranovská, 45 m2 6.000 Kč vč. ink
2
1+1 Wolkerova, 55 m
7.000 Kč vč. ink
2+KK Vrahovická, 52 m2 6.000 Kč + ink
2+KK Ječmínkova, 56 m2 6.000 Kč + ink
7.000 Kč + ink
2+KK Lužická, 60 m2
2+1 Krokova, 63 m2
6.200 Kč vč. ink
2+1 Krokova, 63 m2
6.500 Kč vč. ink
2+1 Sídl. Svobody, 56 m2 6.000 Kč vč. ink
7.300 Kč vč. ink
2+1 Bulharská, 55 m2
2+1 Slavíčka, 56 m2
6.500 Kč vč. ink
2+1 Fanderlíkova, 70m2
7.700 Kč + ink
6.000 Kč + ink
2+KK Daliborka, 80 m2
2
2+1 Krasická, 75 m
8.000 Kč vč. ink
2+1 Šlikova, 58 m2
8.500 Kč vč. ink
3+KK Lužická, 63 m2
7.300 Kč + ink
7.000 Kč + inkk
3+1 Dr. Horáka, 93m2

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

Stallo se před....
21. 2. 2000
► FOTBALISTŮM VRCHOLÍ PŘÍPRAVA
Druholigový tým SK LeRK Prostějov to měl již „za pár“. Jejich
zimní příprava totiž nezadržitelně spěla ke svému konci a pomalu
se blížil tolik očekávaný start jarní části. V posledním utkání zimního turnaje v Brně zvítězili svěřenci trenéra Machálka nad Jihlavou
1:0, když jedinou branku vsítil v poslední minutě Randa z penalty.
V dalším měření sil zdolal SK LeRK tehdejšího účastníka MSFL
Hranice góly Horáka, Kotryse a Paraveskopulose 3:0.
► BASKETBALISTÉ KONEČNĚ VYHRÁLI
O záchranu ve třetí lize bojující basketbalový tým TJ OP Prostějov
konečně zvítězil. V prvním víkendovém utkání dvoukola proti
Jihlavě to ještě nevyšlo (78:81), o den později ale veškerou „hladovku“ odnesla Třebíč, kterou „oděváři“ zdolali 94:69.

22. února 2010
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Na tomto místě vás seznamujeme týden co týden s nejzajímavějšími událostmi či
nejrůznějšími pikantériemi
ze zákulisí sportovního prostředí, které se Večerníku
podaří vypátrat, zjistit či třeba
dostaneme nějaký zajímavý
tip... Víte o nějakém? My jsme v uplynulém týdnu zavítali
na valnou hromadu Českého
tenisového svazu, kde to bylo
vskutku hodně zajímavé...

► HÁZENKÁŘI VYHRÁLI DOMÁCÍ TURNAJ
Domácí mezinárodní turnaj Jeřábkův memoriál vyhráli v hale
ve Studentské ulici házenkáři Prostějova, kteří po odřeknutí
Klimkovic a Vítkovic nasadili hned dva výběry. A oba ovládli pořadí celého klání, když elitní tým bez ztráty bodu zvítězil
a „béčko“ skončilo hned za nim druhé. Ve druhé polovině tabulky
zůstala Olomouc a Lednické Rovně.
► HOKEJISTŮM SE NEDAŘILO
Prostějovští hokejisté nezvládli důležitý mač v boji o postup do
play-off a na svém ledě podlehli před návštěvou 3300 diváků
Liberci 4:5, čímž definitivně přišli o možnost účastnit se vyřazovacích bojů první ligy. Místo toho na svěřence trenéra Sršně čekala skupina o udržení... Tým HC Prostějov byl evidentně v krizi,
což jen dotvrdilo vyřazení z poháru s tehdejším průměrným druholigovým týmem z Poruby, na jehož ledě prohráli „žlutomodří“
vysoko 1:6!
-pk-

SÍLA HLASU Z HANÉ. Petra
Langrová-Píchalová, jakožto
zástupkyně TK Agrofert, právě zvedá
hlasovací lístek pro Iva Kaderku.
Prostějovský klub volbu staronového prezidenta od počátku podporoval a výsledek tak jen kvituje.
Foto: Zdeněk Pěnička

PROSTĚJOV - Ivo Kaderku
navrhlo na prezidenta ČTS
hned sedm oblastních tenisových svazů a tři velké kluby
TK Agrofert Prostějov, TK
Neridé a TK Sparta Praha.
„Náš tenisový klub navrhuje za jediného kandidáta
na prezidenta ČTS právě
Ivo Kaderku. V posledním
funkčním období dosáhl
tenis pod jeho vedením nejlepších výsledků v historii
České republiky,“ uvedl
mimo jiné v návrhu zástupce
nejúspěšnějšího tenisového
klubu. Hanákům se nakonec
přání vyplnilo, a nejen jim.
Kaderka totiž na valné hromadě dostal hlasy 104 delegátů z celkového počtu 120,
jeho protikandidát europoslanec Edvard Kožušník
dostal důvěru pouze od 13
delegátů převážně z východních Čech. A tak se i na tváři
Miroslava Černoška mohl
objevit úsměv. „Jsme rádi, že
můžeme nadále pokračovat
v rozdělané práci,“ poznamenal šéf prostějovského teniso-

Po kratší odmlce se na stránky Večerníku vrací rubrika, v níž exkluzivně zpovídáme sportovní hvězdy či zajímavé osobnosti ze
sportovního prostředí. Naším respondentem pro tento týden se stal Petr Kudláček, nový šéf kosteleckých házenkářů. Příště se
můžete těšit na interview s Miroslavem Černoškem, spolumajitelem marketingových společností TK PLUS a Česká sportovní, který nám zodpověděl otázky ještě předtím, než zamířil na právě probíhající zimní olympiádu do kanadského Vancouveru.

Nové vedení kosteleckého házenkářského klubu vidí jasnou budoucnost

„Chybí soudržnost členů! To musím zlepšit,“

vytýčil si před sebe Petr Kudláček hned na úvod náročný úkol

¤ Ujímáte se žezla nad TJ
Sokol-HK. Co nového lze
očekávat, jaké jsou plány
nového starosty a vůbec celého vedení klubu?
„TJ Sokol-HK má 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
v Kostelci taková ta správná
soudržnost členů,
o čemž svědčí
například i malá
účast na poslední
valné hromadě...
Chtěl bych proto znovu stmelit
všechny
členy,
všechny generace
od těch nejmenších přes mládež
až po dospělé.
A taky bych chtěl
víc zapojit do dění
rodiče dětí, kteří
mohou klubu hodně pomoci.“
¤ Když se zastavíme u házené, která je špičkou vašeho
ledovce, jakou vidíte budouc-

nost Sokola jako celku?
„Každý si samozřejmě přeje,
aby se za jeho vedení všechno zlepšovalo a posouvalo se
dál. Neřeknu nic nového, když
budu konstatovat, že finanční
krize přibrzdila i sport, proto
musíme hospodařit s tím, co
máme a nynější období přečkat bez větších malérů. Budeme určitě pokračovat dál, na
fungování oddílu se nic měnit
nebude. Naše budoucnost je
nejvíce spojena s dětmi, s mládeží, protože ti budou v naší
práci pokračovat. Proto se jim
teď musíme věnovat. Chci jim
ukázat, že mají v kosteleckém
sportu vzor. Vždyť se tady
hrála nejvyšší házenkářská soutěž i mezinárodní
Interliga a dosud jsou tady
hvězdy tehdejší doby jako
David Ševčík, bratři Grulichové, Richard Zajíček,
Milan Varhalík a Tolja Vasilyev se dokonce
věnují trénování mládeže,
což je určitě správné. V dlouuhodobém horizontu je naším
cílem založení sportovní třídy
v místní základní škole zaměřené na míčové sporty a především házenou. Vždyť sport
byl a napořád bude pro děti
velice potřebný, posiluje disciplínu a zdraví dítěte. K tomu je
ovšem potřebná pomoc rodičů.“
¤ A jaká je dle vás perspektiva házenkářského „A“týmu, který momentálně
působí v první lize?
„Tak rozhodně chceme dál
hrát dobrou házenou, minimálně v současné prvoligové
soutěži. Máme určitě výborný
mančaft, který jsme v letošní
sezóně doplnili o mladé nadějné hráče jednak z vlastního
dorostu, z Prostějo-

va ppřišli Kosina a Č
Čech. V současné době
máme dle mého názoru velmi
dobře složený tým. Přesto
bych rád po sezoně přivedl

ještě jednu novou tvář. Žádný
oddíl totiž není tak silný, aby
vychoval všechny své hráče.
Vhodné doplňování je tedy
na místě a záleží to
také hodně na
dobré spolupráci s okolními házenkářskými
kluby. Další
podmínkou

kvalitního kádru jsou
i kvalitní trenéři. To je taková malá bolístka kostelecké
házené, musíme hledat další
vhodné kandidáty na trenérské
posty, hlavně u mládežnických
družstev a zvyšovat kvalifikace trenérů ve spolupráci
s vedením ČOS a Českým svazem házené.“
¤ Jaké jsou vzhledem ke
zmíněné finanční krizi
vyhlídky na zabezpečení
chodu klubu?
„Myslím, že současná situace je již pevně stabilizovaná.
Dřívější finanční krizi, kvůli které ukončil Kostelec na
Hané účast v Interlize, je už
minulostí. Máme velmi dobrou spolupráci s Olomouckým
krajem i městem Kostelec na
Hané a věřím,
že tomu tak
bude i nadále.
bu
Pomáháme
zajišťovat růzza
né akce pořáddané městem
jako dětský
ja
nnebo sportovnní den. Letos
aasi vzhledem
k nižším příjjmům městsské pokladny
nemůžeme
stejnou podporu
očekávat stejno
finančních prostředků, přesto věřím že bude chod klubu
zabezpečen našimi sponzory.“
¤ Jak pokračuje záměr

DOPIS
D
OPIS t
týdne
ýdne

Volby prezidenta ČTS provázely OP hrdým
emocionální výpady a osobní útoky... sponzorem VK...

ROZHOVOR týdne

KOSTELEC NA HANÉ - Již
v minulém vydání jsme vás
informovali o změnách, které
přinesla nedávná volební valná hromada TJ Sokol Kostelec
na Hané-HK, na níž bylo ustanoveno nové - či víceméně staronové - vedení tohoto sportovního klubu. Od první únorové
neděle je starostou Petr Kudláček, rozšířený sedmičlenný
výbor pak dále tvoří: M. Grepl,
J. Grepl, M. Dofek, V. Drčka,
L Hynek a I. Svozilová. Nový
šéf oddílu není v kosteleckém
sportu žádným nováčkem,
sám sportuje od dětství a několik let působí přímo v centru
sportovního dění jako správce
Městské sportovní haly. Navíc
byl v předcházejícím období
členem užšího vedení a hospodářem TJ Sokol-HK, takže
na jeho bedrech v podstatě už
ležela veškerá agenda klubu.
Je i aktivním členem komise
odboru sportu v České obci
sokolské. Radikální změna
v činnosti házenkářského
oddílu proto určitě není jeho
cílem, přesto má Petr Kudláček (na snímku) v myšlenkách
určitou obměněnou vizi, kudy
a jak chce kostelecké házenkáře vést.
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dostavby penzionu a rozšíření sportovního areálu?
„Vloni jsme zakoupili pozemky vedle penzionu, takže teď,
když jsou v našem majetku,
můžeme plánovanou výstavbu sportovišť a dostavbu
penzionu konečně rozjet.
Máme podanou žádost
o dotaci. Kvůli finanční krizi jsme museli původní plán
rozdělit na dvě etapy. Prioritou bude vybudování sportovního areálu, kde budou
dvě hřiště s umělým
povrchem. Pokud
bude letos vykryta naše žádost
o dotaci, chceme
jještě do koncce roku stavbbu realizovat.
Víceúčelová
V
hhřiště budou
ppro míčové hry
a především
házenou, sporhá
toviště
bude
to
využívat veřejvy
nost i škola. Pak se zaměříme
na dostavbu penzionu, kde
předpokládáme zvýšení ubytovací kapacity na pětačtyřicet míst a rozšíříme i stravovací kapacitu. Současně bude
vybudované i sociální zázemí
a šatny pro nové sportoviště.
Od rozšíření sportovního areálu i penzionu si slibujeme
další rozvoj sportu v Kostelci
na Hané. Zabezpečíme bez
problémů i větší sportovní
akce, jako jsou mistrovství
republiky, turnaje a soustředění. A to nejen pro házenkáře,
ale i pro další sporty – lukostřelbu, kuše, sálovou kopanou nebo i taneční soutěž, která tady měla už druhý ročník
a i letos má pokračovat. Za
zmínku jistě stojí, že v Kostelci
na Hané se rychle rozvíjí i nový
sport - florbal. Jádro týmu
vzniklo z bývalých házenkářů,
i proto je TJ Sokol-HK vzala
pod svá křídla a stali se našimi
členy. Zatím jsou v tréninkové fázi, od září je chceme přihlásit do amatérské soutěže.
Prostě, máme hodně plánů a je
před námi hodně práce. Chceme uspět v prvoligové soutěži
mužů a udržet dobré umístění
v průběžné tabulce. Tím uspokojíme i naše fanoušky a hlavně
sponzory, kteří nám zachovávají přízeň a doufám, že i nadále
s nimi můžeme počítat.“
Jarmila Pospíšilová, zpracoval a upravil Petr Kozák

vého klubu, který i tentokrát
odmítnul veškeré pobídky ke
svému nástupu do předních
svazových funkcí. Kaderka
tak bude stát v čele svazu už
ve čtvrtém volebním období,
prezidentskou funkci totiž
převzal v roce 1998, kdy ve
volbách porazil svého předchůdce Jana Kodeše.
Jak páteční dopoledne v Hotelu
Tennis Club probíhalo?
Delegáti se začali sjíždět již
z brzkého rána, kdy také ihned začaly poslední zákulisní
předvolební jednání. Z hlasů
a chování některých jedinců byla znát patrná nervozita
a tudíž bylo zřejmé, že tentokrát
neproběhne vše až tak hladce
jako při posledních dvou volbách v letech 2002 a 2006. Což
se také potvrdilo. Narozdíl od
předcházejících let bylo páteční
jednání mnohem bouřlivější...
Kaderka v průběhu svého devadesátiminutového vystoupení
zhodnotil úspěchy českého
tenisu v průběhu minulých čtyř
let. Nejvíce si cenil výsledků
v týmových soutěžích Davis
Cupu a Fed Cupu a také výkonnostního vzestupu mládeže.
„Nejlépe to dokumentuje zisk
Národního poháru, který je
určen nejlepšímu juniorskému týmu,“ uvedl ve své řeči
Ivo Kaderka, který vyzvedl
i počet mezinárodních turnajů
v Česku. Vedle Prague Open je
podle něj hlavní výkladní skříní českého tenisu turnaj Czech
Open v Prostějově, na kterém
v loňském roce startovalo 15
hráčů z první stovky světového žebříčku a v minulosti
se na Hané představila i řada
hráčů ze současné absolutní
světové elity. Český tenisový
svaz vedle toho organizuje
čtyři turnaje ITF a sedm turnajů Futures. Ve svém vystoupení však Kaderka nešetřil ani
kritikou na adresu protikandidáta. „V předvolební kampani
dokázal pan Kožušník napadnout už kdekoho. Nechceme

český tenis prodávat, naším
cílem je jej dále rozvíjet.
Jsem připraven český tenis
bránit proti hochštaplerům,“ řekl důrazně Kaderka.
Nelibost vyjádřil také nad
počínáním východočeského
kraje, který byl jediným spojencem jeho soupeře. Napadl
údajně neprůhledné finanční
hospodaření východočeských tenistů, kteří podle něj
v roce 2008 na mimořádné
valné hromadě manipulovali s výsledky angažováním
„černých duší“, na něž si
účtovali i vysoké cestovní
náhrady. „Tuto valnou hromadu jsme zažalovali pro
její neplatnost,“ poznamenal
rozhořčený Kaderka.
„Nečekal jsem, jakým způsobem bude prezident Kaderka
prezentovat své úspěchy
a jak pošpiní své soupeře.
Nepovažuji svoji kandidaturu na šéfa českého tenisu
za troufalost. Chci tenisu
pomoci, myslím si, že si český tenis zaslouží změnu,“
reagoval Edvard Kožušník,
který šel do voleb se slibem,
že českému tenisu sežene
čtvrt miliardy korun, což je
téměř pětinásobek současného ročního rozpočtu. Delegáty
o svých odvážných plánech
ale nepřesvědčil. Diskutující
označili Kožušníkovu vizi za
vzdušné zámky a prázdnou
skořápku, kterou nedokáže
konkrétními penězi naplnit.
„Pobavilo mě, když jsem se
od pana Kožušníka dozvěděl,
že jsme špatně finančně zajistily starty českých reprezentací v Davisově poháru a ve
Fed Cupu. Na tyto soutěže
přispíváme částkou šedesát milionů korun a to mi na
dnešní dobu připadá více než
dobré,“ podivoval se nad slovy europoslance mířícího do
tenisu Miroslav Černošek,
jehož společnost Česká sportovní stojí za financováním
českých tenistů v Davis Cupu

Potápějící se oděvní bárka
Prostějova podporuje zaoceánskou volejbalovou loď
Prostějova.Ano, zní to absurdně, ale tak tomu jednoduše je.
Při nedávném volejbalovém
finále Českého poháru se
na reklamních panelech ve
Sportcentru prohánělo logo
Oděvního podniku. Jaká to
byla pěkná podívaná, jen kdyby na tom nebyla prostějovská
textilka tak, jak je. Osmnáct
set zaměstnanců se každý den
modlí za to, aby měli práci
a nemuseli se strachovat, co
budou další den jíst. Ovšem
OP hrdě sponzoruje tým, který sice postoupil a uhrál set
v play off Ligy mistryň, ale
zároveň ztratil dvě hry proti
dvacetiletým volejbalistkám
z Brna. Ale třeba vše není
tak černé, možná dostanou
zaměstnanci Oděvního podniku místo peněz na zaplacení
nájmu, plynu, elektřiny, vody
a jídla alespoň volňásky na
volejbal... Martin Laštůvka,
student II. ročníku
Žurnalistiky v Olomouci

a tenistek ve Fed Cupu. Ten
následně před delegáty již
opakovaně podpořil zvolení
Kaderky. Zabralo to, Kaderka
hlasy dostal. Ne všichni však
opouštěli Prostějov s vírou,
že to je dobře... „Nyní jsem
ještě více přesvědčen o tom,
že český tenis si zaslouží změnu, zejména mě v tom utvrdil
vekslácký styl chování pana
Kaderky opepřený řadou velmi vulgárních výrazů, které
bych čekal jen v zařízeních
páté cenové skupiny, a nikoliv v bílém sportu. Souhlasím
se slovy paní Navrátilové, že
pan Kaderka je hulvát,“ vzkázal poražený kandidát. A tak
i laikovi bylo jasné, že tihle
dva se pro dobro českého tenisu určitě dohromady nedají.
(Dokončení na str. 24)

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY VE VANCOUVERU

očima Mirka Černoška a Petra Chytila
VANCOUVER (od externích
dopisovatelů Večerníku) - Jak
je na stránkách Večerníku již
příjemnou tradicí, nacházíte
v našem týdeníku z právě probíhajících olympiád pravidelné komentáře. Momentálně
je veškerá pozornost soustředěna do kanadského
Vancouveru, kde probíhají
zimní olympijské hry 2010.
A přestože nemá prostějovský
sport v Kanadě ani jednoho
vyslance, PROSTĚJOVSKÝ
Večerník si přímo v dějišti svého „špeha“ opatřil. A nejde
jen o lectak někoho, ale přímo
o dva členy doprovodu české výpravy! K členům české
výpravy totiž patří Miroslav
Černošek a Petr Chytil,
ústřední postavy marketingové společnosti TK PLUS.
„Jsem už na páté olympiádě
a hned na začátku musím říct,
že tahle má nejlepší atmosféru. Byl jsem na zimních hrách
v Salt Lake City, Turíně, na letních v Aténách, Pekingu a nyní
jsem ve Vancouveru. Od prvních
kroků na kanadské půdě mi bylo
jasné, že jednadvacáté zimní
olympijské hry jsou prostě jiné,
než ty předešlé. Proč? Kanaďané
milují sport, fandí mu, hrami žije
nejen Vancouver, ale celá země.
Jdete po ulici a každý má na sobě
něco, co připomíná olympiádu, všichni jsou přátelští a přejí
si, aby se na ty jejich hry prostě
nikdy nezapomnělo.
Samozřejmě jsem nechyběl
v rychlobruslařské aréně na zlaté
Sáblíkové, všichni jsme jí moc
fandili a řeknu vám, nikdy jsem
si nemyslel, že je to tak napínavé.
A určitě jsem nebyl schopen vžít
se do pocitů Martiny, když uprostřed plochy čekala, jak zajedou
její soupeřky. Ta poslední rozjížďka byla na začátku hodně
rychlá, ale nakonec to bylo jasné – zlatá naše Martina, stříbrná

Němka Beckertová a bronzová
Kristina Grovesová z Kanady.
Proč připomínám právě tohle
jméno? Ano, Kanaďané měli
z bronzu velkou radost, ale věřte, pro ně začínaly hry až olympijským hokejovým turnajem.
Hokej, to je jejich srdce, hokejem
žijí a rychlobruslařce Grovesové
jen uctivě, i když s národní
hrdostí, zatleskali.
Nemusím vám jistě říkat,
jak intenzivně jsme prožívali náš úvodní hokejový duel
se Slovenskem. První zápas,
důležitý vstup do turnaje a že
v něm šlo o hodně, to jistě nemusím zdůrazňovat. A měl jsem
obrovskou radost, že se dařilo
Jardovi Jágrovi, že nás podržel
gólman Vokoun. Mockrát jsem
si v té chvíli vzpomněl na naše
společné prostějovské akce
s JÁGR Teamem, na fantastické
chvíle v Madison Square Garden
i na pozdní večery v prostorách
této haly a na příjemné newyorské debaty s touto hokejovou
megastar. Věřte, když jdete po
ulici a lidé zjistí, že jste z České
republiky, tak se v hokejovém
Vancouveru vždycky stočí řeč
na náš hokej, nepadá jen jméno
Jardy Jágra, ale i ostatních, kteří
hrají v NHL, ale na co řeč přejde
vždycky - zda se Jágr vrátí do
NHL. Navíc, jeho výkony ve
Vancouveru dokazují, že by tam
byl i nadále velkou hvězdou.
Fantastickou atmosféru měl
i hokejový zápas Slovensko
- Rusko i s těmi rozhodujícími a pro Slováky šťastnými
nájezdy, za Slovensko rozhodl
v sedmé sérii Pavol Demitra.
Hokejový turnaj bude určitě
hodně zajímavý. Byl jsem i na
zápase s Lotyšskem, začali jsme skvěle, ale pak jsme si to
zkompilovali, v každém případě,
vyhráli jsme a to se počítá.
Lukáš Bauer, to je lyžařská
extratřída, zažil jsem jeho bronz
na 15 km, spíše jeho čekání na

to, zda ho v posledních metrech
nepřekoná Švéd Hellner. Na
třicetikilometrovém skiatlonu mu to nevyšlo tak, jak by si
představoval, ale i sedmé místo
je pro dvaatřicetiletého lyžaře z Krušných hor fantastický
úspěch. Říkám to i proto, že
celou kariéru bojuje nejen se soupeři, ale také se zdravotními problémy, ale na rozhodující závody
se umí dokonale připravit. V tom
se mu obdivuji.
Viděl jsem i závody ve snowboardcrossu, Michal Novotný si
určitě myslel, že postoupí minimálně mezi posledních osm,
ale nepodařilo se. Ty závody
měly vynikající atmosféru. Až
do posledního metru není nic
rozhodnuté, skoky na prknech
a tlačenice v zatáčkách, to všechno nabízí dokonalý sportovní
adrenalin.
Co říct závěrem? Bydlíme
v hotelu Delta Burnaby, ve druhém patře je Czech Olympic
House – Český dům, ale i např.
studio České televize, kde se
připravují rozhovory s úspěšnými olympioniky. Hotel Delta
Burnaby určitě vyhovuje především z logistického hlediska, je zde blízko stanice Sky
Train a dálnice do Whistleru.
Příjemnou atmosféru mělo
v Českém domě přijetí zlaté
Martiny Sáblíkové premiérem
Janem Fischerem, nemyslete si,
že se nějak moc slavilo, Martina
měla před sebou ještě další
medailové šance.
A na závěr - jedním z kuchařů v Českém domě je i Pavel
Pospíšil, který je držitelem prestižních kuchařských ocenění
Michelinských hvězd. Tu získal
už v roce 1980 v Německu, ve
své tehdejší restauraci Merkurius
v Baden-Badenu a vaří i ve
Vancouveru. Takže i on tady
září…
Moc Vás všechny
z Vancouveru zdraví
Petr Chytil
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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

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

Nabízíme:
RD – PRODEJ

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
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

NOVINKA!
RD 5+1 Ptení
řadový, dvoupodlažní, zastavěná plocha 86 m2, zahrada 205 m2,
topenílokální-tuhápaliva,vodaobecní,suchéwc. Cena220.000Kč

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

Prodej podsklepené rekreační chaty se
zahradou Stražisko. V přízemí 2 pokoje s terasou, v podkroví 2 pokoje s verandou. Prodej
včetně vnitřního zař.
Cena 495.000 Kč
BYTY PRODEJ
OV 1+1, PV - Tovačovského, 36 m2,
2.p., cihla, po rek. Cena: 1.000.000 Kč
OV 2+1 Prostějov - Svatoplukova,
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

RD Kostelec na Hané
Tel.: 777 231 606
Řadový dům 2+1. Smíšené zdivo, plyn v domě,
elektřina, voda z obecní studny, kanalizace
obecní.
Cena : 660.000 Kč
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
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
Bližší informace v RK
m2.
Restaurace Vyškov, - se zahradním posezením a luxusním
bytem 2+1 s privátním bazénem, kapacita 35 míst uvnitř,
v zahradě 80 + výčep, udírna, gril. Prodej včetně vnitřního
vybavení restaurace a bytu.Velmi dobrý stav. Cena: 5.000.000 Kč

BYTY – PRODEJ

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.

3+1 Dolní, PV
Byt v osobním vlastnictví, 75m2, panel, 1. patro,
šatna, balkon. Komora na patře.
Cena : 1.250.000 Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

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

Tel.: 777 231 606

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, prodej možný s vybavením. Cena:1.490.000Kč
Byt 1+1 Prostějov, V.Outraty, - DB v 1.NP 32 m2
Cena: 750.000 Kč

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

RD Přemyslovice
Tel.: 777 851 606
CP pozemku 365 m2, disp. 4+1, veškeré sítě.
Určeno k rekonstrukci. Cena : 420.000 Kč

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

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

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

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

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
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.NP kancelářské
prostory (cca 200 m2) a cca 150 m2 volných kancelářských prostor
Cena: info v RK
v podkroví. Plocha pozemku 2200 m2.

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Skalka – pozemek určený k výstavbě dvou rodinných domů o
celkové výměře 1633 m2, 9 km od Prostějova. Cena 800 Kč/m2
Držovice - Prodej 2 pozemků určených pro stavbu RD,
inženýrské sítě na hranici pozemku, výměra pozemku 1020
m2.
Cena: 1600,- Kč/m2
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného na stavbu
RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.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
2
Cena19Kč/m2
m.

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
BYTY PRONÁJEM:
1+1, n/c, centrum
2+1, n/p, Sídl. svobody, PV
RD Jezdecká, PV
RD Bezručovo, PV

5.500 Kč + ink.
7.000,- Kč vč.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 bytu 1+1 na sídl. Svobody, 2.p,
lodžie, komora v patře. Cena 710 000Kč
◘ Prodej bytu 2+1, Anglická panel plast.
okna, šatna.
Cena 785 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 PRODEJ:
2+1, db/p, Slavíčka, PV
2+1, ov/p, Dolní, PV
2+1, db/p, Rumunská, PV
2+1, db/p, Sídl. Svobody, PV
2+1, db/p, Zrzavého, PV

1.050.000 Kč
990.000 Kč
1.110.000 Kč
1.400.000 Kč
1.050.000 Kč

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

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

NEBYTOVÉ PROSTORY:
Kanceláře Vodní
Garáž Držovice

3.000 Kč/měs.+ink.
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.
Nová Cena 1 245 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.
◘Pronájem 1+1 E.Valenty 5800 vč. 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: 390.000,-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
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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
680.000Kč
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+1Slavíčka dům po revit,nízké nákla. 889.000Kč
2+1 Dolní OV po rek
k jednání 1.089.000Kč
3+1Dobrovského 75m2 k jednání 1.050.000Kč
3+1 Tylova OV, cihla 80m2
1.370.000Kč

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

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 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
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

Volejte: 739 322 895
1+kk Olomoucká 22m2
3.300Kč + 500ink
1+kk Lidická po rekonstrukci 5.500Kč vč. ink
1+1 Husovo 44m2 část rek.
4.800Kč +ink
1+1C.Boudy cihl. 40m2
5.500Kč vč.ink
1+1Šlikova nový podkrovní 4.300Kč+1200 ink
1+1 Beneše 36m2+lodžie, sklep 5.500Kč vč. ink
1+1 Šárka
5.500Kč vč. ink
2+1 Husovo 63m2
5.800Kč + ink
2+1 Svolinského cihla po rek.4.000Kč + 3900ink
2+1Zrzavého 60m2 po rek. 6.000Kč +1.200ink
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+1 Špály 58m2 zařízený
8.000 vč. ink
2+1Šlikova, 60m2+2xbalokon 8.500Kč vč.ink

Volejte: 732 285 189
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

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

2,5+1, OV, sídl.svobody, 2NP, lodžie, po
kompl.rekon.,luxusní,55m2 1.350.000,-Kþ
2+1, OV, Dolní ul., panel, po rekonstr.,
58m2, 1.p.,velmi pČkný
1.050.000,-Kþ
2+1, OV, cihla, po rekonstr., centrum, vl.
ohĜev vody a vytápČní.
950.000,-Kþ
3+1 s alkovnou, OV, sídl.svobody, panel,
6.p., 75 m2,lodžie,pČkný
1.490.000,-Kþ
3+1, DB s možností do OV, cihla,
Vojáþkovo nám.,80 m2,velmi pČkný,
1.p.,vl.vytápČní,nízké mČs.náklady
1.700.000,-Kþ

3+1, OV, E.Valenty,zvýš.pĜízemí,73m2,
lodžie, panel, prostorný, slunný, za domem
dČtské hĜištČ,ZŠ,MŠ
1.300.000,-Kþ
DOMY prodej
7+1, velmi pČkný, ýehovice, po konstrukci,
terasa,zahrada,garáž,vjezd.
Cena v RK
2+1 a 3+1, ýechy pod KosíĜem, zahrada
432 m2,vjezd,dvĤr
1.850.000,-Kþ
7+1, Kostelec na Hané, zastĜeš. terasa,
zahrada, garáž, krb, volný IHNED.
Cena v RK
viz.foto

CHATY A CHALUPY prodej
1+1, Žárovice,zahrada 296 m2,velmi pČkná,
kĤlna, sklípek
320.000,-Kþ
Chalupa 3+1,Brodek u Konice,po rekonstr.
zahrada 200 m2,bazén
1.390.000,-Kþ

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.

PRONÁJEM 1+1, 2+1, 3+1 …

Poptáváme pro klienty
byty a domy všech velikostí,
chaty(Plumlov.pĜehr., Stražisko)

PLATBA V HOTOVOSTI

605 011 310
Kompl. nabídka na
www.srdcerealit.cz

Hanáckého pluku 1498/3
779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419
tel. 844 111 141

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

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM
PLATBA V HOTOVOSTI

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.

BYTY prodej

Volejte: 723 335 940

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

Vojáþkovo nám. 3
79601 ProstČjov
tel.: 605 011 310
info@srdcerealit.cz

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

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,- Kč
Byt 1+kk, OV, 32 m2, panel, PV – E. Beneše
Cena: 730.000,- Kč
Byt 1+1, OV, 36 m2, cihlal, PV – Ječmínkova
Cena: 850.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 56 m2, cihla, PV– J. B. Pecky
Cena: 880.000,- Kč
Byt 3+1,Dr,75 m2, panel, PV–Anglická
Cena: 1.300.000,- 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

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

Zájemci o plošnou
inzerci volejte
číslo 608 022 023

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

* sport * sport * sport *

Derniérou roku 2009 byl pro
lukostřelce závod v Ostravě
OSTRAVA - Ještě na závěr sezóny 2009 absolvovali členové LO
Prostějov mezinárodní závod mládeže
v Ostravě, kterého se zúčastnili lukostřelci z Polska, Maďarska a Slovenska.
„Tento závod byl vypsán pro všechny
věkové kategorie od mladších žáků až
po dospělé. A tak se na severu Moravy
sešlo vskutku početné startovní pole,
a to především v mládežnických a žákovských kategoriích,“ informovala
Večerník Magda Majarová, předsedkyně prostějovského lukostřeleckého
oddílu. Její svěřenci se v ostravském

klání neztratili, když obsadili hned
čtyřikrát druhé místo. Mezi juniory zůstal pod nejvyšším stupínkem
Miroslav Hudec, v kategorii kadetů
Vojtěch Dub a v mladším žactvu Patrik
Synek a Tereza Mikolášová. Vše dotvrdila pátá příčka staršího žáka Petra
Musila a zejména první místo Kamila
Kováře mezi muži! Ten se zúčastnil také „Svatováclavské Fity“ ve Voticích,
kde opět nechal za sebou celé startovní pole a s přehledem zvítězil. A to už
bylo z uplynulého roku opravdu vše...
-pk-

22. února 2010
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Hledám ke koupi 1 + 1, 2 + 1. Platím
hotově. 777 851 606.

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

reality

Pronájem cihl. bytu, Bulharská ul., cena vč. inkasa 7.000 Kč. Tel.: 602 451
816.

Koupím chatu na Běleckém mlýně.
Mám hotovost. 777 231 606.
Sháním menší domek se zahrádkou.
Nejlépe Kralice, Výšovice, Brodek u
PV, Otaslavice, Kostelec, případně
kdekoli do 15ti km od PV. Spěchám.
775 125 779.

Pronájem bytu 2 + 1, Šárka, 68m2, cena vč. inkasa 6.800 Kč. Tel.: 602 451
816.
Prodám RD 2 + kk v Přemyslovicích,
Kontakt: 774 84 86 88. RK nevolat!

Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 v
Prostějově. 774 851 606.

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.

Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.

Pronajmu nebytové prostory vhodné
na bar, kavárnu, obchod, cca 600 m2,
v centru PV. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.

Ihned vykoupím Vaši nemovitost - byt
nebo RD v Prostějově. Možno zatíženo jakoukoliv formou zástavy nebo
dluhu. Tel.: 731 830 950, 603 560 836

Pronajmeme garáže v Držovicích, nájem 1050 Kč/měs. Tel.: 608 811 174

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 nového cihlového bytu 2 + kk v
PV. Kolaudace 2008. Super stav. Cena
dohodou. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu kancelář – obchůdek v PV,
35 m2, výlohy, parkování, 3.500
Kč/měs. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu 120 m2 nebytových prostor v centru města PV. Bývalý obchod nábytku. Volné ihned. Tel.: 603
818 856.
Prodám byt 3 + 1 v PV, cena 1.120.000
Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu velký cihlový byt 1 + 1 v PV,
51 m2, 4.500 Kč/měs. Tel.: 724 337
984.

Pronajmu 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.

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
279.000 Kč. Bližší info: 603 598 193.
Prodej zrekonstruovaného RD v
Plumlově. Dispozičně 5 + 1 se zahradou. Kolaudace 2009. Dům je luxusně vybaven. Ihned k nastěhování.
Cena včetně vybavení 2.450.000
Kč.Bez vybavení 2.060.000 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.

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.
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 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 bytu 2 + 1 v blízkosti centra, volný od 1.3.2010, 7.500 Kč/měs.
Tel.: 604 821 312.

Prodám cihlový DB 3 + 1, zvýšené
přízemí, Okružní ul. Tel.: 724 31 66
33.
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 456.

Pronajmu podkrovní garsonku na
Svatoplukově ulici v Prostějově. Tel.:
777 640 618.
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 dlouhodobě byt 2 + 1 v přízemí v České ulici v Prostějově, rekonstruovaný, zařízená ložnice a kuchyň. Tel.: 777 640 618.
Pronajmu byt 3 + kk, bývalá Mera, 86
m2, cena 8.500 Kč + ink/měs. Tel.:
603 273 172.
Pronajmu
2
kanceláře
v
Mostkovicích, celkem 71 m2, cena
3.500 Kč + ink/měs. Tel.: 603 273
172.
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.
Prodám cihlový 3 + kk, OV, po GO, v
centru parkování, nízké náklady, vl.
topení. Cena dohodou. RK nevolat.
Tel.: 775 290 745.
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.
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.

Potřebujete opravdu si vydělat?
Zavolejte 733 515 504.
Přijmu automechanika s praxí na provozovnu v PV. Nástup možný ihned.
Tel.: 608 824 136.

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

Pronajmu byt 1 + 1 na Krasické ul. v
PV. Cena vč, ink. + internet 5.500 Kč.
Jen solidní zájemci. Ne RK! Tel.: 608
123 481.

Přijmeme barmanku do X baru, příjemného vzhledu a vystupování – brigádně. Tel.: 608 829 263, 721 120
292.

Prodám byt 2 + 1 na Sídl. svobody.
Tel.: 722 912 715.

Přijmeme pracovníka/ci do pivnice.
Pá + so. Brigáda nebo VPP. Praxe není podmínkou – zaškolíme. Tel.: 774
422 292.

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

Pronajmu nebytové prostory – obchod na náměstí v PV, 120 a 150 m2.
Cena dohodou. Tel.: 724 337 984.
Prodám byt 2 + 1 v ul. A.Slavíčka, 6.
patro, zatepleno, nová plat. okna. Byt
velmi pěkný. Volný ihned. Cena dohodou. Tel.: 774 861 498.
Prodám 1 + kk, 38 m2, balkon, sklepní kóje, kuch. linka, vestavěná skříň.
Ihned volný. Cena 1.080.000 Kč. Tel.:
775 709 407.
Pronájem nových apartmánů pro
řemeslníky, studenty i seniory, jednotlivce i pára. Krátkodobě i dlouhodobě, blízko centra, v klidné části u parku. Možnost nadstandardních služeb:
úklid, prádelna, stravování, nákup.
Mob.: 777 943 299.

Prodám cihlový RD Otaslavice 4+1
po rekonstrukci se zahrádkou, cena
1,79 mil. Tel. 777 181 816.

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

Prodej bytu 3 + 1, OV/P, 74 m2, balkon, šatna, Moravská. Garanční fond
bydlení, tel. 774 101 818.

Pronajmu 1 + kk, tel.: 602 745 131.

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

Koupíme RD v PV, cena kolem 3 mil.
774 858 723.

Přijmeme pedikérku. Tel.: 777 19 67
67.

Od 1.4.2010 přijmeme obsluhu nově
zrekonstruovaného baru Vagon na
Dolní ul. Info p. Belo 608 767 273, pí.
Konečná 775 646 150, osobně v herna- bar Plzeňka, Krasická ul.,
Prostějov.

Pronajmu pěkný byt 3 + 1, Šmeralova
ul., 5tis. Kč + ink. Tel.: 737 508 611.

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.

Hledáme ke koupi RD 3 + 1, 4 + 1 se
zahradou v Prostějově nebo okolí.
Tel.: 774 101 818.

Přijmeme nehtařku na výpomoc do
zavedeného salonu. Tel.: 774 81 05
09.

Prodej bytu 1 + 1, OV/C, C.Boudy.
Garanční fond bydlení, tel. 774 101
818.

Komfortní ubytování v Prostějově.
Krátkodobě i dlouhodobě. Blízko
centra, v klidné části u parku. Fool servis možný. Mob.: 777 943 299.

Prodám pozemek 400 m2. Obec
Dubany, Tel.: 777 290 319.

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

práci
nabízí

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

Prodám byt 3+1, 6. poschodí, sídl. E.
Beneše, dům zateplen, nové okna,
levný nájem. Volné ihned. Tel.: 774
273 310.

Pronajmu cihlový byt 3 + kk v PV, cena 5.500 Kč/měs. Solidní zájemce.
Tel.: 724 337 984.
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.

reality

Pronájem bytu 1,5 + 1. Blízko centra, klidná část, zařízený. Cena: 7.500
Kč. Tel.: 777 943 299.
Prodám garáž v OV, E.Králíka. Cena
dohodou. Tel.: 777 092 117.
Koupím garáž za Tylovou ul. Tel.:
604 348 313.
Pronájem bytu 3 + kk, cihla. Po celkové rekonstrukci. Orientace bytu východ – západ. Vlastní měřiče energií.
Možnost využívat zahradu, internet.
Cena 6.500 Kč + inkaso. Více na
http://bytpv.blog.cz, tel.: 603 970 173.
Pokud jste z RK nebo máte dluhy na
finančním úřadě, prosím nevolat.
Prodám RD v Konici. RK nevolat.
Bližší informace tel.: 732 755 017.
Pronajmu kadeřnictví. Tel.: 777 899
494 po 20.00 hod.
Pronájem bytu 4 + 1 se zahradou
500m2 na ulici Plumlovská, cihlový,
přízemí, dvorní trakt, vhodné i 2 rodiny, výběh pro psa, volný od
20.3.2009, cena: 6.000 Kč. Tel. 773
631 631.
Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.
Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Volejte
775 635 832.
Koupím pole, zahradu v PV nebo do1
km od PV. Tel. 608 601 719.
Pronájem kancelářských ploch s
vlastním soc. zázemím, v centru PV,
přízemí domu 36 m2, parkování v domě, vhodné pro pojišť. kanceláře,
stav. spořitelny, cest. agentury apod.
Cena dohodou. Info: 777 862 900.
Pronájem garsonky v centru PV, po
rekonstrukci, možnost parkování ve
dvorním traktu. Info na tel.: 777 862
900.
Prodám nadstandardní 3 + 1, OV, cihla, výtah, 80 m2, v centru města, nutno vidět. Cena dohodou. Tel.: 724 123
433. RK nevolat!
Pronajmu byt 1 + kk. Přihlášení k trvalému pobytu možné. Tel.: 606 922
838.
Pronájem bytu 3 + 1, Krasice. Tel.:
774 858 723.

Prodám stavební pozemek v
Kostelci na Hané 1.000 m2, cena
490 Kč/m2. Dohoda možná. Tel.:
737 112 123.
Prodám RD v centru PV, 4+1, po částečné rekonstrukci. Cena 1.750.000
Kč. Tel.: 604 944 337

práci
nabízí
Jistý výdělek – na věku nezáleží.
Česká a.s., nic neplatíte. Tel.: 775 972
354.
www.domajob.cz Z domova!!
Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Centrum zdraví uplatní na pozici
konsultant ve výživě, konsultant v
kosmetice a supervizor. Podmínka:
mít rád lidi a obor. Tel. 723 306 068.
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 571 620 763, 10 - 14 h.
www.studio365.eu
Přijmeme řidiče na MKD. Tel.: 603
534 795.
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 stavbyvedoucího na stavbu
domu v PV. Nutná praxe v oboru.
Možno i pro zdatného důchodce. Info
602 719 265.
Přijmu řidiče MKD jízdy EU.
Praxe vítána, není podmínkou.
Tel.: 602 824 413.
BP nabízí slušný výdělek, nutný PC a
internet. Poskytujeme kompletní zaškolení vč. certifikace. Kontakt: 725
602 980, 724 448 379.

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.

Prodám VW Sharan 4 motion, r.v.
02, Cena dohodou. Tel.: 777 571
219.
DOVOZ AUT NA PŘÁNÍ
Jeďte se mnou do Německa,
vyřídím veškeré formality
a v ČR kompletní přihlášení.
Tel.: 603 38 38 95

Hledáme šikovné nehtové designerky na ŽLv Prostějově. Nájem 3500,volejte na mobil - 603 426 075.

Výdělky 2-7 tis. Kč denně. Nutný PC
+ internet. Nejde o poj., půjčky,
MLM. Tel.: 603 845 583.

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.
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.

Půjčky, úvěry. Jako bonus kreditní
karta zdarma do výše 500 000 Kč.
Ne SMS! Nejsme linka 900!!! Tel.:
604 59 11 86, Šternberk.
Půjčka pro všechny do 24. hod.
5 – 50.000 Kč.
Tel.: 724 922 724.
SMS rychlá půjčka. Stačí zaslat:
jméno, příjmení, rod. č., tel. č., okres,
příjem, částku, kterou požadujete.
Půjčka pro každého. Tel.: 777 900
194.

PV
Veèerník,
Olomoucká

Hledáte přivýdělek? Výhodné podmínky, vhodné i pro studenty. Volejte
po 14.00 hod. tel.: 604 332 164.

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.

RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.

Všechny typy úvěrů, hypoték, leasingů a kreditních karet až do 500 000
Kč, Expres služba i pro problematické
klienty. Tel: 774 664 892.

Prodám Škoda Felicia picap LX 1,9
diesel, r.v. 97, bílá barva, tažné zařízení, nová STK, emise, výměny olejů, filtr, spolehlivá. Cena 18.000 Kč.
Při rychlém jednání sleva. Tel.: 607
219 420.

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

auto-moto

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.

Hledáte práci? Nejde o půjčky ani dealerství. Volejte na: 720 183 355.

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

Máte finanční potíže? Nabízíme řešení! Rychlá půjčka, stačí OP. Volejte
728 417 525.

Koupím Škoda Felicia, jakýkoliv
stav, uvítám prvního majitele. Tel.:
603 710 012.

Prima kšeft. Tel.: 732 420 339.

finance

Soukromá lékárna přijme magistru
na výpomoc. Tel. 775912342.

práce z domuwww.cinnostdoma.cz/mech

Nadstandardní příjmy. Ne MLM, dealer, podomní prodej, úvěry, práce
pro českou firmu. Jen vážní zájemci.
Nutný pohovor. Tel.: 721 548 304.
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ZIMNÍ SLEVY
KOL AŽ 30%
SLEVY NA ZIMNÍ
CYKLISTICKÉ
OBLEČENÍ
PRODEJ NA
SPLÁTKY
A BONUSOVÉ
KARTY
* servis
* doplňky
* součástky * prodej
STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

10,
Prostìjov
tel.: 582
333 433
e - mail:
vecernik@pv.cz

Společenská
inzerce na str. 21

22. února 2010

služby
Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce bytových jader, zateplování fasád atd. + malířské, natěračské práce. Tel.: 774 861 498.
Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
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.
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.
ŽIJ ZDRAVĚ www.hubnete.cz/maba
www.azhubni.cz Navždy!!
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).
zdravé hubnutíwww.hubnete.cz/mech
Vodo-topo.plyn + veškeré instalatérské práce. Tel.: 608 747 788.
Doučím NJ ZŠ a SŠ, připravím k maturitě. Tel. 728 552 952.
Doučím matematiku. Tel.: 721 307
759.
Potřebujete očistit střechu od sněhu a
ledu nebo rýny - žlaby od ledu? Volejte: 602 77 68 43.
Stavební sdružení provádí výstavbu
RD, rekonstrukce RD, bytů, zateplování budov a jiné stavební práce. Tel.:
608 46 38 84. 731 566 255.
Stolařství Filouš vyrábíme: kuchyně,
vestavné skříně, schody, posuvné
dveře. Provádíme opravy starožitného nábytku. Tel.: 605 90 50 87.
Provádíme dokonalé strojní čištění
a povrchovou úpravu podlah, koberců a sedacích souprav. Milan Revay, tel.: 582 38 23 25, 604 43 93 02.
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
Zpracuji účetnictví vč. daní, mezd,
DPH a daň. přiznání. Tel.: 582 370
505, 721 646 156.
Tesařské a pokrývačské práce
777 69 03 11, 777 20 72 83.
„Je dobré vědět“
„Nabízíme“
Opravy vodovodních baterií
Opravy WC
Opravy plynových průtokových
ohřívačů (Karmy PO-35-370-371),
výroba autoklíčů vč., načipování
Otvírání zaklapnutých dveří.
Kontakt: 603 818 856
Železářství: Kravařova 8, PV.
Tel.: 582 332 226.
Provádíme práce: elektro, vodo-topo-plyn, vč. podlahového vytápění,
projektové dokumentace, výpočtu
energetické náročnosti budov. Tel.:
777 942 021.
www.hubnete.cz/rosta
Nabízím řez ovocných stromů,
výsadby zeleně. Telefon 721 036
641.
STYKR s.r.o., odklízení sněhu ze
střech. Tel.: 605 86 41 40.

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

koupím
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vzpomínáme

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.

Kdo žije v srdcích
svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Sběratel koupí staré zlaté (Československé 1 – 10 dukáty 3.500 – 75.000
Kč). A stříbrné mince, bankovky, vyznamenání a numizmatickou literaturu - i celou sbírku. Solidní jednání.
Tel.: 603 161 569.
Porcelánové figurky značek:
Mišeň 5 – 20.000 Kč, Rosenthal 3 – 8.000
Kč, Volkstedt 1.500 – 5.000 Kč, Kodaň 2 – 4.000 Kč, Slavkov 1 – 3.000
Kč, Dux 500 – 1.500 Kč, a další. Tel.:
603 161 569.
Koupím obrazy předních českých a
moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.

Dne 24.2.2010 vzpomeneme
10. výročí úmrtí
paní Márie Borovské
z Prostějova.
Stále vzpomínají manžel,
dcera a synové s rodinami.

prodám

Dne 27. února 2010
uplyne 8 let, kdy nás náhle
opustila naše drahá maminka,
babička, prababička, teta,
paní Boženka HORÁKOVÁ.
Za milou vzpomínku
děkují dcery
Blanka a Eva s rodinami
a rodina Hašákova.

VÝPRODEJ
MODELŮ 2009
NOVÉ MODELY
2010
JIŽ V PRODEJI

zvířata
Prodám štěňátka Čínský chocholatý
pes, s PP, odběr možný ihned. Tel.:
604 34 70 27.
Německý ovčák, štěňata na jaro, s PP,
po výb. rod., předpoklad výb. exter. a
povah., barva pál., znaky (typ Rex),
štěňata očkovaná, odčervená, tetovaná. Jen do dobrých rukou. Cena
štěněte 3.000 Kč. Tel.: 777 600 258.

Kdo v srdcích žije, neumírá…..

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

Hledá se fenka Pražského krysaříka.
Ztratila se ve středu 17.2.2010 v okolí ul. Kostelecká, Martinákova…Černá s hnědým pálením, barevný textilní obojek. Slyšící na jméno
Nelinka. Odměna 10.000 Kč. Tel.:
602 703 994, 603 814 333 p. Lužný,
Kostelecká 366, PV.

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.: 606 557 761, 602 856
491.
Prodám piano PETROF ve
výborném stavu. Zn. Spěchá. Tel.:
777 109 569.
Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/99 Kč. Objednávky
na tel.: 777 936 723.
Prodám trafiku u staré polikliniky
– sleva. Tel.: 776 218 519.

Dne 25.2.2010
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
babičky, maminky
a manželky paní
Marty LAURENČÍKOVÉ
z Kostelce na Hané.
Vzpomíná manžel s rodinou.

Dne 20. února 2010
jsme si připomenuli
20. výročí úmrtí
pana Antonína HUSIČKY
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn
a dcera s rodinami.

Jsme smutni,
že jsme Tě ztratili,
ale jsme šťastni,
že jsme Tě měli.
Těžko se s Tebou loučilo,
ještě těžší bez Tebe žít,
Tebe jsme milovali
a budeme dál. Láska smrtí
nekončí, v srdci navždy
budeme Tě mít.

Prodám zánovní vinotéku Liebherr.
Rozměr 70x70x170 – výška. Cena
20.000 Kč. T. 602 719 265.

oznámení
Vinotéka, Kostelecká 10, PV se těší
na Vaši návštěvu,
www.vinotekauzbynka.webnode.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.
24. - 27. března ZILLERTAL ARENA, Rakousko. 3 dny lyžování. Cena
1.650 Kč + cca 175 EU s sebou. CK
Minitrans a Svaz lyžařů. Inf a přihl.
OS ČSTV, Česká 15, PV. Tel.: 588
507 048.

Dne 26.2.2010 uplyne
9. smutné výročí od úmrtí
pana Milana KUBICI
z Prostějova.
Vzpomínají družka
a děti s rodinou.

Dne 28.2.2010 vzpomínáme
na 100leté narození
pana Oldřicha PŘIKRYLA
z Vrahovic – bývalého
motocyklového závodníka.
Vzpomíná manželka Žofie
a děti Věra, Zdena, Oldřich,
Jaroslav, Miroslav s rodinami.

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ

Kde sama chce tam bere smrt
a marně voláš stůj

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

seznámení
Dne 28. února 2010
vzpomeneme 1. smutné
výročí od úmrtí
paní Anežky SLÁDEČKOVÉ.

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.
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.
Svobodný 38 bez závazků, hledá štíhlou ženu od 29 do 35 roků, možno i s
jedním dítětem. Zn.: „Vážený vztah“.

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957
Dne 24. února 2010
vzpomeneme 25. roků od úmrtí
paní Zdenky HAVLÍČKOVÉ
z Prostějova.
A zároveň dne 13. května 2010
vzpomeneme 6. roků od úmrtí
mého bratra,
pana Karla HAVLÍČKA
ze Stařechovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera a sestra Hana a Ivana a
Karel Havlíčkovi s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří se přišli naposledy
rozloučit
s p. Františkem
SANYTRÁKEM
z Hrubčic.
Děkujeme za květinové dary.
Naše poděkování patří pohřební
službě p. Václavkové
za důstojné rozloučení
a kvalitní služby.
Zarmoucená rodina.

gratulace

A dne 11. března 2010
vzpomínáme
nedožitých 65. roků
pana Pavla SLÁDEČKA
ze Zdětína.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Dne 27. února 2010
se dožívá 80 let
paní Zdeňka ŽONDROVÁ
z Prostějova.
Hodně zdraví, štěstí a životní
pohodu přeje dcera Jitka,
syn Jiří a především pravnuci
Tony a Matýsek.

Dne 22. února 2010
oslaví 70. narozeniny
paní Františka MATUROVÁ
z Vrahovic.
Hodně zdraví a štěstí
do dalšího života přejí
syn Jaroslav a dcery Jana,
Dana, Věra s rodinami..

Hokej, fotbal

22. února 2010
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HK JESTŘÁBI PV- HC ZUBR NOVÝ JIČÍN

1:4

TTřetiny:
ř e t i nnyy : 00:4,
: 4 , 11:0,
: 0 , 00:0
:0
Branky a nahrávky:
h á k 40
40.
0D
Duba
b (P
(Piluša)
Pil š ) – 110.
0C
Coufal
f (Kohút,
Goiš), 15. Kohút (Coufal, Goiš), 18.
Ditrich (Sedlák), 20. Ditrich (Kolář,
Faltýnek)
Střely na branku:
26:35
Vyloučení:
5:5
Využití:
1:2
Oslabení:
0:1
Diváků:
1500

Sestava Prostějova
Jedlička
Plzák
Pozděna

Trenér:Aleš Tomášek

ZÁZRAK se nekoná, fanoušci domů – sezóna končí...
Pv

2. HOKEJOVÁ LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - 39. KOLO

Zientek
Paška
Kolibár
Bauer

Jestřábi podlehli v hanáckém derby Přerovu a ztratili šanci na play-off

Sedlář
Stejskal
Duba Brynecký
Smejkal
Piecha
Kováč
Bordowski Zábranský
Piluša
Berčák
Matějka
Asistent:Martin Dufek

1:4

Př

PROSTĚJOV - V devětatřicátém kole východní skupiny druhé
lihy nastoupil tým HK Jestřábi
Prostějov v nedělním domácím
utkání k hanáckému derby proti
HC Zubr Přerov. Favorizovaný
soupeř vystřílel veškerý potenciál
hned v první třetině, čtyřmi brankami domácí doslova deklasoval
a postavil je takřka do role přihlížejících.
Vyrovnanýzačátekutkáníslibovalslušný
hokej. V 10. minutě však Přerov poprvé
skóroval a jakoby zavelel k pořádné petelici. Během dalších deseti minut nasázeli
za záda domácího gólmana Sedláře další
tři branky. První třetina skončila 0:4 také
díky využitým dvěma přesilovkám soupeře.
Ani po přestávce se domácím nedařilo.
Po příchodu ze šaten pokračoval nápor
hostí, utkání se odehrávalo vesměs
před domácí brankou a Sedlář se měl
co otáčet. Jestřábi se do útočného pásma dostávali jen sporadicky, prvních
deset minut druhé části hry měli plné
ruce práce s obranou. Naštěstí se Sedlář

Pohledem trenérů
Aleš TOMÁŠEK (HK Jestřábi Prostějov): „Je vidět, proč jsme na tom místě, kde
jsme. Je to o disciplíně – něco si před utkáním řekneme, ale uděláme něco jiného.
Dvě hrubé chyby v první třetině potrestal soupeř brankami. Inkasovali jsme čtyři
branky a celá hra byla někde jinde. O přestávce bylo v šatně trošku rušněji, ujasnili
jsme si, co hrát. Přerov však hrál v pohodě, hráli si svoje a my byli naopak v křeči.
Hráli jsme sice oslabeni, se třemi juniory se dá jen těžko uhrát standart, chybí jim
zkušenosti. Naším nedostatkem je, že nedáváme šance, nedaří se střelba. To je
nepsaný zákon nedáš – dostaneš. Střelbu nejde natrénovat, to je prostě každému
hráči dáno...“
Lubomír OSLIZLO (HC Zubr Přerov): „Měl jsem obavu, jak Prostějov přistoupí
k utkání. Derby je vždycky dost vyhecované. První třetina nám vyšla gólově dobře, nastříleli jsme branky a uklidnili se. Branku jsme dostali zbytečně okýnkem
v obraně. Po úspěšném začátku jsme druhou třetinu rozehráli na čtyři řady, aby
si zahráli všichni hráči. Po brance Prostějova jsem ale stáhl znovu na tři pětky, pro
jistotu.“
-jputkání už nedokázali brankáře hostí
překonat. Přerov s přehledem dohrál
svůj zápas a odvezl si z prostějovského
ledu zasloužené body.
Atmosféra v hale byla poplatná derby.
Rizikový zápas ostře sledovali policisté i strážnici, kotel Přerova jen kypěl.
Radost z vedení jim dodávala náladu
a přehlušovali domácí fanoušky. „My
jsme Přerov, vy nejste nic“ neslo se
k tribunám domácích fandů....
-jp-

ve své svatyni zabydlel a za svá záda
nepustil ani jednu střelu. Po čtyřiceti
minutách hry se konečně dočkali branky i domácí. Při přesilové hře skóroval
Lukáš Duba po přihrávce Piluši. Stav
1:4 pak vydržel až do konce utkání.
Ve třetí třetině už hráli domácí vyrovnanou partii, místy měli dokonce víc ze
hry a častěji atakovali přerovskou branku. Jejich snaha o dohnání brankového
manka však byla jalová a do konce

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. HC Bobři Valašské Meziříčí 40
2. HC Zubr Přerov
40
3. SHK Hodonín
40
4. HC Orlová
40
5. HC Nový Jičín
40
6. HC Slezan Opava
40
7. VHK Vsetín
40
8. HC Břeclav
40
9. HC Uničov
40
10. HK Jestřábi Prostějov
40
11. VSK Technika Blansko
39
12. HC Frýdek-Místek
40

26
26
27
22
17
15
16
12
11
8
8
8

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

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

8
8
8
11
16
14
16
20
22
23
21
29

204:120
137:83
199:101
172:130
126:124
112:134
139:117
115:148
134:211
106:153
101:157
108:175

90
89
88
77
63
61
58
48
42
38
38
28

Kam příště
40. (41. hrané) kolo, středa 24. února 2010, 18:00 hodin: VHK
Vsetín - HK Jestřábi Prostějov (17:30 hodin), VSK Technika
Blansko - HC Orlová, HC Břeclav - HC Uničov, HC Zubr Přerov
- SHK Hodonín, HC Frýdek-Místek - HC Bobři Valašské Meziříčí,
HC Nový Jičín - HC Slezan Opava
41. (42. hrané) kolo, sobota 27. února 2010, 17:00 hodin: HC
Bobři Valašské Meziříčí - HC Zubr Přerov, SHK Hodonín - VHK
Vsetín, HC Uničov - HC Orlová, HC Nový Jičín - VSK Technika
Blansko, HK Jestřábi Prostějov - HC Břeclav (neděle 28.2., 17:00),
HC Slezan Opava - HC Frýdek-Místek (neděle 28.2., 17:00). -pk-

Souhrn 2. hokejové ligy - skupina Východ:
38. (39. hrané) kolo: HC Frýdek-Místek - HK Jestřábi
ř Prostějov
ě 5:0 (předehráno)
ř
•
VHK Vsetín - HC Orlová 4:6 (1:3, 1:2, 2:1). Branky a nahrávky: 19. Mokrejš (Sakrajda,
Ondráček), 22. J. Tesařík (Hrňa, Vaněk), 10. Hrňa, 52. Sakrajda (Ondráček, Bořuta) - 3. Prokop
(Najdek, Rozum), 4. Dušek (Urbánek), 18. Valchař (Prokop), 24. Stránský (Prokop, Potočný),
28. Najdek (Golab), 60. Potočný • VSK Technika Blansko - HC Břeclav 3:4 (3:1, 0:1, 0:1
– 0:0, 0:1) po samostatných nájezdech. Branky a nahrávky: 11. Veselý (Hrůza), 12. Tesař
(Mifek), 13. Tobiáš (Benýšek) - 19. Mráz (Pelán), 21. Prachař, 49. Karný (Prachař), rozhodující
nájezd Prachař • HC ZUBR Přerov - HC Uničov 9:3 (4:1, 3:1, 2:1). Branky a nahrávky: 4.
Ditrich (Faltýnek), 7. Kolář (Sedlák), 10. Martinák (Hanák, Kočara), 13. Sedlák (Faltýnek), 32.
Pala (Kolář, Ditrich), 36. Martinák (Hanák, Pavlas), 38. Kolář, 55. Hanák (Pavlas, Martinák),
57. Goiš (Coufal, Pavlas) - 14. Handl (Drábek), 37. Drábek (Diviš, Handl), 60. Řezáč (Sedlář,
Skoumal) • HC Gedos Nový Jičín - SHK Hodonín 1:6 (0:2, 1:3, 0:1). Branky a nahrávky:
39. Uhlář (Sluštík) - 9. Hoza, 19. Spok, 26. Klimeš (Holly, Komárek), 27. Vaškovič, 35. Harnig
(Jurásek), 48. Harnig (Holly) • HC Slezan Opava - HC Bobři Valašské Meziříčí 1:2 (0:0,
1:0, 0:1 – 0:0, 0:1) po samostatných nájezdech. Branky a nahrávky: 31. Měch (Grofek) - 44.
Šebesta (Sochorek, Ovšák), rozhodující nájezd Sochorek
39. (40. hrané) kolo: HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Gedos Nový Jičín 6:1 (2:0, 3:0,
1:1). Branky a nahrávky: 14. Lhotský (P. Dvořák, Ovšák), 14. Šebesta (Vnenk), 21. Lhotský
(Dvořák P.), 31. Sochorek (Bokroš, Ovšák), 33. Ovšák (Sochorek), 47. P. Dvořák (Lhotský)
- 54. P. Hruška (Macháček) • HC Uničov - VHK Vsetín 2:14 (0:5, 1:4, 1:5). Branky
a nahrávky: 21. Diviš (Handl), 56. Diviš (Handl) - 1. Vaněk (Hrňa), 4. Knebl (Tesařík), 7.
Sakrajda (Tesařík), 12. Sakrajda (Kajaba), 14. Vodák (Hrňa, Vaněk), 26. Tesařík (Vaněk), 33.
Ašer (Šimek), 34. Sakrajda (Hrňa), 39. Tesařík (Sakrajda, Zavrtálek), 43. Vaněk (Farda), 46. ,
50. Vaněk (Sýs), 56. Tesařík (Sakrajda), 58. Sakrajda • HC Orlová - HC Břeclav 3:5 (2:2,
1:0, 0:3). Branky a nahrávky: 3. Štefanka (Grygar, Kraft), 4. Potočný (Valchař, Stránský),
39. Dušek (Valchař, Potočný) - 7. Prachař (Dora), 17. Sedláček (Mráz), 48. Bokroš (Novosad,
Prachař), 52. Čikl (Zapletal), 58. Pelán (Sedláček) • SHK Hodonín - HC Frýdek-Místek
8:3 (2:2, 4:0, 2:0). Branky a nahrávky: 3. Komárek (Kuba), 8. Kuba (Rapant), 25. Jurásek
(Haring), 26. Kuba (Komárek, Hollý), 26. Peš (Holuša, Sajdl), 31. Korotvička (Hoza), 45.
Vaškovič (Haring, Jurásek), 57. Sajdl (Holuša) - 8. Kolařík (Mocek), 20. Kopáč, 55. Kolařík •
HK Jestřábi Prostějov - HC Zubr Přerov • HC Slezan Opava – VSK Technika Blansko
.˝
-pk-

FOTBALOVÉ PŘÍPRAVY

Přerov jim zlomil vaz. Hokejisté Prostějova po porážce v hanáckém derby mohli jen zklamaně padnout na led. Šance na play-off jsou už jen hodně teoretické...
Foto: Z. Pěnička

sledujeme fotbalová klání v Chropyni a Holici

V Konici sněžilo, tak se nehrálo. CO DNES? ZIMNÍ TURNAJ „O POHÁR MĚSTA CHROPYNĚ“
SOKOL KONICE – SOKOL URČICE nehráno
Sobotní poledne mělo na konické umělé trávě patřit fotbalistům
tamního divizního celku a hostujícím Určicím. Jenže ze zajímavého
regionálního souboje alespoň prozatím sešlo. Proti se totiž postavilo
počasí, které sice na většinu moravského území snášelo déšť, ovšem
do Konice přineslo sníh! A tak se na hřišti vytvořila pěticentimetrová
pokrývka a jelikož povrch byl příliš kluzký, dohodli se zástupci obou
klubů na přeložení tohoto přípravného mače. Ten by se měl hrát dnes,
tj. v pondělí 22. února za umělého osvětlení od 19 hodin. Náhradního
soupeře ani jeden z celků o uplynulém víkendu nehledal.
-pk-

Haná Prostějov dosáhla cenného
výsledku během zimní přípravy.
PROSTĚJOV- Během zimní přípravy, která u fotbalistůTJ Haná Prostějov
sestává ze spinning tréninku, venkovního výběhu, posilování v tělocvičně
a také boxerského tréninku odehráli „Hanáci“ již dva přátelské zápasy, a to
na umělé trávě v Kroměříži a na stejném pažitu Sigmy Olomouc.
V prvním utkání, které bylo na programu 12. února remizovala Haná
Prostějov s účastníkem I.B třídy Zlínského kraje TJ Rusava 4:4 (2:2).
V tomto zápase Haná vedla už 4:2, ale chvíle nepozornosti těsně před koncem zápasu stála tým vytoužené vítězství. Za Hanou se střelecky prosadil
dvakrát Cibulec, po jedné brance vstřelili Konečný a Zachar z pokutového
kopu. „Součet branek mohl být v tomto zápase dvouciferný, ale zahodili jsme několik vyložených šancí,“ zalitoval Daniel Kolář, kouč týmu TJ
Haná Prostějov.
Ve druhém přípravném zápase na jarní sezonu, jenž se odehrál včera, tj.
v neděli 21. února nastoupili jeho svěřenci na „umělce“ Sigmy Olomouc
proti účastníkovi Přeboru Olomouckého KFS, týmu FC Dolany. „Družstvo
Dolan mělo po celý zápas citelnou převahu, ale přesto se podařilo brankáři Hané Pastyříkovi udržet čisté konto a to za pomoci celého bojujícího
mužstva,“ uznal po tomto souboji herní převahu protivníka a tedy „zlatou“
bezbrankovou remízu Daniel Kolář.
Sestava Hané Prostějov: Pastyřík - Šindler, Jančiar, M. Kolář, Chum Vyskočil, Mašík, Zbožínek, Trnavský - Cibulec, Konečný. Střídali: Fréhar,
Ondráček. Trenér: Daniel Kolář.
V posledním přípravném zápase nastoupí fotbalisté Hané Prostějov na
„umělce“ Morkovic proti účastníku I.A třídy Jihomoravského kraje, celku
Slovan Ivanovice na Hané. Hrát se bude v neděli 7. března 2010. -ol, pkDALŠÍ PŘÍPRAVY:
Klenovice na Hané – Vrahovice 8:1 (hráno v Chropyni), Kostelec na
Hané – Přemyslovice 3:2 (0:1), branky Kostelce: Langr, Kamenov, A.
Horák (hráno v Konici), ŽENY: 1.FC Přerov – FC Kostelec na Hané 11:0
(4:0), sestava Kostelce: Otáhalová – Burgetová, Všetičková, Sekaninová,
Pavlíková – Knápková, Havlíčková, Oravcová, Schönová – Křížková, A.
Píchalová. Trenér: Zdeněk Merta. „Chybělo nám šest hráček základní sestavy a dali jsme příležitost mladším holkám, bylo to víceméně zkušební
utkání,“ nedělal z debaklu tragédii lodivod kosteleckých fotbalistek. -pk-

KRALICE se stále nesou na vítězné vlně

CHROPYNĚ - V uplynulém týdnu
bylo odehráno již šesté kolo zimního turnaje v kopané „O pohár města
Chropyně“, kterého se účastní osm
mužstev, hrajících převážně Přebor,
resp. I.A třídu Olomouckého KFS.
Program čtyř zápasů se tentokrát
roztáhnul prakticky do celého týdne, když na žádost Troubek bylo
již v úterý 16. února předehráno
jejich s 1. FC Přerov. Další dva
zápasy byly na programu v sobotu,
poslední duel se odehrál v neděli.
Bohužel výsledek souboje mezi

Kozlovicemi a Želatovicemi nebyl
ještě ve včerejších hodinách znám.
Úterní předehrávka skončila vítězstvím Přerova, ale k vidění bylo
vyrovnané utkání se šancemi na
obou stranách. V sobotních duelech prohrálo mužstvo Kojetína
s Holešovem rozdílem tří branek a mužstvo pořádajícího FK
Chropyně prohrálo s Kralicemi
o branku. Byla to první porážka
Chropyně a na druhou stranu prezentace mužstva Kralic, které v turnaji doposud neztratilo ani bod.

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 umístěná
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.
Závěrečné sedmé dějství je na programu tuto sobotu 27. února a půjde
především o to, kdo doplní Kralice
ve finále?
-pk-

KRALICE ZNOVU VE VESELÍ – ŠESTÁ VÝHRA
FC Kralice na Hané – FK
Chropyně 2:1, střelci branek:
Lehký, Z. Petržela – Buksa. Sestava
Kralic: Kofroň - Šmíd, Pazdera,
Dočkal, Bukovec - R. Petržela,
Růžička, O. Dostál, Valtr – Lehký, M.
Dostál. Střídali: Z. Petržela, Halenka,
Liška, Kratina. Trenér: František Jura.
Kralické již opustila rozsáhlá marodka a tak až na trio Ohlídal, Kaštil,
Trnavský se mohli všichni dosavadní
zranění vrátit na trávník. Tým také
nastoupil s jednou posilou, protivanovským Ondřejem Dostálem.
„Pokud Protivanov hrát nebude, bude
Ondra u nás,“ prozradil kouč Kralic
František Jura. Ten naopak musel
v uplynulém týdnu „strpět“ jednu ztrátu. „Rozehnal se vrátil do Klenovic.
Rozmyslel si to, raději to nebudu
komentovat,“ utrousil lodivod a bylo
znát, že jej změna postoje hráče,
s nímž počítal zřejmě do základní
sestavy rozezlila. V samotném utkání
bylo zpočátku lepší domácí, kteří si
v úvodních dvaceti minutách vytvořili místy až drtivý tlak. Skóre však
bylo otevřeno na druhé straně a to
zásluhou Lehkého, který se prosadil
vůbec z první povedené kombinace
Kralických. Chropyně byla nadále

proti týmu z vyšší soutěže, v přípravě není dobré tak vyhrávat,“ přiznal
kormidelník Kralic na Hané určitou
pověrčivost. Výkon týmu jej ale
potěšil. „Až na úvodní dvacetiminutovku jsme hráli dobře,“ konstatoval
Jura s tím, že pokud se podaří vyřešit
příchod protivanovského O. Dostála,
bude hráčský kádr pro jarní část
Přeboru Olomouckého KFS uzavřen.
Ostatní výsledky 6. kola:
TJ Slavoj Kojetín - SFK ELKO
Holešov 1:4; 1. FC Přerov – TJ Sokol
Troubky 3:1,branky: Pola, Hýbner,
Machač – Stískal; FC Želatovice –
FK Kozlovice výsledek nebyl do
uzávěrky tohoto vydání znám.

aktivní a přestože hosté hru přece
jen vyrovnali, dočkali se vytouženého gólu také domácí, kteří potrestali
nedorozumění v kralické defenzívě
a Buksa přehodil zbytečně vyběhnuvšího Kofroně. Ve druhé půli oživilo hru Kralic několik střídání a rázem
to byly ony, kdo určoval tempo hry.
Chropyně jakoby fyzicky odpadla
a tak lepší hosté čekali, kdy že se střelecky prosadí. A stalo se v 71. minutě,
když akci Martina Dostála zakončil
Zdeněk Petržela. Těsné vedení už
Kraličtí udrželi. „S šestou výhrou v řadě jsme samozřejmě spokojení, až mě
to děsí... Už jsem dokonce uvažoval,
že sehrajeme nějaké těžké střetnutí

TABULKA TURNAJE PO 6. KOLE:
1. FC Kralice na Hané6
2. FK Chropyně
6
3. FK Kozlovice
5
4. FC Želatovice
5
5. 1. FC Přerov
6
6. TJ Slavoj Kojetín 6
7. SFK ELKO Holešov6
8. TJ Sokol Troubky 6

6
4
3
2
2
2
2
0

0
1
0
1
1
1
0
0

0
1
2
2
3
3
3
6

14:7
23:14
22:6
17:11
12:14
14:17
13:17
10:39

18
13
9
7
7
7
6
0

Program 7. kola, sobota 27. února: 11:00 Kozlovice – Přerov, 13:00
Chropyně – Želatovice, 15:00 Holešov – Kralice na Hané, 17:00 Troubky
– Kojetín..
-pk-

ZIMNÍ TURNAJ 1.HFK OLOMOUC

HOLICE - Předposlední kolo základní části zimního turnaje třetího ročníku
Memoriálu Oldřicha Vangora určilo prvního finalistu. Finále si zahraje Sokol
Bohuňovice, který vybojoval páté vítězství a bez ohledu na výsledky posledního
kola nemůže být ve skupině „A“ předstižen. Ve skupině „B“ prohrály Hlubočky
s Lutínem a jejich naděje na finále se rozplynula...

SKUPINA „A“
Sokol Bohuňovice - Sokol Velký Týnec 4:2 (1:2), branky: 40. Konečný, 60. Peka, 61.
Koudelný, 87. Janků – 15. Pospíšil, 17. Macenauer; Sokol Tovačov - Slovan Černovír 0:1
(0:0), branka: 66. Pučálka; FK AD Horka n.M. - SK Jesenec 0:6 (0:3), branky: 6., 74.
Klicpera, 30. Laštůvka, 38. Konečný, 59. Čížek, 83. J. Tichý. Sestava Jesence: Hradil Burian, p. Tichý st., Klicpera, Takáč - Stoják, Konečný, Čížek, Laštůvka - J. Tichý, Kuřitka.
Střídali: Grulich, Tyl. Trenér: Roman Jedlička. Ani vysoké vítězství nezaručuje Jesenci
závěrečný boj o třetí místo na turnaji, když finále svěřencům nového trenéra Jedličky definitivně odneslo sobotní vítězství Bohuňovic nad Velkým Týncem. V předposledním utkání
základní skupiny si však celý jesenecký tým i tak s chutí zastřílel a výrazně přehrál účastníka
I.B třídy. O góly se podělilo šest různých hráčů. 1.HFK Olomouc „B“volný los.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Sokol Bohuňovice 5
5
0
0
23:6
15
2. 1.HFK Olomouc B 5
3
1
1 25:12
10
3. SK Jesenec
5
3
1
1
15:7
10
4. FK Horka n.M.
5
2
1
2 10:12
7
5. Sokol Velký Týnec 5
2
0
3 12:19
6
6. Slovan Černovír
6
1
1
4
7:18
4
7. Sokol Tovačov
5
0
0
5
3:25
0
Střelci: 8 - Janků (Bohuňovice), 6 - M. Krejčí (1.HFK „B“), 5 - Fiala (Horka), Pospíšil (V.
Týnec), Čížek (Jesenec), 4 - Kučerňák (1.HFK B), Fryčák (Bohuňovice), Žondra (1.HFK
„B“), Tichý ml. (Jesenec), 2 - Smrčka (Tovačov), Šubrt (Černovír), Tesař (1.HFK „B“),
Bundil (Horka), Koudelný (Bohuňovice), Konečný (Bohuňovice), Macenauer (Velký
Týnec).

SKUPINA B:
SK Velká Bystřice - FK Brodek u Přerova 6:0 (2:0), branky: 8., 68. a 78. Kryl, 30. Pluháček,
62. Poledna, 83. Šputa; SFK Nedvězí - 1.HFK Olomouc „U19“ 1:3 (1:0), branky: 18.
Kubáček - 68. a 82. Zifčák (druhá z penalty), 88. Blaťák z penalty; Sigma Lutín - FK
Hlubočky 4:2 (2:0), branky: 9. a 86. Rec, 15. a 47. Bartl – 65. Melichárek, 73. Žádník, Sokol
Olšany volný los.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. FK Hlubočky
6
4
1
1
22:9
13
2. Sigma Lutín
5
4
1
0
20:8
13
3. SK Velká Bystřice 5
3
1
1
21:9
10
4. Sokol Olšany
5
2
2
1 14:14
8
4
5. 1.HFK OL „U19“ 5
1
1
3
8:11
6. FK Brodek u Př.
5
1
0
4
7:19
3
7. SFK Nedvězí
5
0
0
5
9:31
0
Střelci: 14 - Kryl (V. Bystřice), 9 - Bartl (Lutín), 7 - Hošák (Olšany), 5 - Körner (Lutín),
Žádník (Hlubočky), Melichárek (Hlubočky), 4 - Ferenčík (Hlubočky), Kubáček (Nedvězí),
3 - Souček (Olšany), Rec (Lutín), 2 - Jurenka (Velká Bystřice), Hrabec (1.HFK „U19“),
Klicpera (Nedvězí), Prucek (Lutín), Frýdek (Hlubočky), Krbeček (Hlubočky), Zifčák
(1.HFK „U19“).

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 z 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.
-pk-

Přípravky v 1.SK Prostějov čekají právě na vaši ratolest
„Hledáme nové hráče, kteří se nebojí úspěchu,“ hlásí trenéři Jan Naicler s Jiřím Krestou
PROSTĚJOV - Již podruhé
vás v rámci letošní kampaně
„HLEDÁME NOVÉ HRÁČE,
kteří se nebojí úspěchu“
informujeme o probíhajícím
NÁBORU do přípravek fotbalového oddílu 1.SK Prostějov.
Ten je pokračovatelem klubu
s dlouholetou tradicí a bohatou
minulostí, do které patří i účast
mezi tehdejší československou
fotbalovou elitou. V Prostějově
byla tradičně dobrá základna fotbalistů, z níž vyrostla
řada později ligových hráčů.
Nejinak je tomu i v současnosti, byť se kopaná jako celek
potýká ve městě s existenčními
potížemi. Od sezóny 2006-2007
funguje nový fotbalový klub
1.SK Prostějov, který převzal
všechny soutěže od SK LeRK
Prostějov. Strategie tohoto
oddílu dlouhodobě vychází
právě z výchovy mladých hráčů. „V Prostějově se omladina
připravuje na fotbalovou kariéru pod vedením kvalitních trenérů ve dvanácti družstvech,“
říká Jan Naicler z vedení 1.SK
Prostějov, které vychází z reálné ekonomické situace.

družstva je perfektně postaráno jak
po stránce organizační, tak i tréninkového zázemí. „Trénujeme třikrát
týdně na travnatém hřišti 1.SK,
v zimním období chodíme do
posilovny v areálu SOU Oděvní.
Kromě toho chodíme i pravidelně
plavat,“ uvádí Jiří Kresta. Z harmonogramu pro letošní zimní přípravu pak vyčetl: „Čeká nás celkem
dvanáct turnajů v hale a tři víkendová soustředění.“
Nic z toho by se samozřejmě
neobešlo bez materiálního a technického zabezpečení. „Díky štědrým sponzorům si kluci nemohou
stěžovat. Kromě soutěžních dresů
máme i vlastní tréninkové dresy,
teplákové soupravy, vycházkové
sady, padesát míčů a další pomůcky,“ neskrývá spokojenost Jan
Naicler, který by při této příležitosti
proto rád poděkoval všem firmám,
kdo k tomu přispěli. „Ať už je to
Mega Okrajek, Sorbon - prodejna chovatelských potřeb a krmiv,
Saller, EuroSite, Cukrárna Radek
Kocourek, DD Sport Dubany a
další. Všem opravdu moc děkujeme,“ vzkázal funkcionář a kouč v
jedné osobě. „Velice dobře spolupracujeme také s ostatními fotbalovými kluby v okolí jako například
s Kostelcem na Hané, Kralicemi
na Hané či Otinovsí,“ dodal Jan
Naicler.
Okruh a party hráčů však nejsou
pro okolí uzavřeny, proto i s příchodem další půlsezony pořádá oddíl
1.SK Prostějov seriál fotbalových
NÁBORŮ. Někoho by možná
odradila finanční náročnost, nebo
nemožnost prosadit se do základního kádru, ale lodivod Naicler v
tomto oponuje. „Na turnaj jezdí
deset až čtrnáct hráčů vždy s ohledem na to, aby si každý pořádně
zahrál. Tady není důležitý výsledek, ale vždy předváděná hra a aby
se všichni prostřídali. A finanční náročnost? Základní měsíční
poplatek je pět set korun českých.
Když kluci jedou na soustředění,
zaplatí pouze tři stovky. Dopravu
na turnaje, popřípadě noclech a
stravu neplatí. Navíc dostanou
zdarma klubovou vycházkovou
soupravu, zimní bundu, trička,
sportovní tašku, tréninková trička a
trenýrky. K dispozici mají veškeré
tréninkové vybavení, kvalitními
míči počínaje a figurýnami konče.
Spolupráce s rodiči je pak více než
samozřejmostí. Dvakrát za sezónu
se koná neformální posezení trenérů s rodiči, nebo i prestižní utkání
maminek proti svým synům,“ přibližuje chod fotbalové přípravky
Naicler.
Pro všechny případné zájemce
jsou k dispozici internetové stránky
www. fotbal03prostejov.cz, které
prodělávají až několikrát za týden
aktualizaci. Je tohle opravdu pro
rodiče náročné? Co víc dodat. Jen
tak dál, kluci. Jen tak dál!
-pk-

Nemalé finanční prostředky je
přitom nutné v Prostějově vynaložit na rekonstrukci stávajícího
sportovního areálu a zlepšení podmínek pro hráče i diváky. Z těchto
důvodů vedení klubu před sezónou
2007-2008 rozhodlo o dočasném
ukončení činnosti družstva mužů.
„Záměrem práce v dalších obdobích je přes kvalitní výchovu mládeže vybudovat úspěšný hráčský
kádr především z řad vlastních
odchovanců a následně obnovit
činnost oddílu v kategorii mužů,“
zopakoval známý fakt Naicler,
který působí u přípravek ročníku
2002-2004 jako trenér.
Doslova chloubou v počínání
prostějovského oddílu jsou pak
přípravky, kterých funguje pod
hlavičkou 1.SK rovnou šest. „Před
dvěma lety jsme začali projekt, na
jehož konci má být ještě pevnější a
stálá mládežnická základna prostějovské kopané. Od září 2008 až po
současnost jsme přijali pětačtyřicet
dětí, jež jsou rozděleny do družstev podle svého věku. A můžeme
směle říct, že naše práce nese ovoce,“ uvedl pro PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, který se stal mediálním
partnerem fotbalových nadějí
1.SK, Jan Naicler. „Jen v loňském
roce jsme absolvovali třináct turnajů, velice oblíbená začínají být
také víkendová soustředění a pořádáme také fotbalovou školičku.
Účastníme se také Přeboru OFS
mladších přípravek,“ přidal Jiří
Kresta, druhý z trenérů benjamínků prostějovského 1.SK. Dalšími
jsou Martin Neoral, Josef Bílek,
Jiří Homola a Tomáš Gottwald. O

SÁLOVÝ FOTBAL OŠSF PROSTĚJOV - 2009/2010
2.LIGA - NADSTAVBOVÁ ČÁST
sobota 20. února 2010, hala Kostelec na Hané: Kulcao - Mechechelen
“B” 1:5, FC Anděl – Vzducholoď 4:6, AC Zavadilka 2000 “B” – FC Ultras
2:6, Kulcao – FCAnděl 2:9, FC Ultras – Mechechelen “B” 3:2, Vzducholoď
– AC Zavadilka 2000 “B” 6:1, FC Anděl – FC Ultras 6:3, AC Zavadilka
2000 – Kulcao 5:5,Mechechelen “B” – Vzducholoď 3:9, Likérka Metelka
Moravské Prusy – Mloci 6:1, Chachar team – FC Menphis 1:2, Skalka “B”
– Bexim palleten 1:5, Mloci – Chachar team 5:3, Bexim palleten – Likérka
3:3, FC Menphis – Skalka “B” 3:2, Chachar team – Bexim palleten 2:4,
Skalka “B” – Mloci 5:3
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Bexim palleten
2. FC Menphis
2. Likérka Metelka M.Prusy
4. Mloci
5. Vzducholoď Prostějov
6. SK Skalka “B”
7. Chachar team Brodek u Pv
8. FC Ultras Prostějov
9. Kulcao-fundus Prostějov
10. FC Anděl Prrostějov
11. AC Zavadilka 2000 “B”
12. Mechechelen “B”

9
8
8
9
8
8
8
9
9
9
9
8

8
7
6
5
5
3
2
2
2
2
2
1

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

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

42:14
23:12
36:15
45:38
34:29
20:25
21:19
25:39
19:40
29:35
25:33
18:38

25
21
20
15
15
10
8
8
8
7
7
3

3.LIGA - NADSTAVBOVÁ ČÁST
sobota 20. února 2010, hala Prostějov: Zdětín – Plumlov 4:0,Glgani
– Maduda team 1:3, Plumlov – Maduda team 1:4, Zdětín – Glgani 4:0,
Glgani – Plumlov 8:2, Maduda team – Zdětín 5:4
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Maduda team
2. Sokol Zdětín
3. FC Betis Prostějov
4. Torpedo Prostějov
5. KMK Katastrofa
6. Glgani
7. Pokop Domamyslice
8. DD Sport Dubany
9. Bar Oáza Plumlov
10. FC Pepino Konice

9
9
6
6
6
9
6
6
9
6

7
4
4
4
3
3
2
2
2
1

0
2
1
1
2
1
1
0
0
0

2
3
1
1
1
5
3
4
7
5

30:21
26:18
24:14
21:14
16:8
23:24
21:22
5:14
13:35
8:17

21
14
13
13
11
10
7
6
6
3
-koc, pk-
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Vítězná šňůra „osmiletých“
v přípravce 1. SK Prostějov pokračuje
V Trenčíně za sebou naděje nechaly i Baník a Slovan!
TRENČÍN/PROSTĚJOV V sobotu 13.února zvítězila
přípravka ročníku 2002 fotbalového oddílu 1.SK Prostějov
na mezinárodním turnaji
v Trenčíně, kde dokonce za
účasti předních ligových týmů
nepoznala hořkost porážky!
Postupně si poradila jak
s Horním Benešovem, dvěma týmy domácího Trenčína,
Dubnicí, tak i Baníkem Ostrava,
Spartakem Trnava a Slovanem
Bratislava! Vynikající formu
dotvrdili benjamínci 1.SK při
včerejším klání v Kostelci na
Hané, kde taktéž povalili veškerou konkurenci a zvítězili!
Tento velký úspěch těchto malých
fotbalistů, kteří se připravují pod
vedením trenérů Jiřího Kresty a
Jana Naiclera, navázal na velmi
dobré výsledky z předcházejících

týdnů, kdy nejenže vyhráli turnaje
ve Zlíně a v Přerově bez obdržené
branky, ale získali i řadu individuální ocenění samotných hráčů.
„Zde ve výsledcích se odráží kvalitní a pestrá příprava, široké materiálové zabezpečení. Kluci trénují
třikrát týdně, jednou za čtrnáct
dní chodí plavat a šestkrát do roka
jedou na víkendové soustředění,“
říká Jiří Kresta, jeden z trenérů fotbalové přípravky 1.SK Prostějov
„2002“. Současně však upozorňuje: „Ale není to jenom o drilu!
Fotbal musí bavit a trénink musí
být zábava. A že to kluky skutečně
baví, dokazuje jejich vysoká tréninková účast a zejména radost ze
samotné hry,“ vyzdvihuje dobrou
náladu v kolektivu Jan Naicler,
druhý z rovnocenné dvojice koučů. Podobné úspěchy jako byl ten
na Slovensku, výtečnou atmosféru
jen podporují....
-pk-

VÍTĚZNÝ TÝM. Výběr přípravek ročníku 2002 1.SK Prostějov uspěl i na turnaji v
Trenčíne. Na snímku dolní řada: Spačil, Valdéz, Vykopal, Kresta ml., Vyhlídal. Horní řada:
trenér Naicler, Zdráhal, Naicler ml., Večeřa, Stružka, trenér Kresta.

Do Kostelce na

ŽENSKÝ FOTBAL

Hraje se halový turnaj
FC Kostelec na Hané pořádá I. ročník zimního halového turnaje ženské
kopané, který se koná dne 27.2.2010 v Městské sportovní hale v Kostelci
na Hané. Zahájení je naplánováno na 8:00 hodin, vyhlášení výsledků na
15:00 hodin. Startovat by mělo osm týmů, ovšem uprostřed minulého
týdne organizátorům, tři celky odřekly a tak se momentálně jedná o
náhradě. „Potvrzenými účastníky jsou Boskovice, Drnovice, Horní
Heršpice a startovat bude dva kostelecké výběry. Oslovili jsme ještě
Brodek u Konice, Kotvrdovice a slovenskou Myjavu, tak uvidíme,“
nechal účastnické pole otevřené Merta.
-pk-

Dobrochovští dobyli Jevíčko Zdeněk JAREŠ

JEVÍČKO - Druhý únorový
víkend se tým SK Tomek 99
Dobrochov zúčastnil 24. ročníku halového turnaje v kopané
„O pohár města Jevíčka“, kde
se Dobrochovští představili již
potřetí a zatím vždy úspěšně
(2008 – 1. místo, 2009 – 2. místo). Na letošním klání se představila desítka mužstev z celé
republiky, která si to první den
rozdali ve dvou pětičlenných
skupinách, v neděli pak byly na
programu vyřazovací boje.
V sobotních duelech Tomek
Dobrochov pouze jednou remizoval, ostatní tři zápasy dovedl
do vítězného konce, čímž ve své
skupině získal 7 bodů a při skóre
24:7 postoupil do čtvrtfinále z

prvního místa. Na úvod vyřazovacích utkání porazili dobrochovští fotbalisté tým Havana
Club Moravská třebová vysoko
12:0. Semifinálovým soupeřem
se následně stalo mužstvo SK
Jevíčko, které ve čtvrtfinále porazilo obhájce prvenství z loňského roku, celek FC Žlíbka (výběr
Pardubického kraje - pozn.red.).
Dobrochov měl celé utkání ve své
režii a bez problémů zvítězil 5:3.
Finálový zápas potvrdil očekávání
a SK Tomek si již nenechal prvenství na tomto turnaji vzít. Celek
FC Mrtvola nestačil odolávat tlaku Dobrochova a do konce prvního poločasu prohrával již 3:0. Po
přestávce Dobrochovští přidali
čtvrtou branku a FC Mrtvola již

jen kosmeticky upravil skóre na
konečných 4:2.
„Nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen Pavel Kryl , cenu
fair play získal Petr Ullmann,
oba hráči Dobrochova. Na závěr
patří poděkování hlavním sponzorům, Stavební firmě Tomek a
Obecnímu úřadu Dobrochov,“
vzkázal Viktor Hrdlička, předseda
oddílu.
# Konečné pořadí turnaje: 1.
SK Tomek 99 Dobrochov, 2.
FC Mrtvola, 3.TJ SK Jevíčko,
4. M. Roudka, 5. FC Žlíbka,
6. FC Dynamo Čížkovky, 7.
Lhota Rapotina, 8. Havana Club
Moravská Třebová, 9. Rumboys
Hradec Králové, 10. Břeclavští
Tygři.
-pk-

slaví jubileum!
Právě dnes,
tj. v pondělí 22. 2. 2010
slaví své významné
životní jubileum
pan
Zdeněk JAREŠ.

Mezi fotbalovou veřejností je znám jako bývalý hráč a trenér
Zbrojovky Brno, SK Železárny Prostějov, TJ Sokol Určice a
nyní trénuje mužstvo Ochozi u Brna, kde žije se svou rodinou.
Milý Zdeňku, při příležitosti Tvých ctěných padesátin si
dovolujeme Ti poděkovat za dlouholeté úspěšné působení
jak v dresu TJ Sokol Určice, tak na trenérském postu a v
neposlední řadě za Tvůj přínos pro prostějovský fotbal, kdy jsi
hrával za SK Železárny druhou ligu a následně působil v trenérských funkcích, především v mládežnických kategoriích.
Vše nejlepší k narozeninám Ti přejí tvoji bývalí spoluhráči,
svěřenci, výbor TJ Sokol Určice a celá fotbalová veřejnost
z Určic a okolí, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v
rodinném životě i v tom sportovním.
Sportu zdar - fotbalu zvlášť.

Box, ostatní sporty
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Boxei Prostjova sice prohrávali 0:4, ale pak zaveleli k útoku a Ostrava padla

Výhra uhájila týmu BC DTJ postavení na ele extraligy!

u
g
n
i
r
4. KOLO EXTRALIGY R

BC DTJ PROSTJOV - BC BOXING OSTRAVA

12:6
Hlavní rozhodí:
Rozhodí:
Divák:

Ivan PROTIVÁK (Olomouc)
Richard TOMANDL (Brno), Antonín KRPEC
(Ostrava), Aleš HRUBÝ (Brno)
600

Výsledky zápas
váhová kategorie zápas
do 54 kg:neobsazeno – Patrik Velký
do 57 kg:Martin Parlagi – Filip Barák
do 60 kg: Miroslav Šerban – Mateus Mažik
do 64 kg: Marek Bosý – Lukáš Gorecký
do 69 kg: Jan Balog – Patrik Hejl
do 75 kg: Vardan Besaljan – Ondej Kubáník
do 81 kg: Tamas Vass – Jan Sojka
do 91 kg: Petr Novotný – Marek Špringl
nad 91 kg: Marek Chmela – Mateusz Malujda

výsledek duelu
0:2 bez boje
0:2 na body
2:0 na body
2:0 na body
2:0 r.s.c. ve 2. kole
2:0 vzdáním v 1. kole
2:0 vzdáním v 1.kole
2:0 na body
0:2 na body

EXTRALIGA R, sezóna 2009-2010
88.. k
kolo,
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21.. ún
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oraa 20
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10
BC DTJ Prostjov - BC Ostrava 12:6, Samson BC eské
Budjovice - SKP Sever Ústí nad Labem neboxováno, odloženo
na náhradní termín.

PRBŽNÁ TABULKA po neúplném 8. kole
11.. BC DTJ Prostjov
Pr
Prost
ostj
tj
jov
2. BC SKP Sever Ústí n.L.
3. Samson BC . Budjovice
4. BC Ostrava
5. Doprava Dín+KB Baník Most

5
5
5
7
6

4
3
3
2
2

0
0
0
0
0

1
2
2
5
4

58:32
58:32
32
48:42
44:46
58:68
44:64

Letošní domácí premiéra prostjovských boxer v extralize se
vydaila. V nedlním dopoledni zavítali na Hanou borci ostravského Boxingu, který se v posledních kolech rozparádil k velice
slušným výkonm. A když Severomoravané zavítali do prostjovské sokolovny tém v nejsilnjší sestav, proti nimž museli domácí trenéi hodn improvizovat, ada fanoušk mla
o výsledek oprávnné obavy. Obzvláš, když první váhovou
kategorii BC DTJ ani neobsadili a slovenská akvizice Parlagi
svj duel prohrál. Prbžný stav 0:4 totiž nevštil nic dobrého.
Ale pak to pišlo. Juniorský reprezentant Miroslav Šerban se
postaral o senzaní vítzství nad svým vhlasnjším polským
protjškem a když Marek Bosý vybodoval mnohem zkušenjšího Lukáše Goreckého, bylo srovnáno - 4:4. Nejkrásnjší
lahdka pišla ve váze do 69 kg, kde zrodil doslova pohádkový
píbh. Honza Balog se vrátil do ringu v pedchozím klání na
pd Dína, prostjovským píznivcm se po pldruhém roce
trvající pestávce skrz operované koleno ukázal až vera. A byl
to comeback více než zdailý! Pestože kdysi velmi talentovaný
juniorský reprezentant nastoupil netradin „až“ ve váze do
69 kilogram, hrál si se svým protivníkem jako koka s myší.
A pak to pišla. Tvrdá rána, která sedla jako vosa na lízátko
a ostravský Hejl se potácel k zemi. Za chvíli ješt jedna a pak
další. Trenér Ostravy zareagoval správn, když se v jeho ruce
objevil runík. A tento direkt jakoby hosty poznamenal. Další
souboj totiž Kubáník Besaljanovi vzdal a podobn jen na vteinu se do ringu postavil údajn nemocný Sojka, který nebojoval
s novou maarskou posilou Tamasem Vassem, jenž se tak prostjovským fanouškm neukázal. Ti ale nemuseli smutnit. V
tu chvíli vedl jejich tým 10:4 a bylo jasné, že dležité dva body
zstanou doma. Vítzství pak potvrdil jako správný kapitán
Petr Novotný, který chytrostí a hlavou peboxoval Špringla.
Na konených 12:6 ve prospch BC DTJ upravili hosté zásluhou Poláka Malujdy, jemuž po prvním djství vzdal prostjovský mladíek Chmela. V prbžné tabulce si BC DTJ upevnil
první píku, Ostrava zstala tvrtá
Váhová kategorie do 54 kg:
neobsazeno – Patrik VELKÝ
0:2 bez boje
Zahajovací utkání se nekonalo,
domácí svého borce nepostavili.
„Ml boxovat mladý Polakovi,
který však boxoval o týden pedtím v nmeckém Brandeburgu a
do dalšího duelu jej léka nepustil. Když jsme se tuto informaci
dozvdli, už jsme nestaili
zajistit dostaten kvalitní náhradu,“ objasnil prázdné okénko v
sestav BC DTJ domácí kou

Radoslav Kížek.
Váhová kategorie do 57 kg:
Martin PARLAGI – Filip
BARÁK 0:2 na body
Naprosto vyrovnaný zápas, ve
kterém každý z borc chvilku
tahal pilku. Slovenský legioná
v sestav domácích ml možná
tvrdší údery, ostravský borec byl
zase houževnatjší. Sudí se nakonec piklonili na stranu Baráka,
což vyvolalo v sále mírný šok...
- 0:4. „Myslím, že takové zápasy se dávají domácím borcm!“

postesknul si lodivod Kížek.
Nebylo mu to nic platné.
Váhová kategorie do 60 kg:
Miroslav ŠERBAN – Mateus
MAŽÍK 2:0 na body
Po opatrném zaátku to postupn
zaal „Míra“ rozbalovat a polský
favorit rázem nevdl, kam dív
skoit. S nástupem do druhého
djství pokraoval Šerban ve
svém kompaktním výkonu a pevaha prostjovského borce byla
stále vtší, až vyústila v senzaní,
ale zasloužené vítzství. „Mirek
pedvedl obrovský výkon. Byl
drazný, dynamický a dostaten tvrdý, Poláka jednoznan
zaskoil,“ chválil svého svence
prostjovský kormidelník. První
dva body pro domácí a 2:4.
Váhová kategorie do 64
kg: Marek BOSÝ – Lukáš
GORECKÝ 2:0 na body
Mladý prostjovský rohovník
nastoupil proti favorizovanému
Goreckému s oteveným hledím.
Ten byl sice zprvu agresivnjší,
ale Bosý se vtšin jeho atak
s úspchem vyhýbal a ve druhém kole se zaaly hodiny otáet. Domácí boxer byl najednou
aktivnjší, razantnjší a velmi
dobrým výkonem si nakonec
došel pro výhru. „Vzal si kritická
slova po Dínu k srdci, celé dva
týdny pracoval, v ringu se držel
pokyn a hned to bylo znát,“
uvedl na jeho adresu spokojený
Kížek. Bylo vyrovnáno – 4:4.
Váhová kategorie do 69 kg:
Jan BALOG – Patrik HEJL
2:0 r.s.c. ve 2. kole
Vbec nejkrásnjší okamžik dne.
V domácích barvách nastoupil
po pldruhém roce pauzy Honza
Balog a v souboji s mladým boxerem z Ostravy drží otže pevn
ve svých rukách. Ve druhém kole
pak napáhne a po tvrdém direktu
trefí Hejla pesn! Ten je poítán,

evidentn nemá síly na to, ayb se
vrátil zpt do zápasu. Další dv
rány to jen potvrzují, ostravský
kou zvedá runík – je dobojováno. „Honza vdl, s kým má tu
est, co chce boxovat a rychle to s
ním skonil,“ okomentoval strun domácí kou tento zápas, po
nmž BC DTJ poprvé vedl – 6:4.
„Po operaci jsem si myslel, že prohraju, ale nakonec jsem to zvládl,“
smál se po utkání šastný Balog.
„íkal jsem si, že ho musím trefit.
Fyzika totiž není nic moc po té
pauze, ti kola bych nevydržel,“
svil se s taktikou, která vyšla
dokonale, Balog. Celý exkluzivní
rozhovor s tímto boxerem najdete
v píštím Veerníku.
Váhová kategorie do 75 kg:
Vardan BESALJAN – Ondej
KUBÁNÍK 2:0 vzdáním v 1.
kole
Kdo se tšil na vystoupení eského reprezentanta v trikotu BC
DTJ byl zklamán. Hostující trenér svého mladíka do ringu s
Vardanem nevyslal a zápas mu
vzdal, ješt díve, než se staili
borci alespo pozdravit... - 8:4
Váhová kategorie do 81 kg:
Tamas VASS – Jan SOJKA 2:0
vzdáním v 1. kole
Obdobná situace jako u pedchozího mae. Minulý týden
získaná posila z Ma arska se
ani nezahála a už mla dva body
pro své nové družstvo na kont.
Ostravský boxer totiž pekvapiv
boxovat nechtl, nebo nemohl...
„Musím íct, že Sojka m zklamal! Když bude nastupovat proti

slabším protivníkm, je to král,
když má boxovat s nkým takovým jako je Vass, radji to vzdá...
Nevím, jak si to mám vysvtlit,
dobré to pro box ale urit není,“
kril rameny nad dalším lehkým
ziskem dvou bod kou BC DTJ.
Bylo hotovo – 10:4
Váhová kategorie do 91 kg:
Petr NOVOTNÝ – Marek
ŠPRING 2:0 na body
V tomto zápase byl k vidní
spíše taktický boj dvou borc,
kteí u boxu evidentn pemýšlejí. Z velké a pomrn vyrovnané bitvy vzešel nakonec jako
vítz prostjovský kapitán a
nutno podotknout, že zcela
poprávu. Byl totiž pece jen o
chlup lepší. „Pea zaboxoval
slušný zápas. Ukázal, co umí
a svého soupee peboxoval,“
chválil lídra svého výbru R.
Kížek.
Váhová kategorie nad 91 kg:
Marek CHMELA – Mateusz
MALUJDA 0:2 vzdáním ve 2.
kole
Závrený zápas v kategorii bez
rozdílu vah by pinesl boj obra s
Goliášem. Domácí mladíek si
jedno kolo proti mnohem vyzrálejšímu a silovjšímu soupei z
Polska vyzkoušel, jak takový
chlebíek chutná, pak mu ale
radji domácí trenér utkání vzdal.
Nemlo cenu riskovat „Kolo si
odboxoval, zkusil si to. Všechno
má pes sebou,“ uvedl Kížek.
Toto vítzství tak dalo konenou
podobu výsledku 12:6 pro domácí BC DTJ Prostjov.
-pk-
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Budjovice - BC DTJ Prostjov.
9. kolo, 27. a 28. bezna 2010: SKP Sever Ústí n.L. - BC DTJ
Prostjov, BC Ostrava - KB Most+Doprava Dín, Samson BC
eské Budjovice volný los.
10. kolo, 17. a 18. dubna 2010: KB Most+Doprava Dín - SKP
Sever Ústí n.L., BC DTJ Prostjov - Samson BC eské Budjovice,
BC Ostrava volný los.
-pk-

Dostal ji. Honza Balog právě tvrdým úderem posílá k zemi ostravského Hejl.

Foto: Z. Pěnička

Obchodní partnei BC DTJ Prostjov:

KABRŇÁK MAČE

ZKLAMÁNÍ MAČE

TENISOVÁ EXTRALIGA se bude hrát v prosinci! Volby prezidenta TS provázely
emocionální výpady a osobní útoky...
NEJ....
.. MA
AČ
ČE

ROZHOD
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NT

(Dokonení ze str. 15)
Finále Tenisové extraligy 2010
se bude hrát v sobotu 18. prosince, o jeho djišti ješt nebylo
rozhodnuto.
Soutž se znovu rozbhne po
roní pauze, jelikož dostaveníko nejlepších tenisových klub
eské republiky se v loském
roníku neuskutenilo z dvodu historického postupu daviscupového týmu eské republiky do semifinále Davisova
poháru.
„Zrušení extraligy nepišlo
poprvé a proto jsme hledali,
jak by došlo ke zmn modelu
soutže a hlavn jeho termínu.
Jsme rádi, že náš návrh byl pijat. Myslíme si, že rozdlení na
eskou a moravskou ást s prosincovým termínem je dobrý
nápad, který prospje všem
stranám a hlavn eskému tenisu,“ uvedla Petra PíchalováLangrová, která má na starosti
prostjovský oddíl i pražskou
Spartu. „Práv v posledním
msíci roku je pedpoklad
zajištní nejvtší úast nejlep-

ších hrá a hráek. V závru
roku se totiž vícemén všichni
pipravují doma na další sezonu, ímž by pro žádný oddíl
neml vzniknout problém, dát
dohromady kvalitní sestavu.
Ono také v nabité termínové
listin není z eho píliš vybírat. Krom prosince totiž nelze v termínové listin mimo
daviscupové víkendy najít
žádný volný týden. A bude to
prospšné taktéž v rámci pípravy na Australian Open,“
objasnila Píchalová-Langrová
nový plán.
Mistrovský titul bude obhajuje vítz pedminulého roníku, kterým se stal výbr TK
AGROFERT Prostjov. Ten
ve finálovém utkání porazil
tým TK Precolor Perov. Mezi
opory Prostjova by mli
i letos patit Tomáš Berdych,
Jan Hájek, Igor Andrejev,
Jarkko Nieminen, Jií Vank,
Michal Tabara, Dušan Lojda,
Lukáš Dlouhý, Jaroslav
Levinský, Lucie Šafáová,
Petra Cetkovská, Petra

Kvitová, Dominika Cibulková
a Sybille Bammerová, kteí
momentáln figurují na soupisce extraligového družstva.
Hrát by mohli i Jirka Novák
s Tomášem Cibulcem, kteí
se již s profesionální kariérou
rozlouili. „Po dvou triumfech
v ad nemáme dvod sestavu
zásadn mnit. Uvidíme ale,
jaké budou dané okolnosti
na podzim,“ nechal si pece
jen otevená vrátka Miroslav
ernošek, šéf tenisového
klubu, o kterém je známo, že
o návrat do pozice nejlepšího
klubu v eské republice hodn usiloval a je tak jasné, že
pozici bude chtít uhájit i letos.
Dodejme, že pvodn mlo
startovat v letošním roníku
Tenisové extraligy 2010 hned
jedenáct tým (10 stávajících plus postupující z první
ligy 2009), ovšem oddíl TK
Realsport Nymburk se úasti
v soutži z finanních dvod
vzdal. Tím se zredukoval poet
startujících tým na standardních deset.
-pk-

(Dokonení ze str. 17)
„S diletanty, kteí nemluví
pravdu a snaží se udlat
z eského tenisu soukromý kšeft, nespolupracuji!“
odpovdl na tuto možnost
Ivo Kaderka, staronový
prezident TS, který se
také vyjádil k emocionálním útokm. „Musel jsem
otevít njaké kauzy, které
skandalizovaly nás všechny. Ty vci, které konkrétní
lidé udlali a nesluují se
s dobrými mravy, možná
ani se zákony této zem,
jsem musel pojmenovat.
Tm, kterých se to týkalo,
se to samozejm nelíbilo. Ale peci je na všech
demokratických fórech
normální, že je slyšet hlas,
potlesk, smích. Vty, abychom si do stanov dali, že
máme zídit koncentraní
tábory, se m tak hluboce

dotkly, že se s tím nemohu smíit.“ A jaké má ped
sebou Kaderka cíle na
píští tyi roky? „Já hlavn chci být zdravý a chci
mít sílu a energii pracovat
pro eský tenis. Pomáhat
každému, kdo za mnou pijde v rámci možností, které
mám, a nikdy nezmnit to,
s ím jsem do tenisu pišel.
Že moje pozice v tenisu je
služba tenisovému hnutí.
Samozejm se k tomu pidává i úloha být tvrdý a pipravený ochraovat eský
tenis. Musím být pipravený ho mnohdy chránit proti
nájezdm rzných hochštapler a lidí, kteí by místo
rozvoje eského tenisu
chtli eský tenis prodávat
a dlat si z nj vlastní byznys. K tomu mám tenis až
moc rád,“ nechal se slyšet
Ivo Kaderka.
-pk-

Házená, korfbal
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Házenkáři Kostelce na Hané doma nezaváhali
a
k
č
i
m
d
e
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13. KOLO 1. LIGY HÁZENKÁŘŮ
TJ SOKOL KOSTELEC
NA HANÉ-HK – TJ NÁCHOD
27:24
Poločas:
Průběh utkání:

13 :11
2:1, 4:2, 7:4, 10:5, 11:6, 13:11, 16:13,
18:15, 19:18, 21:20, 23:22, 27:24
Sedmimetrové hody: 5 /4:2/2
Vyloučení:
4 :4
Červené karty:
Bauer (N)
Diváků:
150
Rozhodčí:
Petruška, Martiník

Sestava a branky Kostelce n.H.:
Varha
Navrátil
Chalupecký
Vasilyev 2
T. Grulich 1
M. Grulich 1
Jurka 6/2 (1)
Paták 5
Ševčík
Vymětal
Grepl
Varhalík 1
Čech 1 Kosina 10/2
Trenér:
Alois Jurík
Vedoucí týmu:
Radek Navrátil.

Pv 26:25 Boh

13. kolo: Jičín - Litovel 33:24, Chodov - Ostrava 35:31, Kostelec na
Hané - Náchod 27:24, Bystřice pod Hostýnem - Karviná SCM 34:31,
Brno – Nové Veselí 38:18, Napajedla – Košutka 32:30

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 1. LIGY
10
9
9
7
5
5
5
5
5
3
3
2

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

0
2
4
5
4
6
7
8
8
6
9
9

371:297
382:339
369:334
405:378
309:318
349:353
311:326
336:350
376:397
298:329
321:369
349:386

23
20
18
15
13
12
11
10
10
9
7
6

KAM za prvoligovou házenou
14. kolo, sobota 27.. února 2010, 17:00 hodin: Nové Veselí - Bystřice
p. H. (neděle 28.2., 16:30), Karviná SCM - Kostelec na Hané (neděle
28.2., 15:00/rozhodčí: Králíček, Letev), Náchod - Napajedla, Košutka
- Chodov, Ostrava - Jičín „B“, KP Brno - Litovel.

PROSTĚJOV - První utkání
jarní části soutěže na domácí půdě odehráli prostějovští
házenkáři s týmem z Bohunic.
V odvetném utkání 2. házenkářské ligy mužů je čekal tým
papírově na stejné úrovni
a soused v průběžné tabulce
. Domácí přehráli svého soupeře o jediný bodík a těšili se
z vydřeného vítězství. Měli
namále, soupeř v posledních
minutách duelu sahal po bodu
za remízu. Po prohře venku
potřeboval Prostějov bodovat
a pozvednout sebevědomí.
Začal dobře, rozehrál slibnou
partii a vybojoval mírný náskok
dvou až tří branek. Převaha
jim vydržela 15 minut než se
hosté rozehráli a začali kousat.
Prostějovští znervózněli a zbytečně chybovali v rozehrávce,
přestala se dařit i střelba. Do poločasu soupeř srovnal a naopak to
byl on, kdo odcházel spokojenější
do šaten za stavu 9:11. „Začátek
utkání se nám povedl, získali jsme
mírný náskok. Pak jsme ale začali

dělat zbytečné technické chyby
jednu za druhou, během prvního
poločasu jich byla desítka. Soupeř
využíval nepozornosti hráčů rychlými protiútoky a podařilo se mu
otočit stav utkání na poločasových
9:11,“ hodnotil trenér Antonín
Krist úvodní část utkání.
Po přestávce se domácím znovu dařilo. Díky dobré obraně se
soupeř nedostával do gólových
šancí a navíc se rozchytal branař Kamený. Prostějov srovnal
a v polovině druhého poločasu
už vedl o dvě branky. Náskok pak
navyšoval na čtyř až pětibrankové
vedení. Ale bohuničtí hráči se opět
otřepali z letargie a v posledních
minutách náskok stáhli na jedinou
branku. Začal boj kdo zvládne
konec utkání lépe psychicky. Do
brankových dostihů Bohunic se
zapojili i rozhodčí, když proti
domácí brance odpískali čtyři sedmimetrové hody – tutové branky.
Naštěstí pro domácí už soupeř
nestihl uhrát alespoň remízu,
osvobozující siréna ukončila trápení Prostějova a jednobrankový
rozdíl zajistil kýžené body.
„Druhý poločas jsme zase začali

dobře, sbírali jsme míče a trestali váhavost soupeře brankami.
Skóre jsme vyrovnali a dokonce
odskočili až na pětibodový rozdíl.
Zdálo se, že utkání je rozhodnuto
a body za vítězství máme v kapse.
Ale soupeř dokázal utkání otočit.
V poslední desetiminutovce jsme
hráli dvakrát zbytečně v oslabení,
hostům se podařilo dotáhnout náš
náskok a dokonce sahali po bodu.
V posledních hektických minutách
utkání nás podržel Kamený v brance,“ s úlevou konstatoval domácí
kouč. „První jarní vítězství jsme
získali jednoznačně díky obraně.
Útok má velké rezervy, v celém
utkání jsme se dopustili 17 technických chyb. Doplácíme na špatné
přihrávky a nepřesnou střelbu.
V zimní přípravě jsme se soustředili především na obrannou fázi hry,
což se teď, bohužel, projevuje ve
střelbě. Chybí obzvlášť střely z křídel, v tomto utkání je bilance děsivá
– z pouhých dvanácti střel jen čtyři
skončily v brance. To je zoufale
málo,“ neodpustil si Antonín Krist
kritiku. Své svěřence jako celek
ale nakonec pochválil. „Výhra je
cenná.“
-jp-

Cesta mezi čtyři nejlepší se
zkomplikovala na jihu Čech

9. DVOUKOLO EXTRALIGY
G Č
ČR

KCC Sokol České Budějovice - SK RG Prostějov

15:12 (6:9)
Diváků: 40

Sestava a koše Prostějova
M. Uherka 1Bednář; Faltýnková 5, Lešanská 2, Sequensová 2, Šnévajs, Koldová 1, Snášel 1. Změny: 40. Tichý za Šnévajse, 44. Planičková za Koldovou, 58.
Zelinková za Lešanskou. Trenéři: Hennie Baas, Jan Mynařík

9. DVOUKOLO EXTRALIGY ČR

KCC Sokol České Budějovice - SK RG Prostějov

18:13 (11:9)
Hlavní rozhodčí: Báder, čárový: Dejdar

kupit technické chyby, jen v prvním poločase jsme jich udělali 9
z celkových 12 v utkání. Laxní
přístup našich hráčů soupeř trestal
rychlými protiútoky a skóre 11:5
dokázal pět minut před odchodem
do šaten stáhnout na poločasových
13:11,“ začal s hodnocením utkání trenér Alois Jurík. „Na začátku
druhého poločasu se po kraválu
v šatně hra zlepšila, hráči se ukáznili. Musel jsem se spolehnout na
lidi, kterým herně věřím, proto
jsem střídal jen zřídka. Podařilo se
nám také lépe pokrýt pivota. Byl
jsem spokojen s nasazením hráčů.
Očekával jsem těžké utkání, protože Náchod v minulém kole přišel doma o body s Bystřicí, takže
se dalo očekávat, že si budou chtít
ztrátu vynahradit. Stojím si na
svém, že musíme uhrát domácí
utkání, i když máme těžké soupeře. Pokud však maximálně
udržíme kázeň, pak potrápíme
všechny soupeře doma i venku,“
dokončil. Za zmínku stojí výkon
mladíčka v týmu Kostelce na
Hané Jirku Kosinu. Náchodu
nastřílel deset branek, z toho dva-

krát úspěšně trestal ze sedmimetrových hodů. A to měl za sebou
den předtím náročné utkání jako
hostující hráč v Prostějově, kde
byl také s devíti brankami nejlepším střelcem. Skutečně skvělý
výkon!
Utkání rozhodovala dvojice mladých arbitrů Petruška-Martiník.

Na pozorovatelně se objevil delegát Jiří Ondráš, který však nebyl
oficiálně delegován ČSH. „Jsou
to mladí rozhodčí, připouštím, že
udělali několik chyb,“ poznamenal k výkonu arbitrů. Dodal však,
že jako nová dvojice se musí
sladit a získat potřebnou jistotu
a zkušenosti.
-jp-

13. KOLO 2. LIGY HÁZENKÁŘŮ, skupina MORAVA-JIH
TJ SOKOL II. PROSTĚJOV
BOHUNICE A
26:25
Poločas:
Průběh utkání:

9 :11
2:0, 5:2, 6:4, 8:5, 8:9, 9:11, 9:12, 10:12,
16:14, 19:15, 21:18, 25:22, 26:25
Sedmimetrové hody: 5 /3:4/4
Vyloučení:
6 :7
Diváků:
60
Rozhodčí:
Steiger, Smékal
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý
Kamený
Ordelt 2
Nevrlý 1
Bečička
Chybil 1
Šestořád 2
Raška
T. Jurík 2
Černíček 6/2
M. Jurík 3
Juráček
Bydžovský
Kosina 9/1
Trenér:
Antonín Krist
Hrající asistent
a vedoucí týmu:
Svatopluk Ordelt

JAK SE HRÁLO...
12. kolo: Maloměřice - Zlín 25:26, Sokol II Prostějov - Bohunice
26:25, Hustopeče n.B. - Telnice 27:24, Velké Meziříčí - Tišnov 30:18,
SK Kuřim - H. Brod a Juliánov - Ivančice výsledky nebyly do uzávěrky známy.

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

13
13
13
13
13
13
12
13
12
12
12
13

12
9
9
8
7
7
6
4
5
3
2
2

0 1
1 3
0 4
0 5
0 6
0 6
0 6
2 7
0 7
1 8
0 10
0 11

386:303
374:329
345:320
361:338
382:381
355:361
323:321
323:327
321:334
308:349
304:358
349:410

24
19
18
16
14
14
12
10
10
7
4
4

KAM za druholigovou házenou
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)

Korfbalový tým SK RG Prostějov si mohl zajistit PLAY-OFF, místo toho dvakrát PADL...

defilé
Hlavní rozhodčí: Dejdar, čárový: Báder

KOSTELEC NA HANÉ –
Kostelečtí házenkáři se poprvé
v jarní části soutěže představili
domácím fanouškům. K odvetnému utkání přijelo družstvo
TJ Náchod, které díky prohře
v předcházejícím kole spadlo
na chvost průběžné tabulky
1. ligy házené mužů. Přijeli se
snahou napravit si reputaci, ale
v Kostelci se jen těžko vyhrává.
Utkání začalo naprosto vyrovnaně, v polovině poločasu však
domácí přece jen zabodovali a během desíti minut vsítili
rychle za sebou šest branek.
Hosté nestačili tak rychle oplácet
a dostali se do skluzu. Kostelečtí
hráči polevili, hosté vyrovnali
hru a v posledních pěti minutách
to byli naopak oni, kdo mohutně dotahovali. Přesto si domácí
udrželi dvoubrankové vedení
13:11 a přestávku přečkali v lepší náladě. Jiného názoru byl ale
trenér Alois Jurík, viditelně byl na
své svěřence rozzloben.
Druhý poločas začali lépe domá-

cí. Postupně si v průběhu prvních
deseti minut vybudovali dostatečný náskok čtyř branek, který
je ukolébal do jistoty. Ale chyba
lávky! Hosté přitvrdili obranu
a dokonale nachytali domácí na
švestkách, když během pětiminutové brankové smršti srovnali.
Začal tvrdý souboj kdo z koho.
Domácí pozvedli prapor až v těsném závěru utkání, kdy se už soupeř z Náchoda nezmohl na odpor.
Domácí zvítězili zaslouženě
a potvrdili svou domácí neporazitelnost.
„Vyhráli jsme zaslouženě. Utkání
dnes odedřel celý kolektiv, obrana
převažovala nad útokem. Soupeř
změnil systém hry, to nás trošku
rozhodilo a než jsme zareagovali, málem se mu podařilo utkání
obrátit. V prvním poločase se nám
dařilo, do 20 minuty jsme hráli
vynikající obranu a soupeře jsme
nepouštěli ke střelám z dálky.
Věděli jsme, že Náchod má hru
postavenou na zkušeném pivotu
Štefanovi, nemají střelce z dálky.
Po prostřídání výborně hrající
základní řady jsme však začali

Prostějovští házenkáři měli namále, vítězství vydřeli

JAK SE HRÁLO...

1. HK královo Pole Brno
13
2. HCB OKD Karviná SCM
13
3. TJ Praha Chodov
13
4. TJ Bystřice pod Hostýnem
13
5. TJ Sokol Kostelec na Hané-HK12
6. HC Košutka Plzeň
13
7. HBC Jičín „B“
13
8. Tatran Litovel
13
9. Sokol Ostrava
13
10.TJ Náchod
12
11. Sokol Nové Veselí
13
12. TJ Fatra Slavia Napajedla
13

K 27:24 N

Diváků: 35

Sestava a koše Prostějova
M. Uherka 3, Bednář 2, Faltýnková 2, Lešanská 2, Sequensová 1, Šnévajs 1,
Koldová, Snášel. Změny: 17. Tichý 2 za Snášela, 44. Planičková za Koldovou,
58. Zelinková za Lešanskou. Trenéři: Hennie Baas, Jan Mynařík

ČESKÉ BUDĚJOVICE Deváté kolo České korfbalové
extraligy již mohlo v případě
týmu SK RG Prostějov rozhodnout o jeho jisté účasti v playoff. „Stačilo“ dvakrát vyhrát
v sobotu 21. února v Českých
Budějovicích a v kabině SK
RG mohlo bouchat šampaňské
na počest historického postupu. I jedna výhra proti průběžně pátému týmu tabulky
by znamenala zvýšení postupových šancí. Místo toho však
Prostějované svoji doslova tragickou útočnou hrou play-off
na první pokus odmítli a teď
musí doufat, že to vynahradí
minimálně 4 body v posledním
kole doma proti Brnu. V opačném případě jim účast FINAL
FOUR uteče opět mezi prsty....

1. utkání:

ČB 15:12 Pv
Začátek prvního zápasu nenaznačoval něco z toho, co mělo později následovat. V úvodu se sice
trefili domácí, ale poté již kontrovali hosté z Prostějova, když
své střely z pole proměnili kapitánka Faltýnková a také Uherka
a Sequensová - v 8. minutě 3:1
z pohledu Hanáků. Ve znamení mírné převahy Moravanů
se vyvíjel celý zbytek prvního
poločasu a když těsně před pře-

stávkou rozhodčí nejdříve uznali
a potom neuznali koš prostějovské Sequensové a na to navýšili
skóre střelou z dálky Jihočeši, šly
týmy do šaten za stavu 9:6 pro
hosty. Už před pauzou naznačovaly České Budějovice svoji
nepříjemnou a těsnou obranu
a v druhé půli ji dotáhly téměř
k dokonalosti. Prostějov samozřejmě od svého holandského
trenéra Hennieho Baase dostal
pokyny, jak proti takové obraně
postupovat, ale hráči tyto pokyny
neplnili a navíc kazili přihrávky,
které se staly největší problémem
družstva z Hané. Pouhými třemi koši za druhý poločas to tak
domácím hráči SK RG velmi
ulehčili, z čehož se rekrutovala
výhra domácích 15:12.

2. utkání:

ČB 18:13 Pv
Druhé utkání pokračovalo
tam, kde první skončilo. České
Budějovice praktikovaly obranu, na kterou sice Prostějov věděl
co hrát, ale nedělal to. Bojovnost
hráčům z Moravy nechyběla,
ale Jihočeši šli do utkání ještě
s větší vervou. Přesto se Hanáci
drželi po celou první půli v těsném závěsu, když byli schopni
z penalt trestat obranné fauly
soupeře a do toho přidali i několik úspěšných zásahů z dálky -

11:9 pro domácí. Do 41. minuty
se ještě Prostějov držel na dostřel
- 12:14 po úspěšné střely z dálky
v podání kapitánky Faltýnkové,
ale na další navyšování skóre
ze strany Českých Budějovic
již hosté nedokázali dostatečně
odpovědět.
MYNAŘÍK:
„Někteří hráli jak
smyslu zbavení...“
„Pro to, co se dělo na hřišti,
nemám vysvětlení... Tým sice
sužovala nachlazení, ale problémem byla tentokrát hlavně
hlava! Hráči se možná zalekli
možného historického úspěchu
a někteří hráli jak smyslu zbavení... Prakticky veškeré taktické
pokyny šly jedním uchem dovnitř a druhým ven. Tým se prostě sesypal a ani veškeré snahy
obou trenérů s tím nedokázaly
nic udělat. Musím také pogratulovat soupeři, který naopak
zahrál naprosto perfektně takticky. Nám teď nezbývá nic jiného
než se pořádně opřít do tréninků,
nic nevzdávat a doma dvakrát
porazit Brno,“ poznamenal na
adresu jihočeského výjezdu Jan
Mynařík, druhý trenér SK RG
Prostějov.
V závěrečném dějství základní části přivítá tým SK RG
Prostějov v sobotu 13. března
na domácí půdě Brno. V dalších
dvou střetnutích se utkají Znojmo
s Českými Budějovicemi
a Havířov proti Kolínu.
-pk-

ČESKÁ KORFBALOVÁ EXTRALIGA
9. dvoukolo: KCC Sokol České
Č
Budějovice - SK RG Prostějov 15:12
(6:9) a 18:13 (11:9), Korfbal Brno - KC Slavia Havířov 27:5 (15:2) a 33:8
(18:4), VKC Kolín - TJ Znojmo MS YMCA 27:21 a 23:25.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. TJ Znojmo MS YMCA
2. Korfbal Brno
3. KCC Sokol České Budějovice
4. VKC Kolín
5. SK RG Prostějov
6. KC Slavia Havířov

18 11
18 10
18 10
18 9
18 8
18 2

2
0
0
1
1
0

0
1
1
0
2
0

5364:295
7367:294
7283:284
8362:341
7334:304
16188:380

37
31
31
29
28
6

Kam příště
10
10. d
dvoukolo,
vouk
kollo sobota
sob
botta 13.
13 března
března 20
2010
2010:
10: T
TJJ Z
Znojmo
nojmo
j M
MS
S YM
YMCA
CA - K
KCC
CC
Sokol České Budějovice, KC Slavia Havířov - VKC Kolín, SK RG
Prostějov - Korfbal Brno.
-pk-

POZOR - LEVNÁ IPA!
doprodej všech druhů
izolačních pásů
proti vlhkosti

VOLEJTE IHNED
605 433 462
NEPROPÁSNĚTE JEDINEČNOU ŠANCI!

Volejbal

26

22 února 2010

Volejbalistky Prostějova dosáhly historicky nejlepšího výsledku v Lize mistryň!

smeč

CEV INDESIT CHAMPIONS LEAGUE 2009/2010
LIGA MISTRYŇ: PLAY-OFF „12“ - 2. ZÁPASS

Scavolini Pesaro (Itálie) - VK Modřanská
ká PProstějov
ěj

3:0
Čas:
1:11 hodiny
Rozhodčí: Mitev (Bulharsko)
a Jungen (Německo)
Diváků: 800

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

25:18 23 minut
25:18 24 minut
25:20 24 minut

Sestava Prostějova
Töröková
Nnamaniová

Glassová
Spalová
Valenteová
Sschuskeová
libero Tomanová
Střídaly:
Soaresová, Kučerová
Připravena byla: Tomašeková
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš

Ani v další sezoně nechce VK MODŘANSKÁ mezi evropskou elitou chybět
PROSTĚJOV - Cesta prostějovských volejbalistek VK
Modřanská letošním ročníkem
Ligy mistryň skončila v osmifinálovém kole play off po dvou
prohrách s italským Scavolinem
Pesaro. Na domácí porážku 1:3
totiž navázala prohra v italské
odvetě 0:3, což znamenalo pro žlutomodré barvy konečnou.
Přesto nemusí panovat
v hanáckém táboře
žádný smutek. Postup
mezi poslední dvanáctku v této prestižní
evropské klubové soutěži totiž znamená nejlepšíí výsleý
dek v historii samostatné
né ČR!
Paradoxně k tomuto úspěchu
stačily hráčkám Prostějova, které i v tomto ročníku startovaly
v Lize mistryň na divokou kartu,
pouze dvě vítězství nad Bielsko
Bialou. V dalších šesti zápasech
Hanačky prohrály a mezi nejlepší dvanáctku se dostaly z třetího místa ve skupině. „Myslím,

že opravdu můžeme být spokojeni. Postupem ze základní
skupiny tým splnil předsezónní
cíl a dvojzápas se špičkovým
týmem celé Evropy, kterým
Scavolini Pesaro bezesporu
je, byl takovým bonbónkem
nejen pro samotné hráčky, ale

i pro naše diváky,“ uvedl pro
Večerník Petr Chytil, předseda
Správní rady VK Modřanská
Prostějov.
Před rokem při své premiéře
v této soutěži Prostějov vyhrál ve
skupině tři utkání, ale při odlišném herním systému doplatil na
horší poměr setů a do play off se
nedostal. Navzdory pouhým dvě-

ma vítězstvím letos zaznamenal
výrazně posílený tým Prostějova
herní zlepšení. Los přitom nebyl
k Hanačkám příliš milosrdný,
neboť se dostaly do velmi těžké
skupiny. „Odehráli jsme kromě
dvou výborných výkonů proti
Bielsko Biale vyrovnané souboje
s Dynamem
Moskva a vyzvedl
y
bych
i náš
b
d o m á cí
výkon
c
v play off
proti
Pesaru.
p
Rozhodně
hodnotím
nnaše vystoupení v soutěži
pe
pozitivně. Bylo b e z e s p o r u
důstojné,“ ohlíží se za působením svého výběru v Champions
League trenér Miroslav Čada.
„Myslím, že jsme udělali maximum, co jsme mohli. V případě
play off s Pesarem se nám domácí
utkání vydařilo mnohem víc, než
to venkovní, což se však dalo očekávat.
(Dokončení na str. 27)

JEN DOČASNÝ SMUTEK... Přestože Kimberly Glassová na tomto snímku neskrývá bezprostřední zklamání, celkově mohou být hráčky VK Modřanská
Prostějov s vystoupením v Lize mistryň spokojeny. Náročný předsezönní cíl splnily
a domácím duelem proti Pesaru nadchnuly špičkovým volejbalem. Co nastane
s týmem dál? Foto: Jiří Vojzola

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

PLAY-OFF „12“; OSMIFINÁLE
Výýsled
Výsledky
Výsl
edky
ky 2.
2 zápasů,
zápa
zá
ápasů
ů 16
16. - 18
18. únor
ú
února
noraa 20
2010
2010:
10::
Universitet Bělgograd (Rusko) - VakifGunesTTelekom Istanbul
(Turecko) 0:3 (-17, -16, -19). První zápas: 0:3, postupuje:
VakifGunesTTelekom Istanbul. Rozhodčí: Partiainen (Finsko),
Georgiev (Bulharsko). Čas: 74 minut. Diváků: 2300 • Asystel Novara
(Itálie) - Enion Energia Dabrowa Gornizca (Polsko) 3:0 (18, 17,
20). První zápas: 3:2, postupuje: Asystel Novara. Rozhodčí:
Grieder (Švýcarsko), Schürmann (Lichtenštejnsko). Čas: 73 minut.
Diváků: 400 • Zarečie Odincovo (Rusko) - Dynamo Moskva
(Rusko) 1:3 (20, -26, -22, -20). První zápas: 3:0, postupuje: Zarečie
Odincovo. Rozhodčí: Vereecke (Francie), Saltalippi (Itálie). Čas: 110
minut. Diváků: 2000 • FenerbahceAcibadem Istanbul (Turecko)
- Metal Galati (Rumunsko) 3:0 (15, 25, 20). První zápas: 3:0,
postupuje: FenerbahceAcibadem Istanbul. Rozhodčí: Van Der
Velden (Nizozemí), Melnyk (Ukrajina). Čas: 77 minut. Diváků: 560
• Bank BPS Fakro Muszyna (Polsko) - Volley Bergamo (Itálie) 3:2
(-21, -16, 21, 21, 8). První zápas: 0:3, postupuje: Volley Bergamo.
Rozhodčí: Gaupp (Francie), Porvazník (Slovensko). Čas: 120 minut.
Diváků: 1000 • Scavolini Pesaro (Itálie) - VK Modřanská Prostějov
(ČR) 3:0 (18, 18, 20). První zápas: 3:1, postupuje: Scavolini
Pesaro. Rozhodčí: Mitev (Bulharsko), Jungen (Německo). Čas: 71
minut. Diváků: 820.
-pk-

Jak dál?
O postup do FINAL FOUR, v němž je jistým účastníkem pořádající
francouzské RC Cannes, se utkají: VakifGunesTTelekom Istanbul
(Turecko) - Asystel Novara (Itálie), Zarečie Odincovo (Rusko) FenerbahceAcibadem Istanbul (Turecko), Volley Bergamo (Itálie)
– Scavolini Pesaro (Itálie). Hraje se 2.-4. března a 9.- 11. března
2010.
-pk-

24. kolo EXTRALIGY ŽEN

VK Modřanská Prostějov - TJ Sokol Frýdek-Místek
rýdek
ýd k Místek
Mí k

3:0
Čas:
1:09 hodiny
1. set:
25:18 25 minut
Rozhodčí: Koldinská,
2. set:
25:12 19 minut
Bydžovský
3. set:
25:20 25 minut
Diváků: 600
Sestava Prostějova Sestava Prostějova
Töröková
Glassová
Spalová
Nnamaniová
Valenteová
Sschuskeová
libero Tomanová
Připraveny byly: Soaresová, Tomašeková, Kučerová
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

Zázrak se nekonal, v Itálii

bylo hotovo za hodinu
Pes

3:0

Pv

PESARO
(Itálie)/
PROSTĚJOV - Jen něco
málo přes hodinu trvalo prostějovské volejbalové deja
vú. Hráčky VK Modřanská
prohrály i odvetný zápas
s italským velkoklubem
Scavolini Pesaro a s letošním ročníkem Ligy mistryň
se tak loučí v osmifinále
play-off. Cesta do Final
Four jim zůstala zavřená.
Alespoň pro letošek...
Do Pesara se prostějovská
výprava vydala již ve středu,
aby se na čtvrteční odvetu
mohly hráčky v klidu připravit. Trenéři Čada s Petrášem
nemohli počítat hned s duem
zdravotně indisponovaných
volejbalistek, když k nahrávačce Novákové přibyla na marodku ještě Ivana
Bramborová. K dispozici tak
zůstalo pouze deset děvčat,
z nichž nakonec devět se objevilo na palubovce. Základní
sestava VK Modřanská
tak nikoho nepřekvapila:
Töröková, Glassová, Spalová,
Nnamaniová, Valenteová,
Ssuschkeová a libero
Tomanová. Od druhého dějství se po delší době představila Monika Kučerová, vedle

VOLEJBALOVÝ SERVIS
NADSTAVBOVÁ
NADS
NA
DSTA
DS
TAVB
TA
VBOV
VB
OVÁ
OV
Á ČÁ
ČÁST
ST – S
SKUPINA
KUPI
KU
PINA
PI
NA I ((o
o 11.. - 5
5.. mí
místo)
ístto))
24. kolo: SK UP Olomouc - VK KP Brno 3:1 (23, 23, -22, 17).Rozhodčí: Fink, Kvarda. Čas: 101 minut.
Diváků: 350. Sestavy: Ticháčková, Chalcarzová, Nachmilnerová, Měrková, Mátlová, Sajdová. Libero:
Maléřová. Střídaly: Honková, Dedíková - Melichárková, Svobodníková, Kubínová, Rozkydálková, Onderková,
Straková. Libero: Jášová. Střídaly: Vitoulová, Bradáčová, Staňková, Štorková, Širůčková • VK Modřanská
Prostějov - TJ Sokol Frýdek-Místek 3:0 (18, 12, 20).Rozhodčí: Koldinská, Bydžovský. Čas: 69 minut.
Diváků: 600. Sestavy: Töröková, Glassová, Spalová, Nnamaniová, Valenteová, Ssuschkeová, libero: Tomanová
- Frigmanská, Kojdová, Šímová, Orlovská, Košická, Janďourková, libero: Kanovská. Střídaly: Mazurová,
Pavelková, Haškovcová, Cidlíková • PVK Olymp Praha volný los.
-pkNADSTAVBOVÁ ČÁST – SKUPINA II (o 6. - 10. místo)
24. kolo: VK TU Liberec - VC Slavia Praha 1:3 (-18, 16, -18, -24).Rozhodčí: Rychlík, Činátl. Čas: 97 minut.
Diváků: 100. Sestavy: Neumannová, Rutarová, Endlerová, Ševců,Veselá, Smutná, libero: Ullmanová. Střídaly:
Vinecká, Rašková - Bízová, Jonášová, Kočiová, Koloušková, Hokešová, Ďurianová, libero: Steinerová. Střídaly:
Šourková, Bonnerová • TJ Sokol Šternberk - TJ Mittal Ostrava 3:0 (22, 13, 21).Rozhodčí: Trumpeš, Pavelek.
Čas: 69 minut. Diváků: 200. Sestavy: Gregorová, Šenková, Piňosová, S. Janečková, M. Janečková, Langová,
libero: Bujnošková - Baštanová, Mayerhofová, Elblová, Jurčíková, Hermannová, Holingrová, libero: Spáčilová.
Střídaly: Rymelová, Polášková, Žolnerčíková, Michalíková.• PVK Přerovvolný los.
-pk-

pohledem
pohl
ledem ttrenérů
renérů
Angelo VERCESI (Scavolini Pesaro): „Po výhře
v Prostějově, kde nás soupeř trochu zaskočil, jsme tentokrát neponechaly nic náhodě. Hráli jsme zodpovědně
a v poklidu si došly pro vítězství. Jsme rádi, že postupujeme, určitě chceme postoupit až Final Four a i tam bychom
rádi uspěli. Řekl bych, že soupeř byl tentokrát mnohem
více zakřiknutější, doma jsme hru kontrolovali.“
Miroslav ČADA (VK Modřanská Prostějov):
„Pesaro bylo výborné na podání, což se začalo projevovat od poloviny prvního setu. Potom jsme už byli
pod tlakem. Soupeřky hrály dnes ještě lépe než před
týdnem v Prostějově. My jsme drželi krok právě do poloviny prvního setu, pak se domácí tým začal prosazovat. Soupeřky byly celkově lepší a zvítězily naprosto
zaslouženě. Scavolini ukázalo svou sílu a dařilo se hlavně
dvojici Skowroňská - Costagrandeová, náš výkon aspoň
nebyl odevzdaný.“
-pk-

ní střídala ještě Soaresová.
Domácí lídr nejvyšší soutěže Serie A taktéž neponechal nic náhodě a od úvodu
poslal na palubovku nejsilnější možnou základní
„šestku“ ve složení Ušičová,
Garzarová, Skowroňská,
Ferrettiová, Costagrandeová,
Guiggiová, na liberu působila
Wijnhovenová. V průběhu hry
se osmi stovkám příznivců
ukázaly také Saccomaniová,
Marinkovičová, Mariová
a Boscoscurová.
Favorizovaný italský tým
postupně převyšoval své
soupeřky přesnější souhrou
a větším důrazem v zakončení. Zahajovací fáze utkání
přitom vyzněla slibně. Stejně
jako v prostějovském souboji
vyšel „žlutomodrým“ vstup
do zápasu, ovšem minimální teoretickou naději prostějovských volejbalistek na
postup definitivně zlomily
dvě smrtící sedmibodové
šňůry Pesara. První výpadek
potkal Hanačky právě hned
v úvodním setu, kdy Ušičová
zaservírovala a do té chvíle
kompaktní hra Prostějova se
rozpadla. Po sedmibodové
šňůře na 22:16 bylo o osudu
úvodního dějství rozhodnuto.
Po vítězství 25:18 se Pesaro
těšilo z vedení 1:0. Také
druhé dějství začaly volejbalistky Prostějovska slušně

(0:2), ale následná sedmibodová série jasně naznačila,
kdo je na palubovce pánem
- 7:2. Hostujcíí hráčky znervózněly, začaly se vyloženě
herně trápit a neštěstí
v podobě ztráty druhé sedy
na sebe nenechalo dlouho
čekat - opět 25:18 a 2:0. Do
třetího dílu poslal domácí
lodivod Vercesi na hřiště tři
náhradnice z lavičky, čehož
Prostějovanky zprvu využily
k obnovení herní vyrovnanosti. Jakmile se však domácí
kolektiv vyrovnal s obměnou
poloviny své sestavy, začal
mít postupně znovu navrch
a otočil skóre z 5:6 na 10:7.
Prostějov se na síti opíral
o výkony své největší opory
Spalové a obou Američanek
Nnamaniové a Glassové,
v poli vynikala pohyblivá
Tomanová. V součtu ale ani
výkony těchto hráček na zvrat
proti zkušenějším soupeřkám
nestačily. Odměnou za snahu
bylo alespoň dosažení dvacetibodové hranice. Na víc ale
VK Modřanská v Pesaru očividně neměl. První mečbol
sice Hanačky ještě odvrátily,
ale při druhém už nabídla
soupeřkám hladkou výhru
Glassová zkaženým podáním
- 25:20 a 3:0. Následovalo
loučení s nejprestižnější
evropskou soutěží a cesta
domů...
-pk-

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

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

21
22
22
22
21

21
17
15
15
14

0
5
7
7
7

sety

míče

body

63:51687:1055
54:311893:1774
53:281862:1663
52:351978:1813
51:291786:1625

42
39
37
37
35

NADSTAVBOVÁ ČÁST - SKUPINA II (o 6. - 10. místo)
zápasy výhry prohry

1. VC Slavia Praha
2. TJ Sokol Šternberk
3. TJ Mittal Ostrava
4. PVK Přerov
5. VK TU Liberec

22
21
22
21
22

8
8
7
5
4

14
13
15
16
18

sety

míče

body

33:511740:1897
34:481672:1869
30:511665:1848
24:501505:1707
24:561612:1867

30
29
29
26
26

kam příště
NADSTAVBOVÁ ČÁST
SKUPINA I
25. kolo, čtvrtek 25. února 2010, 17:00 hodin: PVK Olymp Praha SK UP Olomouc, VK Královo Pole Brno - VK Modřanská Prostějov
(odloženo na 11.3., 18:00 hodin), TJ Sokol Frýdek-Místek volný los.
26. kolo, sobota 27. února 2010, 17:00 hodin: VK Modřanská
Prostějov - PVK Olymp Praha, TJ Sokol Frýdek-Místek - VK
Královo Pole Brno, SK UP Olomouc volný los.
SKUPINA II
25. kolo, čtvrtek 25. února 2010, 17:00 hodin: VC Slavia Praha TJ Sokol Šternberk, PVK Přerov - VK TU Liberec (18:00), TJ Mittal
Ostrava volný los.
26. kolo, sobota 27. února 2010, 17:00 hodin: TJ Sokol Šternberk - PVK
Přerov, TJ Mittal Ostrava - VC Slavia Praha, VK TU Liberec volný los.

ŠIKULKA týdne

body

37

esa

3

NEŠŤASTNICE týdne

příjem útok blok

-

51

4

Šestadvacetiletá smečařka ze
Spojených států amerických
předvedla v obou utkáních
minulého týdne nadprůměrné
výkony, které ocenil i kouč
týmu Miroslav Čada, jenž
při pohledu do statistik po
sobotním duelu s FrýdkemMístkem jen uznale pokyvoval. Nnamaniová byla v souboji dvou nejlepších týmů
extraligy jasnou hvězdou
zápasu a přísné měřítko snesla
i v odvetě play-off Ligy mistryň na půdě silného Pesaro.
Ogonno, jen tak dál!

zápasy výhry prohry

poměr setů

neodehrála ani jedinou minutu...
V poslední době se tlačila
do základní sestavy a když
už to vypadalo, že by mohla
dostávat více šancí než zkraje
sezony, prásk a rázem se ocitla
mimo hru. Čtyřiadvacetileté
přihrávající smečařce Ivaně
Bramborové se totiž obnovilo
zranění břišního svalu a přestože byla přítomna i sobotnímu
střetnutí proti Frýdku-Místku,
čeká jí podle slov kouče Čady
třítýdenní absence... Slovenská
reprezentantka se tak přidala na
marodku k Novákové.
Ivčo, brzké a řádné vyléčení!

Volejbal

22. února 2010

Volejbalistky Prostějova dosáhly historicky nejlepšího výsledku v Lize mistryň!
(Dokončení ze str. 26)
Scavolini vede italskou ligu
a my musíme být pokorní, vážit
si dosaženého a dál na sobě pracovat. Už po losu bylo zřejmé,
že Pesaro je velkým favoritem,“
netrápí se až tak výsledkem trenér
prostějovského VK Modřanská.
Nemrzí ale kouče velmi těsná
domácí porážka od Pesara? „To
víte, že na to stále myslím a mrzí
mě to. Vždyť ve všech statistikách
jsme byli lepší a chyby udělali
jenom v koncovkách, což rozhodlo,“ posteskl si lodivod. „Je
to velká škoda, prohrály jsme
dva sety prakticky rozdílem dvou
bodů, což určitě zamrzí,“ přidala
se nahrávačka prostějovského
celku Lucia Töröková. „Možná
se projevila jejich větší zkušenost,
my jsme v rozhodujících momentech měly trochu chaos v obraně.
Přesto, že jsme celkově nezahrály
špatně, pocit by byl daleko lepší, kdybychom jednou vyhrály.
Nemáme se však za co stydět,“
tvrdí pětadvacetiletá nahrávačka,
která velmi dobře zastala zraněnou Novákovou. Dokonce si
v domácím utkáním proti Pesaru
dovolila i několik parádiček přes

síť. „Když chcete být v takových
zápasech úspěšní, musíte to být
trochu drzí,“ usmála se Töröková.
Před sezonou prošel prostějovský
celek výraznou hráčskou obměnou. Tým posílily Američanky
Ogonna Nnamaniová a Kimberly
Glassová, Brazilka Juliana
Valenteová, Němka Corina
Ssuschkeová a Soňa Nováková.
A právě tato pětice společně s českými hráčkami Miladou Spalovou
a liberem Markétou Tomanovou
tvořila v utkáních evropského
poháru standardní základní sestavu. V rozhodující fázi sezony
ale ze sestavy vypadla zraněná
nahrávačka Nováková a celá tíha
ležela pouze na Slovence Lucii
Törökové. I když ta se s nesmírným herním vytížením poprala statečně, absence první nahrávačky
byla v rozhodujících fázích utkání
play off s Pesarem patrná. „Škoda,
že nemohla nastoupit Nováková.
Luca Töröková sice svůj posun
do základní sestavy zvládla velice
dobře, ale Soňa při svých zkušenostech a lepším bloku přece jen
chyběla,“ litoval ztráty ostřílené
nahrávačky v klíčových momentech sezony M. Čada.

„Velice si vážíme dosaženého
výsledku. Postoupit ze ´skupiny
smrti´, jak byla naše grupa bezprostředně po losu označena, je velmi
cenné a má to v Evropě výrazný ohlas. Dokázali jsme, že si
zasloužíme reprezentovat Českou
republiku v Lize mistryň a že jsme divokou kartu od mezinárodní
federace CEV dostali právem,“
kvitoval s potěšením postup mezi
nejlepší dvanáctku šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil. „Je
to veliký úspěch pro celý český klubový sport,“ pokračoval.
„V žádném případě to však pro
nás neznamená jakékoliv uspokojení, ale spíše utvrzení v naší koncepční práci a dobře zvolené cestě.
Ukazuje se, že současné družstvo
ve spojení s realizačním týmem
je funkční a za jistých okolností
může hrát i s těmi nejlepšími. Na
druhou stranu musíme stát nohami na zemi, pořád jsme ve volejbalu lehce na začátku a nejde si
myslet, že budeme hned porážet
týmy úplné špičky jako jsou
Dynamo Moskva, Fenerbahce či
Pesaro. Jisté pasáže utkání s těmito celky však ukázaly, že rozdíl už
není tak velký... Za ten další rok

A teď na Slovensko pro druhou trofej v této sezoně!
PROSTĚJOV – Jak
jsme již informovali,
čeká na volejbalistky
Prostějova po obhajobě Českého poháru
a vystoupení v Lize
mistryň další výzva.
Vítězstvím ve finálovém duelu pohárového klání v tuzemsku si
totiž VK Modřanská
zajistil mimo jiné
i účast ve finále ČeskoSlovenského poháru!
A i ten prostějovské
volejbalistky obhajují!
O druhou letošní trofej
tak budou Hanačky
usilovat již tuto středu
24. února ve slovenských
Levicích. Soupeřem jim bude
Slávia UK Bratislava, vítěz
Slovenského poháru. Právě
z tohoto důvodu bylo odloženo
čtvrteční extraligové střetnutí
Čadova výběru v Brně, jenž se
bude hrát až 11. března.
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.
A doslova nadšení jsou v dějišti Česko-Slovenského 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,

Dosavadní vítězové
Česko-Slovenského poháru (hrály jen ženy)
2003 (Brno)
2004 (Senica)
2005 (Brno)
2006 (Pezinok)
2007 (Mikulov)
2008 (Hnúšťa)
2009 (Olomouc)

VK KP Brno
Slávia UK Bratislava
Olymp Praha
PVK Olymp Praha
VK KP Brno
VK Doprastav Bratislava
VK Prostějov

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,“ zní od slovenský
organizátorů v Levici.
„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
již dříve 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. „Byl jsem se na tým
Bratislavy podívat v úterý, kdy
hráli Středoevropský MEVZA
Cup proti Splitu s výsledkem
2:3 na sety. Je to mladý tým,
který hraje odvážně, bez zábran
a s nasazením. Proto Bratislavu
každopádně nesmíme podcenit,
zvlášť když momentálně vede
slovenskou ligu,“ poznamenal
k nadcházejícímu, již třetímu
vrcholu letošní sezony Miroslav
Čada, trenér VK Modřanská
Prostějov.
-pk-

jsme hodně pokročili a jsme na
správné cesta k evropské špičce,“
pochvaluje si další vzestup ženského prostějovského volejbalu
Chytil. Ten kvitoval i přístup prostějovských diváků. „Návštěvy
byly skvělé, stejně jako atmosféra. Příznivci s námi jezdili i ven, za
což si zaslouží jen a jen uznání. To
je přesně to, proč se sport dělá!“
Vzhledem k současné nelichotivé
ekonomické situaci zbývajících
klubů zůstal prostějovský celek na
české volejbalové scéně prakticky
jedinou zářivou hvězdou. Ze zbývajících českých týmů se totiž snaží
držet krok s volejbalovou Evropou
pouze KPBrno a Olomouc, oba ale
startovaly až v třetí evropské soutěži Vyzývacím poháru. Po dvou
letech se volejbalistky Prostějova
přesvědčily, že cesta v Lize mistryň mezi absolutní špičku není
snadná. Letošní výsledky však
napověděly, že se mohou krůček
po krůčku zlepšovat. Budou tedy
Hanačky do příštího ročníku
Champions League znovu usilovat o divokou kartu? „Ano, určitě
budeme chtít znovu v Lize mistryň hrát. Věřím, že i díky letošním
výsledkům to bude pro naše vede-

ní jednodušší,“ uvedl Miroslav
Čada. Na přímý start českého
týmu mezi evropskou klubovou smetánkou si totiž musíme
ještě nějaký ten pátek počkat.
„Ranking České republiky pro
evropské poháry je velice nízký....
Naše kluby dlouho v pohárech
nestartovaly a tak se to teď musí
nejprve dohnat,“ objasnil kouč
VK Modřanská. „Doufám, že
naším vystoupením v letošním
ročníku Ligy mistryň jsme se na
mezinárodní úrovni zviditelnili
a předpokládám, že divokou kartu
opět obdržíme,“ potvrdil zájem
i předběžnou účast v dalším ročníku Champions League Petr
Chytil. V něm by už nemuselo být
s prostějovským klubem nakládáno jako s vyloženým outsiderem.
„Možná, že bychom již mohli
být zařazeni do třetího losovacího koše, což by nám dávalo šanci
mít ve skupině alespoň jednoho
hratelnějšího protivníka, čímž by
zvýšily šance na postup. A pokud
by se nám to znovu podařilo,
znovu bychom usilovali o pořádání Final Four v Prostějově!“
navnadil příznivce do ročníku
2010/2011 Petr Chytil.
-pk-

„Oděvářky“ uhrály pouze set

a jsou až PŘEDPOSLEDNÍ
PROSTĚJOV - Druholigové prostějovské volejbalistky
jdou od porážky k porážce.
V posledních dvou víkendech
sehrály hned čtyři zápasy letošního soutěžního ročníku a ze
všech bohužel odcházely se
skloněnými hlavami... Ba co
víc, uhrály v nich dokonce pouze jediný set! V průběžné tabulce třetí nejvyšší soutěže tak
klesly na devátou, předposlední
příčku. Volejbalistky druhého
týmu Prostějova nejdříve nesta-

čily v domácích soubojích na
Lanškroun, o týden později je
na své půdě vypráskaly Křenovice. Reputaci si mohou „oděvářky“ napravit již tuto sobotu
27. února, kdy v letní tělocvičně
u velodromu přivítají v tabulce sedmé Svitavy, které mají
navíc na kontě pouze o bod víc.
Pokud se chtějí hráčky TJ OP
vrátit do klidného středu, musí
vyhrát! Zápasy začínají trochu
netradičně již v 9 a ve 13 hodin.
-pk-

výsledkový servis 2. ligy, skupina „C“
25. a 26. kolo: PVK Přerov „B“ - TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ 1:3 (16,
-16, -12, -24) a 1:3 (23, -10, -16, -17), TJ Svitavy - TJ Sokol Křenovice 3:1
(26, 22, -21, 13) a 3:0 (14, 18, 10), PVK Přerov „B“ -TJ Tatran Litovel -TJ
Šumperk 3:1 (20, -18, 27, 11) a 3:0 (12, 16, 23), TJ Lokomotiva Břeclav TJ DDM Brno 1:3 (-20, 14, -19, -21) a 3:0 (24, 21, 21), TJ OP Prostějov
- VO TJ Lanškroun 1:3 (-19, 21, -18, -17) a 0:3 (-21, -19, -18).
27. a 28. kolo: TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ - TJ Svitavy 3:0 (12, 12, 13)
a 3:0 (17, 17, 18), TJ Sokol Křenovice - TJ OP Prostějov 3:0 (20, 14, 19)
a 3:0 (15, 24, 20), VO TJ Lanškroun – TJ Lokomotiva Břeclav 3:0 (22,
15, 21) a 3:2 (-17, 16, 25, -17, 13), TJ DDM Brno – TJ Tatran Litovel
3:0(13, 15, 22) a 3:2 (16, -20, 23, -16), TJ Šumperk - PVK Přerov „B“ 0:3
(-16, -11, -16) a 0:3 (-13, -16, -15).
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 28. kole
zápasy výhry prohry sety

1. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ 28
2. PVK Přerov „B“
28
3. VO TJ Lanškroun
28
4. TJ Lokomotiva Břeclav
28
5. TJ Tatran Litovel
28
6. TJ DDM Brno
28
7. TJ Svitavy
28
8. TJ Sokol Křenovice
28
9. TJ OP Prostějov
28
10. TJ Šumperk
28

23 5
22 6
19 9
15 13
14 14
13 15
12 16
11 17
11 17
0 28

míče

74:24 2325:1879
75:29 2416:1984
65:39 2375:2209
58:50 2381:2247
51:57 2255:2361
48:56 2261:2324
50:53 2222:2251
45:60 2217:2345
43:62 2180:2339
5:84 1517:2210

body

51
50
47
43
42
41
40
39
39
28

Příští program
29. a 30. kolo, sobota 27. února 2010, 10:00 a 14:00 hodin:
TJ Šumperk - TJ Sokol Frýdek Místek „B“, PVK Přerov „B“ - TJ
DDM Brno, TJ Tatran Litovel - VO TJ Lanškroun, TJ Lokomotiva
Břeclav - TJ Sokol Křenovice, TJ OP Prostějov - TJ Svitavy (9:00
a 13:00 hodin, rozhodčí: Chlubná, Chytil).
-pk-

27

koše Mattoni NBL v číslech
30. kolo: Sokol Vyšehrad
š
- ČEZ
Č Basketball Nymburk 28:114 (6:29, 15:59,
19:85). Nejlepší hráči: Klimánek a Lipold 6 bodů a 5 doskoků - Slezák 21,
Lenzly 15 bodů a 4 asistence, Pumprla 14 bodů, 7 asistencí a 4 doskoky, Lewis
12 bodů a 6 doskoků, Tsiaras 12, Křemen 11 bodů a 4 asistence, Benda 10
bodů a 7 doskoků. Trojky: 15/5:28/13. Střelba 2 b.: 35/4:45/30. Trestné hody:
9/5:16/15. Doskoky: 28:35. Osobní chyby: 18:14. Rozhodčí: Vrážel, Karásek,
Kec. Diváíků: 200 • BK Prostějov - Basketball Brno 77:57 (26:17, 48:35,
65:48). Nejlepší hráči: Landry 23 bodů a 6 doskoků, Hyzy 12 bodů a 4
doskoky, Skibniewski 11 bodů a 4 asistence - Meno 19 bodů a 15 doskoků,
Sedmák a Sismilich oba 9 bodů a 6 doskoků. Trojky: 20/8:19/5. Střelba 2 b.:
44/20:48/17. Trestné hody: 23/13:11/8. Doskoky: 38:44. Osobní chyby: 16:24.
5 chyb: 34. Sedmák (B). Rozhodčí: Dolinek, Holubek, Nejezchleb. Diváků:
438 • BK Synthesia Pardubice - USK Praha 79:65 (14:25, 33:40, 59:49).
Nejlepší hráči: Wright 21 bodů a 5 asistencí, Hampton 13 bodů a 4 asistence,
Miloš 11, Arnold 7 bodů a 10 doskoků - McKay 31 bodů a 4 doskoky, Ford
12 bodů a 14 doskoků, Klimeš 12 bodů a 8 doskoků. Trojky: 31/12:21/3.
Střelba 2 b.: 35/17:42/24. Trestné hody: 17/9:21/8. Doskoky: 36:33. Osobní
chyby: 17:15. Rozhodčí: Vyklický, Znamínko, Lukeš. Diváků: 1040 •
Mlékárna Miltra Nový Jičín - BC Kolín 108:65 (19:14, 52:26, 87:38).
Nejlepší hráči: Šarović 20 bodů a 7 doskoků, Pandula 14 bodů a 7 doskoků,
Šteffel 13 bodů a 4 asistence, Walker 12 bodů a 10 doskoků, Muirhead 12
bodů a 7 doskoků, Gavlák 11, Jurečka 10, Sanders 7 bodů a 7 asistencí - Smith
27 bodů a 8 doskoků, Platt 14. Trojky: 23/10:22/8. Střelba 2 b.: 51/34:42/16.
Trestné hody: 15/10:12/9. Doskoky: 46:22. Osobní chyby: 11:19. Rozhodčí:
Paulík, Hruša, Jedlička. Diváků: 750 • BK Děčín - BK Breda & Weinstein
Opava 101:90 (34:27, 50:47, 75:70). Nejlepší hráči: P. Houška 21 bodů a 5
doskoků, Hatcher 19 bodů a 7 asistencí, Soukup 15, Pomikálek 14 bodů, 5
asistencí a 4 doskoky, Mulligan 14 bodů a 4 doskoky - Štec 22 bodů, 6 asistencí
a 4 doskoky, Šoška 21 bodů a 4 doskoky, Čarnecký 14 bodů a 9 asistencí,
Novák 13 bodů a 6 doskoků. Trojky: 13/5:20/8. Střelba 2 b.: 50/32:42/27.
Trestné hody: 39/22:14/12. Doskoky: 23:28. Osobní chyby: 17:28. 5 chyb: 39.
Douša, 39. Čarnecký, 40. Novák (všichni O). TCH: 40. Novák (O). Rozhodčí:
Zachara, Kučera, Hošek. Diváků: 790 • Karma Basket Poděbrady - NH
Ostrava 98:88 (22:20, 50:40, 72:64). Nejlepší hráči: Castleberry 26 bodů
a 10 doskoků, Thomas 24 bodů, 4 doskoky a 4 asistence, Stria 18 bodů a 5
asistencí, Horák 16 - Stuchlý 29, Burke 22 bodů a 5 doskoků, Palyza 17, Číž 11
bodů a 5 asistencí. Trojky: 18/7:15/6. Střelba 2 b.: 41/28:38/24. Trestné hody:
25/21:25/22. Doskoky: 26:21. Osobní chyby: 20:21. 5 chyb: 40. Mitchell (O).
Rozhodčí: Lukeš, Kurz, Baloun. Diváků: 256.
Předehrávané 38. kolo: Sokol Vyšehrad - BK Breda & Weinstein Opava
44:73 (hráno již 10.2.) • Mlékárna Miltra Nový Jičín - Karma Basket
Poděbrady 101:58 (15:18, 41:29, 75:43). Nejlepší hráči: Šteffel 15, Sanders
13 bodů a 5 asistencí, Pandula, Walker oba 11, Jurečka 10 bodů, 5 doskoků a 5
asistencí, Hájek 7 bodů a 11 asistencí - Thomas 22 bodů a 6 doskoků, Castleberry
13 bodů a 10 doskoků, Horák 9 bodů a 9 doskoků. Trojky: 29/13:22/5. Střelba
2 b.: 40/27:44/16. Trestné hody: 10/8:15/11. Doskoky: 34:36. Osobní chyby:
13:17. 5 chyb: 29. Páleník (P). Rozhodčí: Dolinek, Holubek, Kapl. Diváků:
800 • BK Synthesia Pardubice - NH Ostrava 107:76 (29:17, 54:33, 81:55).
Nejlepší hráči: Bohačík 25 bodů a 13 doskoků, Hampton 18 bodů a 5 doskoků,
Pospíšil 13, Arnold 11 bodů a 5 doskoků - Stuchlý 25, Palyza 17, Mitchell 15
bodů a 7 asistencí, Burke 8 bodů a 7 doskoků. Trojky: 25/13:20/8. Střelba 2
b.: 42/25:43/21. Trestné hody: 23/18:14/10. Doskoky: 39:18. Osobní chyby:
14:20. Rozhodčí: Zachara, Kučera, Znamínko. Diváků: 940 • BK Prostějov
- BK Děčín 76:61 (18:12, 40:34, 59:48). Nejlepší hráči: Chán 17 bodů a 11
doskoků, Hyzy 15 bodů a 8 doskoků, Landry 11 bodů a 11 doskoků, Prášil 11,
Lawrence 9 bodů, 7 doskoků a 7 asistencí - Mulligan 20 bodů a 4 doskoky,
P. Houška 14 bodů a 9 doskoků, Soukup 13. Trojky: 16/7:17/3. Střelba 2 b.:
43/21:51/21. Trestné hody: 29/13:14/10. Doskoky: 46:34. Osobní chyby:
18:24. 5 chyb: 38. Soukup (D). Rozhodčí: Paulík, Vrážel, Matějek. Diváků:
872 • ČEZ Basketball Nymburk - BC Kolín 101:77 (27:21, 54:36, 80:61).
Nejlepší hráči: Křemen18, Benda 13 bodů a 7 doskoků, Lenzly 13, Lee 12,
Slezák 11 - Jones 16 bodů a 4 doskoky, Machač 12, Pavlík 12, Platt 10 bodů
a 4 doskoky, Jelínek 10. Trojky: 23/11:15/5. Střelba 2 b.: 40/26:44/25. Trestné
hody: 20/16:16/12. Doskoky: 22:25. Osobní chyby: 18:20. TCH: 22. Lee (N)
- 17. Platt (K). 5 chyb: 39. Zachrla (K). Rozhodčí: Lukeš, Hošek, Karásek.
Diváků: 350 • Basketball Brno - USK Praha 75:77 (27:21, 46:25, 62:53).
Nejlepší hráči: Sedmák 19 bodů a 7 doskoků, Meno 14 bodů a 14 doskoků,
Reinberger 10 - McKay 26, Ford 16 bodů a 20 doskoků, Kotas 15 bodů, 7
asistencí a 4 doskoky, Vocetka 14. Trojky: 13/5:23/8. Střelba 2 b.: 56/25:43/24.
Trestné hody: 17/10:10/5. Doskoky: 36:32. Osobní chyby: 17:18. TCH: 26.
lavička domácích, 32. Kotas (USK). Rozhodčí: Macela, Hruša, Kapaňa.
Diváků: 300.
-pk-

Seminář trenérů basketbalu
i s MICHALEM JEŽDÍKEM!
ČBF ve spolupráci se sdružením basketbalových trenérů a týmem
BK Prostějov pořádá 3. března v hale Sportcentrum DDM
Prostějov seminář basketbalových trenérů. Jako lektor semináře
vystoupí Mgr. Michal Ježdík, v současnosti trenér USK Future
Stars Praha a analytik České televize.
Program semináře:
13.30 - 14.00 Prezentace účastníků a zahájení semináře, 14.00
- 16.00 „Jak můžeme stavět hru na útočné polovině, - využití
herních kombinací. (Michal Ježdík), 17.30 Utkání Mattoni NBL
Přihlásit se můžete na e-mail peter.balint@bkprostejov.cz, nebo
před zahájením semináře přímo v hale Sportcentra. Účastnický
poplatek uhradíte v hotovosti ve výšce 150 Kč. Propozice jsou ke
stažení na internetových stránkách www.bkprostejov.cz. -red-

V extralize stále suverénní, Frýdek-Místek hráčky VK Modřanská NEOHROZIL
Pv 3:0 F-M
PROSTĚJOV - VK
M odřan ská P ro st ěj o v
se dokázal otřepat ze
čtvrtečního vyřazení z Ligy
mistryň a na domácí palubovce si hladce poradil

s Frýdkem-Místkem 3:0.
Duel prvního s druhým byl od
začátku v režii Prostějovanek,
Sokolky ze severu Moravy
převedly až příliš bojácný
výkon a české šampionky
tak ani příliš nepotrápily.
Prostějovské volejbalistky

tak nadále vládnou pevnou
rukou probíhajícímu ročníku
ženské extraligy, v němž
ještě nenašly tým, který by
jim sebral byť jen dva sety!
V tuzemské nejvyšší soutěži
tak zůstávají stále suverénní bez jediné porážky., čímž

pohledem
pohl
ledem ttrenérů
reenérů
Miroslav Č
ČADA (VK Modřanská Prostějov): „Ve hře Frýdku-Místku byla určitá kvalita,
není náhoda, že tým je druhý v tabulce. Jeho mladé volejbalistky hrají odvážně, v utkání solidně
přihrávaly a některé byly i poměrně úspěšné v útoku. Nebylo to tak úplně jednoduché střetnutí,
největší rozdíl byl vidět v útoku a v mezihře. S výsledkem jsem tak spokojen, představoval
bych si však z naší strany přece jen o něco lepší výkon. Co se týče individuálních výkonů, jasně
dominovala Ogonna Nnamaniová. Chtěl bych ještě říct, že mě zklamali diváci, kteří nám tentorkát moc nepomohli.... Není možné, aby se v takovém utkání ozývalo z hlediště vzdychání,
vždy´t přece vedeme extraligu s jasným náskokem a i samotný zápas byl rozehraný skvěle.
Jestli náš výkon ovlivnilo cestování z Itálie? Možná... Celá středa i celý pátek pro nás byly
výhradně cestovní. Samotné utkání v Pesaru sice hráčky při výsledku 0:3 tolik neunavilo, ale
delší cestování bylo přece jen únavné. Navíc pořád měníme míče z Galovek na Mikasy, takže
to také není lehké.“
Alexandra DEDKOVÁ (TJ Sokol Frýdek-Místek): „Z naší strany ani není moc co hodnotit.
Podaly jsme takový ustrašený a vlažný výkon, který Prostějovu nemohl nijak ublížit. Věděly
jsme o tom, že domácí hráčky mohou být po svém náročném programu unavené a nějakou šanci
jsme cítily, ale pak nás vždy složila šňůra bodů ve prospěch soupeře. Tady se nejvíc projevila
síla VK, jehož opory dokážou zabrat, když potřebují.“
-pk-

ovšem „pouze“ naplňují
předsezónní očekávání.
Přestože byly stále oslabené o duo zdravotně indisponovaných Nováková Bramborová, které jen usedlo
na lavičku, znovu potvrdily
svoji bezbřehou suverenitu.
Volejbalistky Prostějova ani
tentokrát v extralize nezavváhaly a v souboji s druhým
Frýdkem-Místkem bezpečně
F
zvítězily
3:0, čímž si tedy
z
jještě více upevnily první
ppříčku v tabulce nadstavbové
skupiny I nejvyšší domácí
soutěže. Prostějovský lodivod
Miroslav Čada neponechal
M
nnic náhodě a od úvodu poslal
ddo hry standardní základní
sestavu Töröková, Glassová,
Spalová, Nnamaniová,
Valenteová, Ssuschkeová
V
s liberem Tomanovou.
Hostující trenérka Alexandra
H
Dedková přivezla tým, který
D
jje největším překvapením
lletošní sezony a jenž při
pprvním vzájemném souboji
nna Hané okradl domácího gigganta o set. Frýdek-Místek
nnastoupil do boje v tomto

složení: Frigmanská, Kojdová,
Šímová, Orlovská, Košická,
Janďourková, libero Kanovská,
postupně se na palubovce
Městské haly Sportcentrum
DDM objevily i Mazurová,
Pavelková, Haškovcová
a Cidlíková. Tentokrát však byly Severomoravanky úspěchu
vzdáleny na hony daleko.
Mírný náznak komplikací
z pohledu domácích přišel jen
ve třetím setu, v němž soupeři
povolily dvacet bodů. Jinak
na obhájkyních titulu nebyla
nijak znát únava z páteční celodenní cesty z Itálie z utkání
Ligy mistryň a ve druhé sadě
povolily soupeřkám dokonce
jen 12 bodů. Prostějov tak držel
diváky v napětí jen něco málo
přes hodinu.
Hned od úvodu daly
Prostějovanky najevo, kdo
je lepší. Rychlé vedení 5:1
postupně navyšovaly (16:11,
19:12, 21:16) až k setbolu
za stavu 24:17. První hrozbu
ukončení prvního dějství se
podařilo frýdecko-místeckému
celku ještě odvrátit, tu druhou
už nikoliv – 25:18 a 1:0.

Zkraje druhého dějství to chvíli vypadalo, že se průběh
utkání vyrovná (4:5), ovšem
vzápětí prostějovské plejerky
udeřily na podání a díky delším
bodovým sériím při servisech
Valenteové, Glassové, Spalové
i Nnamaniové tuto sadu
jednoznačně ovládly - 20:11!
Vidět byla zejména dominantní
Nnamaniová a když se k ní
přidaly i další spoluhráčky,
bylo záhy hotovo – 25:12 a 2:0.
Ve třetím klání sice soupeřky
trochu víc zabojovaly, ale i tak

držely otěže zápasu pevně ve
svých rukách Prostějovanky.
V jednu chvíli vedly již 19:10
a vše vypadalo na další hladký
konec. Mírné podcenění však
udělalo své a rázem to bylo
pouze o čtyři míče 23:19! Více
komplikací ovšem výběr VK
Modřanská nepřipustil, druhý
mečbol již využil k zisku třetí
sady v poměru 25:20 a celkovému vítězství beze ztráty kytičky.
Šest stovek příznivců se tak
mohlo opět oddávat společné
děkovačce s hráčkami... -pk-

Chcete
C
hcete hhrát
rát vvolejbal?
olejbal?
VK Prostějov zve do svých řad mladé zájemkyně o hru pod vysokou
sítí. Děvčata, která by se chtěla naučit základům volejbalu a pokračovat v jeho hraní třeba až do dospělosti, mohou přijít na trénink
přípravky a po domluvě s vedoucí Danou Vlčkovou se zapojit. Tréninky pro dívky od 5. do 7. třídy základních škol jsou v tělocvičně ZŠ
Palackého každé pondělí od 15:30 do 17:00 hodin, každé úterý od
15:30 do 17:00 hodin a každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin. Rády
byste jednou uměly volejbal jako Solange Soaresová nebo Milada
Spalová? Tak přijďte, VK Prostějov vás s ppotěšením ppřivítá! -red-

PŘIJĎTE!
PŘIJĎTE!

Basketbal

15. února 2010
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KANADSKÝ PIVOTMAN PROVOKOVAL NOVINÁŘE

KYLE LANDRY: „Chci finále se Slováky!“

k
o
k
s
roz
30. KOLO MATTONI NBL

BK PROSTĚJOV - BASKETBALL BRNO

77:57

Čtvrtiny:

26:17, 21:18,
17:13, 12:9
Trestné hody: 23/13:11/8
Střelba za 2b: 44/20:48/17
Trojky:
20 /8:19/5
Doskoky:
38:44
Osobní chyby: 16:24
5 chyb:
34. Sedmák (B)
Diváků:
438
Rozhodčí:
Dolinek,
Holubek,
Nejezchleb

Sestava a body Prostějova
Lawrence 5
Šležas 5
Dokoupil 3
Hyzy 12
Landry 23
Skibniewski 11
Veikalas 9
Prášil 3
Veselovs
Krakovič 2
Tóth 4
Chán
Trenér: Peter Bálint
Asistenti:
Lubomír Růžička a Jozef
Lovík

Pv 77:57 B

BK PROSTĚJOV – BKK DĚ
DĚČ
DĚČÍN
ĚČÍN

76:61

18:12, 22:22,
19:14, 17:13
Trestné hody: 29/13:14/10
Střelba za 2b: 43/21:51/21
Trojky:
16/7:17/3
Doskoky:
46:34
Osobní chyby: 18:24
Diváků:
872
Rozhodčí:
Paulík, Vrážel,
Matějek

Sestava a body Prostějova
Lawrence 9
Šležas 6
Dokoupil
Hyzy 15
Chán 17
Skibniewski
Veikalas 5
Prášil 11
Veselovs
Landry11
Tóth 2
Krakovič
Trenér: Peter Bálint
Asistenti: Lubomír Růžička
a Jozef Lovík

PRŮBĚŽNÁ TABULKA MATTONI NBL
1. ČEZ Basketball Nymburk 31
2. BK Prostějov
32
3. Mlékárna Miltra Nový Jičín 31
4. BK Synthesia Pardubice
31
5. BK Děčín
31
6. BK Breda&Weinstein Opava 31
7. USK Praha
31
8. BC Kolín
31
9. Basketball Brno
31
10. Karma Basket Poděbrady
31
11. NH Ostrava
31
12. Sokol Vyšehrad
32

28
27
27
22
19
14
12
11
9
8
8
2

3
5
4
9
12
17
19
20
22
23
23
30

2972:1939
2788:2247
2801:2177
2588:2256
2488:2457
2475:2552
2313:2472
2437:2599
2347:2523
2352:2662
2295:2796
1819:2995

PROSTĚJOV - V rámci
středečního 30. kola základní části Mattoni NBL zavítal
na prostějovskou palubovku
tým z moravské metropole,
kterým je Basketball Brno.
Zápas mezi třetím a devátým
celkem se vyvíjel z počátku
hodně vyrovnaně. Po úvodních
minutách se ale svěřencům trenéra Bálinta podařilo vypracovat několikabodový náskok,
který potom pomalu narůstal. Zatímco v první polovině
utkání byl zápas hodně ofenzivně laděný a skončil stavem
48:35, ve druhé dvacetiminutovce skóre obou celků velice
pomalu narůstalo. Domácí
hráči se ve druhé polovině
prezentovali dobrým defenzivním výkonem, ale chyběl jim
náboj v útoku. Často jsme se
tak dostávali do těžkých střel,

lím si, že tohle mi dost pomáhá
dostat se zpátky do formy,“ řekl
Landry. „Teď mi jde o to, abych
se dostatečně připravil na závěr
sezony,“ dodal třiadvacetiletý
pivot, který je členem kanadské
reprezentace. Ta se na rozdíl od
České republiky probojovala na
letošní mistrovství světa, které

které měly pramálo šancí na
úspěch. Přesto ale Orli dokázali brněnský celek udržet pod
šedesátibodovou hranicí a zvítězit dvacetibodovým rozdílem
77:57.
Po volném víkendu, který měli
prostějovští Orli na rozdíl od
ostatních celků k dispozici, přišel na řadu další ligový zápas.
Tentokrát nastoupili proti územně nejbližšímu celku. Brněnský
tým ale nebyl, stejně jako domácí
celek, kompletní. Na Hanou
zavítal bez křídelníka Černoška
a podkošového hráče Norwy.
Prostějovský trenér se musel taky
obejít bez jednoho hráče, kterým
je nejvyšší muž naší Orlí letky
Aleš Chán. Ten doléčuje drobné
nachlazení a i když byl připraven nastoupit do utkání, trenér
nechtěl před nedělním duelem
s Děčínem riskovat. Na začátek zápasu tak nastoupila pětice
Lawrence, Šležas, Dokoupil,
Hyzy a Landry. V samotném

úvodu utkání si Prostějovští
vypracovali několik dobrých
střeleckých pozic, ale bohužel je
nedokázali proměnit. Zejména
zkušený křídelník Andrius Šležas
se v dnešním utkání hodně trápil
a celkově tak dali domácí příležitost hostujícímu celku, aby
s námi držel krok. Teprve s první úspěšnou tříbodovou střelou
v sedmé minutě začalo naše skóre nabírat na obrátkách a během
dvou minut jsme se sérií 14:2
dostali do desetibodového vedení. Nakonec skončila první čtvrtina poměrem 26:17. Ve druhé
části utkání se skóre vyvíjelo jako
na houpačce. Nejdřív Orli zvýšili
na dvouciferné vedení a potom
odpověděli hosté a vrátili rozdíl
na pět bodů. Tak se několikrát
přelévaly úspěšné minuty a vteřiny mezi jednotlivými týmy, až
se bodová série zastavila u našich
Orlů a ti v závěrečné fázi čtvrtiny
odskočili na třináctibodové vedení 48:35.

se na přelomu srpna a září uskuteční v Turecku. A Landry chce
být u toho. „Ano, to je můj cíl.
Tuto sezonu i v reprezentačním
programu velice usiluji o to,
abych zlepšil svoji hru a mohl
tak reprezentovat svoji zemi na
mistrovství světa v Turecku.
Bylo by to pro mě něco velmi

speciálního,“ přiznal.
Jako většina Kanaďanů,
tak i Landry velmi bedlivě sleduje dění ve
Vancouveru, kde se
konají zimní olympijské
hry. „Sleduju,“ zasmál
se. „Náš hokejový tým
odstartoval velmi dobře,“
vrátil se k utkání Kanada
– Norsko, které jeho krajané vyhráli 8:0. Přestože
se zápas hrál v noci
před zápasem s Brnem,
nechtěl o něj přijít.
„Zkoušel jsem se dívat,
ale stejně jsem usnul.
Měl jsem zápas.“ A co
by Kyle Marc Landry,
jak zní jeho celé jméno,
řekl na finále olympijského hokejového turnaje Kanada – Česko?
„Ano, mohlo by to tak
být. Kanada tam bude určitě, ale
nevím, jestli tam budete taky,“
rozesmál hlouček novinářů.
„Možná tam bude Slovensko,“
dodal s provokativním úsměvem.
To ještě nevěděl, že Jágr a spol.
si s našimi východními bratry
poradí 3:1…
-red-

31. kolo, středa 24. února 2010, 18:00 hodin: NH Ostrava - Sokol
Vyšehrad (17:30 hodin), BK Děčín - Karma Basket Poděbrady, BC
Kolín - BK Breda&Weinstein Opava (17:45), USK Praha - Mlékárna
Miltra Nový Jičín, Basketball Brno - BK Synthesia Pardubice, ČEZ
Basketball Nymburk - BK Prostějov odloženo, náhradní termín
ještě nebyl určen.
32. kolo, sobota 27. února 2010, 18:00 hodin: Sokol Vyšehrad BK Prostějov (předehráno 62:109), ČEZ Basketball Nymburk - BK
Synthesia Pardubice, Mlékárna Miltra Nový Jičín - Basketball Brno
(17:00), BK Breda&Weinstein Opava - USK Praha, Karma Basket
Poděbrady - BC Kolín (17:30), NH Ostrava - BK Děčín (17:30).
-pk-

Protlačí se CHÁN
do základní pětky?
smetánku nevyneslo... 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 končí ve
středu 3. března. Tradiční All
Star Game se pak představí
14. března 2010 v pardubické
ČEZ Aréně.

pohledem trenérů



P t BÁLINT(BK
Peter
BÁLINT (BK P
Prostějov):
těj ) „Dobře
D bř jsme
j
bránili,
b á ili ale chyběl
nám náboj v útoku. Míč nám celkem špatně putoval a dostávali
jsme se tak do těžkých střeleckých pozic. Dá se říct, že jsme se přizpůsobili soupeři. Brno hru hodně zdržovalo a my jsme bohužel
nenašli své tempo hry.“
Libor JEŘÁBEK (Basketbal Brno): „Myslím, že to nebylo moc pohledné utkání pro diváky, spíše taková holomajzna...
Pořád nás trápí špatná obrana a to se projevovalo i dnes. Hořeli
jsme v prostoru pod oběma koši a domácí nás přehráli jednoznačně.“
-pkZatímco v první polovině utkání padlo dohromady osmdesát
tři bodů, druhá polovina zápasu byla daleko skromnější.
Celkově se hrál jen průměrný
basketbal. Do závěrečné čtvrtiny se tak vstupovalo za stavu
65:48. Ve čtvrté desetiminutovce se utkání po úvodních
tříbodových střelách Prášila
a Skibniewskeho už opravdu
jenom dohrávalo. Trenér Orlů

tak měl příležitost protočit sestavou na palubovce a slušnou porci minut tak dostal i uzdravený
pivot Jakub Krakovič. Tomu se
sice dnes ofenzivně příliš nedařilo, ale prezentoval se dobrou
obrannou činností. Nakonec tak
dospěl dnešní zápas do poslední
čtyřicáté minuty a po zaznění
klaksonu ohlašujícího konec
utkání svítilo na tabuli skóre
77:57.
-pk-

Obchodní partneři BK Prostějov

59
59
58
53
50
45
43
42
40
39
39
34

Kam příště

PARDUBICE – O další týden
blíž je utkání hvězd basketbalové Mattoni NBL, ve kterém
proti sobě nastoupí nejlepší
čeští borci a výběr zahraničních hráčů nejvyšší české soutěže. Tradičně své zástupce na
tuto sportovně-společenskou
událost vysílá i BK Prostějov,
ovšem letošní hlasování příznivců zatím mnoho Orlů mezi

Chánem. Jejich dominanci
potvrzuje i statistika doskoků, kde Chánovi patří 4. příčka v celé soutěži, Landry je
s průměrem 7,12 úspěšných
doskoků na zápas o jeden
stupínek níž. „Velmi si to
tady užívám, máme opravdu
dobrý tým. Jsme si všichni
velmi blízcí a společně tvrdě pracujeme a trénujeme.
Vycházíme spolu velice
dobře i mimo palubovku
a to je hodně důležité. Tým
má dobrou chemii a tohle
by nám mělo pomoci do
závěru sezony. Já doufám,
že naše výkony budou ještě
gradovat a že se nám podaří
dopracovat se až do finále,“
věří Landry.
V úvodu kalendářního
roku ho přibrzdila vleklá
nemoc, z vánočních prázdnin se vrátil s virózou, která se
nakonec protáhla až na měsíc.
„Na začátku roku to bylo dost
složité, byl jsem hodně nemocný. V těch prvních zápasech
po návratu jsem se ještě necítil
příliš dobře, nehrál jsem tak, jak
umím. Ale pracuji velmi tvrdě,
po tréninku si přidávám a mys-

Jihomoravské derby jasně pro Prostějov

předehrávané 38. KOLO MATTONI NBLL

Čtvrtiny:

PROSTĚJOV - V duelu proti nováčkovi Mattoni NBL
Basketballu Brno se postaral téměř o třetinu bodů
Prostějova. Kanadský pivot
Kyle Landry byl zaslouženě
vyhlášen nejlepším hráčem
utkání, když se postaral o 23
z 77 bodů svého týmu. Bodově
to byl jeho druhý nejlepší
výkon v dresu Orlů, ale zatímco v Ostravě jeho 24 bodů na
vítězství nestačilo, proti Brnu
už Prostějov táhl za jasným
vítězstvím.
„Měli jsme trošku pomalejší
rozjezd, ve druhém poločase
jsme ale začali velmi dobře
bránit. Zejména jsme zlepšili
obranný doskok a vůbec jsme
hráli ve větší pohodě,“ usmíval
se po zápase 206 centimetrů
vysoký rodák z Calgary, nacházejícího se v kanadské provincii
Alberta. Landry už v zámoří na
univerzitě vynikal svým citem
pro doskok, který prokázal i při
angažmá v polské a následně
i belgické lize. Před touto sezonou zamířil do Prostějova, kde
vytvořil jednu z nejsilnějších
dvojicí Mattoni NBL na pozici
5 s českým „obrem“ Alešem

Orli si poradili s Děčínem i napočtvrté
Pv 76:61 D
PRAHA/PROSTĚJOV –
V neděli se v rámci předehrávaného 38. kola základní
části Mattoni NBL utkali již
naposledy s týmem BK Děčín.
Severočeský tým, se kterým jsme až do dnešního utkání měli
tři vítězství a žádnou porážku, zavítal na Hanou s hodně
okleštěnou sestavou. Trenér
Budínský se musel obejít bez
J. Houšky, Novotného, Aliče
a Žampacha. I když hostující
celek v okleštěné sestavě statečně vzdoroval tlaku domácích a několikrát stáhnul více
jak desetibodové manko,
nakonec se z vítězství radovali domácí Orli a to poměrem
76:61. S jako prvním celkem
v rámci Mattoni NBL tak mají Orli stoprocentní bilanci,
tedy čtyři vítězství a žádnou
porážku.
D ěčín přijel bez kapitána
Jakuba Houšky, pivota Pavla
Novotného, křídelníka Admira
Aliče a Adama Žampacha zavítali na naší domácí palubovku.
Navíc domácí byly kompletní
a porážku naposledy okusili před

sedmi zápasy. Podle výše zmíněných faktů se taky odehrával
samotný úvod utkání, ve kterém
nízkou sestavu hostů přehrávali
naši podkošoví hráči. Poměrně
rychle jsme se dostali do osmibodového vedení 16:8 a 18:10.
Pak ale přišlo prostřídání a hráči
z lavičky neudrželi výkonnostní
laťku, kterou nastavila úvodní pětice. Především Robert
Skibniewski očividně nebyl
ve své kůži. Do hry domácích
se tak vkradla řada nepřesností
a čtvrtinu jsme zakončili 18:12.
Nepřesnosti a chyby v kombinacích pokračovaly i ve druhé části
utkání. Hosté dokázali využít
tohoto zaváhání a sérií 9:0 šli do
vedení 21:18, která znamenala
oddechový čas pro domácího
kouče Bálinta. Ten svým svěřencům důrazně připomněl, jak
by měli hrát proti zónové obraně a jak by měli zlepšit obranu.
Výsledkem tohoto oddechového času a především příchodu
Eugena Lawrence na palubovku
byla série 19:0, která nás poslala do šestnáctibodového vedení
37:21. Za tohoto stavu ale naši
hráči znovu povolili a soupeř se
sérií 10:1 vrátil do zápasu a do
šaten odcházely oba celky za

stavu 40:34. Tato čtvrtina tak
byla opravdu jako na houpačce,
protože bodové série si oba týmy
předávaly.
T řetí část hry začali naši hráči
hodně koncentrovaně a dokázali odskočit na jedenáctibodový
náskok 47:36. Navíc jsme i nadále pokračovali v dobré obraně
a rychlém pohybu v útoku a sérií
11:2, kdy Hyzy, Chán i Prášil
zakončili trojkou, jsme odskočili
na osmnáct bodů 58:40. „Úvod
třetí čtvrtiny jednoznačně rozhodl utkání. Chán a Hyzy se trefili
a to celý tým uklidnilo. My jsme
se pak sice ještě utkání snažili
zdramatizovat, ale už to nešlo,“
popsal klíčový moment utkání
trenér Budínský. Ačkoliv hosté
hráli ve zbytku třetí části stejně
jako v úvodu, náskok domácích
pomalu klesal. Přitom naši hráči
hráli stále disciplinovaně a nutili soupeře k faulům. V čem byl
tedy problém? V trestných hodech. Hned sedm trestných hodů
v řadě Orli neproměnili a dali tak
příležitost soupeři, aby snížil.
Trestné hody navíc nebyly problémem jenom této čtvrtiny, ale
celého zápasu. Dnes jsme totiž
proměnili pouze 13 z 29 což je
45%, přitom z tříbodových střel

pohledem trenérů
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Prostějov):
těj ) „Dnes
D jsme
j
hráli
h áli jen krátké
části zápasu. Když jsme přitlačili v obraně, skóre narůstalo. Pak
ale přišlo naše polevení, nevím z jakého důvodu tam byla laxnost,
špatný pohyb v útoku, a soupeř se vracel do zápasu. Možná, že by
skóre narůstalo rychleji, kdyby se nám při trestných hodech dařilo
a hráli bychom ve větší pohodě.
Pavel BUDÍNSKÝ (BK Děčín): „Nástup do druhého poločasu
rozhodl. Rychlé koše nám dali Chán a Hyzy a najednou jsme
znovu ztráceli. Snažili jsme se utkání ještě zdramatizovat, ale
na výhru to nestačilo. Prostějov vyhrál zaslouženě. Při absenci
Jakuba Houšky a Pavla Novotného jsme přijeli jen se dvěma pivoty a po většinu času jsme hráli jen s jedním klasickým centrem
a bylo to na naší hře znát,” uznal Budínský.“
-pkjsme měli dnes úspěšnost 43%
a za dva body 49%. Čtvrtina
tak skončila poměrem 59:48
a hosté tak do závěrečné desetiminutovky ještě vstupovali
s nadějí na změnu v dosavadním vývoji utkání. Jasně proti
tomuto úmyslu hostujícího celku
byl ale polský pivot Radoslaw
Hyzy. Svými pěti body nastartoval čtvrtinu a po koši Ladislava
Tótha jsme vedli 66:50. Hosté ale
stejně jako v utkání před týdnem
proti Novému Jičínu přitvrdili
v obraně a donutili Orly k několika rychlým ztrátám. Navíc

dobře bránili a domácí tak velice těžko hledali volné střelecké
pozice. Pět bodů tak znamenalo
snížení pod dvoucifernou hranici na 67:58. Pak se ale slova ujal
Aleš Chán s Jaroslavem Prášilem
a Prostějov znovu překročil desetibodovou hranici. V závěrečných minutách už soupeř přidal
pouze jeden trestný hod a tak se
svěřenci trenéra Bálinta nakonec
mohli radovat z vítězství poměrem 76:61 a celkově čtvrtého
vítězství nad týmem BK Děčín.
Dnes jedou na hory, kde to asi
bude ještě náročnější....
-red-

